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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ dizainis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _ samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri 
(pirveli publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba  F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli 

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ samrewvelo nimuSis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli samrewvelo nimuSis 
gamoqveynebis  TariRi da biuletenis nomeri

(51) _ samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos 
klasifikaciis klasi da qveklasi)

(54) _ samrewvelo nimuSis dasaxeleba
(55) _ samrewvelo nimuSis gamosaxuleba
(57) _ samrewvelo nimuSis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ-

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

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

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

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



S i n a a r s i  
 
gamoqveynebuli obieqtebi ........................................................................................................................ 3 
  

gamogonebebi    
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb ...................... 4 
• gamogonebis patentebi .......................................................................................................................................... 8 
  

sasargeblo modelebi    
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb ...................... 10 
• sasargeblo modelis patentebi .................................................................................................................... 11 
  

dizainebi    
• ganacxadebi, romEeblzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb .......................... 12 
• registrirebuli dizainebi ............................................................................................................................ 22 
  

sasaqonlo niSnebi   
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyveti- 
      leba registraciis SEesaxeb ............................................................................................................................... 23 
• registrirebuli sasaqonlo niSnebi ......................................................................................................... 51 
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi ............................................... 56 
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba dacvis 
      miniWebis Sesaxeb .................................................................................................................................................... 66 
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi .................... 112 
  

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi   
• saqonlis adgilwarmoSobis registraciaSi cvlilebis Setana .................................................... 120 
• lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis safuZvelze saqarTve- 
      loSi gansaxilvelad miRebuli saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi ........................ 121 
  

oficialuri Setyobinebebi  
  

gamogonebebi  
• patentis moqmedebis aRdgena ............................................................................................................................ 123 
• patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT ….................................................................................................... 123 
• patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva .................................................................................... 125 
• dacvis damatebiTi mowmobis gacema .............................................................................................................. 127 
  

sasargeblo modelebi  
• patentis moqmedebis aRdgena ........................................................................................................................... 127 
• patentis gauqmeba aRdgenis uflebiT …....................................................................................................... 127 
• patentis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva ....................................................................................... 127 
  

dizainebi  
• registraciis gauqmeba ……………...................................................................................................................... 128 
  

sasaqonlo niSnebi  
• registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba …........................................................................................ 129 
• uflebebis sruli gadacema ............................................................................................................................... 132 
• mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba ................................................................................  133 
• sasaqonlo niSnis registraciis Sewyveta .................................................................................................. 135 
  

sistemuri saZieblebi  
gamogonebebi ................................................................................................................................................................... 138 
sasargeblo modelebi .............................................................................................................................................. 139 
dizainebi .......................................................................................................................................................................... 140 
sasaqonlo niSnebi ...................................................................................................................................................... 142 
  

 2 



gamoqveynebuli obieqtebi 
 
 

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14772, 14773; 14099; 14637; 14745; 14392; 14851, 14852 
 

• patentebi:  

6981-6985 
 

sasargeblo modelebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14890; 14893 
 

• patentebi:  

2011, 2012 
 

dizainebi 
 

• ganacxadebi, romEElebzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

1076; 1072; 1074 
 

• registrirebuli dizainebi: 
809-811 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 
100017; 100031; 100044; 100046; 100048; 100052; 100061; 100076; 100078; 100089; 100092; 100370; 
100373; 100381; 100384-100386; 100402; 100405; 100424; 100439; 100442; 100445; 100448, 100449; 
100453; 100455-100458; 100462; 100587; 100591, 100592; 100594; 100599; 100601; 100603; 100605, 
100606; 100769, 100770; 100789; 100802; 96343; 99353; 99526; 99528, 99529; 99656; 99940; 99967, 
99968; 99975; 99979-99984; 99987 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

31314-31366 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

31307-31313; 31367-31370 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 
100203; 100205, 100206; 100211; 95387*; 97117*; 97574; 98132; 98360; 98476; 98602; 98826; 98843; 
98870; 98876; 98928; 98945; 98948, 98949; 98957, 98958; 99013; 99015; 99032; 99088; 99095; 99097; 
99108; 99110; 99113; 99115, 99116; 99128-99132; 99134-99138; 99201; 99214; 99223, 99224; 99231; 
99241, 99242; 99246; 99262, 99263; 99265; 99268, 99269; 99273; 99275-99278; 99282; 99284; 99370; 
99372; 99380, 99381; 99384; 99391; 99393; 99398; 99411, 99412; 99415; 99417; 99419, 99420; 99543; 
99545; 99575; 99612; 99629; 99632; 99681-99683; 99743; 99844; 99848, 99849; 99851-99853; 99855-          
-99857; 99859, 99860 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 
91372; 93176; 93676; 94646; 95390; 95613, 95614; 96514; 97041; 97114; 97275; 97355; 97358; 97518; 
97522; 97539; 97554; 97599-97605; 97607, 97608; 97618, 97619; 97621; 97626; 97631-97633; 97635; 
97641; 97643; 97645-97648; 97650; 97658; 97660; 97676; 97711, 97712; 97723, 97724; 97726, 97727; 
97729; 97735; 97751; 97754, 97755; 97841; 97864-97866; 97869-97873; 97907; 97909-97915; 97946, 97947; 
97952-97955; 98017, 98018; 98023, 98024; 98031; 98033-98035; 98038; 98089; 98118-98125; 98127; 98130; 
98139; 98143-98145; 98250; 98316; 98320; 98331; 98334; 98344-98346; 98356-98358; 98365; 98367, 98368 

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi: 

• saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebis registraciaSi cvlilebis Setana 
xvanWkara 
 

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

1545, 1546; 4722, 4723 
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ganyofileba A 
 

A 61 
 
(10) AP 2019 14772 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 35/76  
(21) AP 2018 14772 (22) 2018 05 02 
(71) სს „ბიოქიმფარმი“ (GE)  

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) რატი ღოლიჯაშვილი (GE);  
მარიამ ძულიაშვილი (GE);  
ირინა პაპუკაშვილი (GE);  
ალექსანდრე ღოლიჯაშვილი (GE) 

(54) გასტროენტერული ინფექციების  
საწინააღმდეგო ანტიმიკრობული  
კომპოზიცია და მისი გამოყენება 

(57) ანტიმიკრობული კომპოზიცია შეიცავს 
Shigella flexneri-სადმი მგრძნობიარე ბაქტე-
რიოფაგების შტამებს: DSM 32619 და DSM 
32620, Shigella sonnei-სადმი მგრძნობიარე 
ბაქტერიოფაგების შტამებს: DSM 32621 და 
DSM 32622, Salmonella cholerasuis-სადმი მგრძ-
ნობიარე ბაქტერიოფაგის შტამს DSM 32625, 
Salmonella newport-სადმი მგრძნობიარე ბაქტე-
რიოფაგის შტამს DSM 32624, Salmonella 
paratyphi A-სადმი მგრძნობიარე ბაქტერიოფა-
გის შტამს DSM 32623, Salmonella typhimurium-
სადმი მგრძნობიარე ბაქტერიოფაგის შტამს 
DSM 32626, Salmonella paratyphi B-სადმი 
მგრძნობიარე ბაქტერიოფაგის შტამს DSM 
32627, Salmonella heidelberg-სადმი მგრძნობია-
რე ბაქტერიოფაგის შტამს DSM 32628, 
Escherichia  coli-სადმი მგრძნობიარე ბაქტე-
რიოფაგების შტამებს: DSM 32612, DSM 32611, 
DSM 32610, Proteus vulgaris-სადმი მგრძნო-
ბიარე ბაქტერიოფაგების შტამებს: DSM 32613, 
DSM 32614, DSM 32615, Staphylococcus aureus-
სადმი მგრძნობიარე ბაქტერიოფაგების შტა-
მებს: DSM 32631, DSM 32629, DSM 32630, 
Pseudomonas aeruginosa-სადმი მგრძნობიარე ბა-
ქტერიოფაგების შტამებს: DSM 32616, DSM 
32618, DSM 32617, Enterococcus-სადმი მგრძნო-
ბიარე ბაქტერიოფაგების შტამებს: DSM 32632  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
და DSM 32633, და არააუცილებლად, ფარმა-
ცევტულად მისაღებ დანამატს. ამასთან, ყვე-
ლა ზემოაღნიშნული ბაქტერიოფაგი დეპო-
ნირებულია მიკროორგანიზმებისა და უჯრე-
დული კულტურების გერმანულ კოლექციაში 
(DSMZ). კომპოზიციას იყენებენ ნაწლავური 
ინფექციების სამკურნალოდ და/ან საპროფი-
ლაქტიკოდ როგორც ადამიანებში, ისე ცხოვე-
ლებსა და ფრინველებში. 
მუხლები:  11 დამოუკიდებელი 
                    5 დამოკიდებული 
ფიგურა:  35 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2019 14773 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 35/76  
(21) AP 2018 14773 (22) 2018 05 02 
(71) სს „ბიოქიმფარმი“ (GE)  

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ალექსანდრე ღოლიჯაშვილი (GE);  
რატი ღოლიჯაშვილი (GE);  
მარიამ  ძულიაშვილი (GE);  
ირინა  პაპუკაშვილი (GE) 

(54) ანტიმიკრობული კომპოზიცია და  
მისი გამოყენება 

(57) ანტიმიკრობული კომპოზიცია შეიცავს 
Staphylococcus aureus-სადმი მგრძნობიარე ბაქ-
ტერიოფაგების შტამებს: DSM 32631, DSM 
32629, DSM 32630, Streptococcus pyogenes-სადმი 
მგრძნობიარე ბაქტერიოფაგების შტამებს: 
DSM 32634, DSM 32635, Escherichia  coli-სადმი 
მგრძნობიარე ბაქტერიოფაგების შტამებს: 
DSM 32612, DSM 32611, DSM 32610, Proteus 
vulgaris-სადმი მგრძნობიარე ბაქტერიოფაგე-
ბის შტამებს: DSM 32613, DSM 32614, DSM 
32615, Pseudomonas  aeruginosa-სადმი მგრძნო-
ბიარე ბაქტერიოფაგების შტამებს: DSM 32616, 
DSM 32618, DSM 32617 და არააუცილებლად, 
ფარმაცევტულად მისაღებ დანამატს. ამასთან, 
ყველა ზემოაღნიშნული ბაქტერიოფაგი დეპო-
ნირებულია მიკროორგანიზმებისა და უჯრე-
დული კულტურების გერმანულ კოლექციაში 
(DSMZ). კომპოზიციას იყენებენ ჩირქოვან-
ანთებითი ინფექციების  სამკურნალოდ და/ან 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

 
#12  2019 06 25 
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gamogonebebi 

საპროფილაქტიკოდ როგორც ადამიანებში, 
ისე ცხოველებსა და ფრინველებში. 
მუხლები:  7 დამოუკიდებელი 
                 10 დამოკიდებული 
ფიგურა:   22 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2019 14099 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/00 
C 12 P 21/08 
C 07 K 16/00 

(21) AP 2014 14099 (22) 2014 08 20 
(31) 13198859; 61/907,691; 61/869,528 
(32) 2013 12 20; 2013 11 22; 2013 08 23 
(33) EP; US; US 
(71) მაკროჯენიკს ინკ. (US) 

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

(72) პოლ ა. მური (US); 
ჯონათან ლი (US); 
ფრანსინ, ზიფენ ჩენი (US); 
ლესლი ს. ჯონსონი (US); 
კალპანა შაჰი (US); 
ეზიო ბონვინი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2016 03 22 
(86) PCT/US2014/051793, 2014 08 20 
(54) GPA33 და CD3-ის შეკავშირების  

უნარის მქონე ბისპეციფიკური  
დიასხეულები და მათი   გამოყენება 

(57) გამოგონება ეხება ბისპეციფიკურ დიასხე-
ულს, რომელსაც შეუძლია სპეციფიკურად   
შეუკავშირდეს CD3 ეპიტოპს T-უჯრედების 
ზედაპირზე და GPA33 ეპიტოპს სიმსივნური 
უჯრედების ზედაპირზე. აღნიშნულ ანტისხე-
ულებს იყენებენ GPA33-ის ექსპრესიასთან და-
კავშირებული კიბოს სამკურნალოდ. 
მუხლები: 9 დამოუკიდებელი 
               8 დამოკიდებული 
ფიგურა:  15 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba B 
 

B 60 
 
(10) AP 2019 14637 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 60 L 9/00 
B 61 C 3/00  

(21) AP 2016 14637 (22) 2016 10 18 
(31) 201510742981.1 
(32) 2015 11 04 
(33) CN 
(71) ჟუჟოუ ცრრც თაიმს ელეკტრიკ კო.,  

ლტდ (CN)  
N 169 შიდაი როუდ, შიფენგ დისტრიკტ,  
ჟუჟოუ, ჰუმან 412001, ჩინეთის სახალხო 
რესპუბლიკა (CN) 

(72) ჟაი ჰე (CN);  
ვენჯაო იანგ (CN);  
ჯიან ჟოუ (CN);  
ლი ქსინ (CN);  
კიუჰონგ ჟანგ (CN);  
იუე ვუ (CN);  
განგ ჟენგ (CN);  
დონგ ჩენ (CN);  
ჟილინ რონგ (CN) 

(74) გიორგი ღვინჯილია 
(85) 2017 12 01 
(86) PCT/CN2016/102425, 2016 10 18 
(54) მატარებლის ძრავას წევის სისტემა  

და ენერგიის კონტროლის მეთოდი 
(57) წარმოდგენილია მატარებლის მოტორვა-
გონური სექციის წევის სისტემა და ენერგიის 
მართვის მეთოდი. წევის სისტემაში შედის: 
წრედის სწრაფმოქმედი ამომრთველი, რომე-
ლიც დაკავშირებულია ელექტრომომარაგე-
ბის ქსელთან; ძირითადი/დამხმარე ინვერტო-
რი, რომელიც შუალედური DC კონტურის სა-
შუალებით დაკავშირებულია წრედის სწრაფ-
მოქმედ ამომრთველთან და გამოიყენება 
ელექტრომომარაგების ქსელიდან მიწოდებუ-
ლი DC-ს ინვერტირებისათვის AC-დ და შემ-
დეგ AC-ს გამოტანისათვის; მაღალი ძაბვის 
დეტექტორი, რომელიც დაკავშირებულია 
ელექტრომომარაგების ქსელთან და გამოი-
ყენება ელექტრომომარაგების ქსელის ძაბვის 
დეტექტირებისათვის; ამძრავის მართვის 
ბლოკი, რომელიც გამოიყენება მაღალი ძაბ-
ვის დეტექტორის საშუალებით მიღებული 
დეტექტირების შედეგის საფუძველზე იმის 
დასადგენად, არის თუ არა ელექტრომომარა-
გების ქსელის ძაბვა ნორმალური და თუ 
ელექტრომომარაგების ქსელის ძაბვა ნორმა-
ლურზე მეტია, წრედის სწრაფმოქმედი ამომ-
რთველის მეშვეობით წრედის გათიშვისათ-
ვის, რათა განხორციელებულ იქნეს ძირითადი 
/დამხმარე ინვერტორის დაცვა გადამეტძაბ-
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ვისაგან. 
მუხლები:   2 დამოუკიდებელი 
 13 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 
_________________________________________ 
 
B 64 
 
(10) AP 2019 14745 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 64 D 27/10 
F 02 K 3/077 

(21) AP 2018 14745 (22) 2018 04 05 
(71) ანდრო მაისურაძე (GE)  

მ. მესხის ქ. 18, 0101, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ანდრო მაისურაძე (GE) 
(54) ტურბორეაქტიული ძრავა დამცავი  

მოდულით 
(57) ძრავა  შეიცავს ორკონტურიან საბაზო  
ტურბორეაქტიულ ძრავას 1 და უცხო სხეულე-
ბის მოხვედრისაგან დამცავ და მესამე კონ-
ტურის მაფორმირებელ მოდულს 30. საბაზო 
ძრავა შეიცავს: მეორე კონტურის კორპუსს 2, 
არარეგულირებად ფრთებიან ვენტილატორს 
3, დაბალი წნევის კომპრესორის როტორს 4, 
პირველი და მეორე კონტურების კორპუსების 
დამაკავშირებელ დგარს 5, მაღალი წნევის 
კომპრესორის როტორს  9, პირველი კონტუ-
რის გარე კორპუსს 10, წვის კამერას 11, მა-
ღალი წნევის ტურბინას 12, დაბალი წნევის 
ტურბინას 13, პირველი კონტურის რეაქტიულ 
საქშენს 14, დაბალი წნევის ტურბინისა და 
დაბალი წნევის კომპრესორის როტორის და-
მაკავშირებელ ლილვს 15, მაღალი წნევის 
ტურბინისა და მაღალი წნევის კომპრესორის 
როტორის დამაკავშირებელ ღრუ ლილვს 16, 
ძრავას გაშვების საჰაერო ტურბინას 17, 
ხოლო  უცხო სხეულების მოხვედრისაგან და-
მცავი და მესამე კონტურის მაფორმირებელი 
მოდული შეიცავს შიგა 20 და გარე 32 კორ-
პუსებს,  სადაც შიგა კორპუსში განლაგებუ-
ლია ელექტრომაგნიტური ქურო 18, რომელიც 
საბაზო ძრავას, კერძოდ, დაბალი წნევის 
ტურბინისა და დაბალი წნევის კომპრესორის 
როტორის დამაკავშირებელ ლილვს 15 ან 
არარეგულირებად ფრთებიან ვენტილატორს  
ძრავა გენერატორის 19 გავლით აკავშირებს 
საჰაერო ხრახნთან.   მოდულის შიგა კორპუს-
ში განთავსებულია, ასევე,  საკისრების კვანძი 
21,  დენმომხსნელი კვანძი 24, საჰაერო ხრახ-
ნის ფრთების ისრისებურ კონფიგურაციაში 
გადამყვანი მექანიზმი შესრულებული  ბიჯუ-
რი ძრავების 26 სახით. ბიჯური ძრავების მეშ-
ვეობით მიიღწევა როგორც ხრახნის ფრთების 
მობრუნება თავისი ვერტიკალური ღერძის 
ირგვლივ, ასევე ისრისებურ მდგომარეობაში 

გადასვლა და საწყის მდგომარეობაში დაბ-
რუნება. 
მუხლები:   1 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა:  11 
 

 
ფიგ. 4 

_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2019 14392 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/28 
(21) AP 2015 014392 (22) 2015 06 19 
(31) 62/017,467 
(32) 2014 06 26 
(33) US 
(71) მაკროჯენიკს  ინკ. (US) 

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

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

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2017 01 23 
(86) PCT/US2015/036634, 2015 06 19 
(54) Pd-1 და Lag-3-თან იმუნორეაქტიუ- 

ლობის მქონე კოვალენტურად შეკა- 
ვშირებული   დიასხეულები და მათი 
გამოყენება 

(57) გამოგონება ეხება ბისპეციფიკურ დიას-
ხეულებს, რომლებიც შეიცავს ერთმანეთთან   
კოვალენტურად დაკავშირებულ ოთხ პოლი-
პეპტიდურ ჯაჭვს, რომლებიც ასოცირდებიან   
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იმგვარად, რომ წარმოქმნიან ეპიტოპის შემა-
კავშირებელ საიტებს, რომლებიც   იმუნოსპე-
ციფიკურია როგორც PD-1, ისე LAG-3 ეპიტო-
პების მიმართ. აღნიშნულ დიასხეულებს იყე-
ნებენ კიბოს სამკურნალოდ. 
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 
                   13 დამოკიდებული 
ფიგურა:  9 
_________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 

G 01 
 
(10) AP 2019 14851 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 R 35/00  
(21) AP 2018 14851 (22) 2018 08 06 
(71) საქართველოს ტექნიკური  

უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის  
სახელობის მართვის სისტემების 
ინსტიტუტი (GE)  
ე. მინდელის ქ. 10, 0186, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) პანაიოტ  სტავრიანიდი (GE);  
ნუგზარ  ყავლაშვილი (GE);  
ოთარ ლაბაძე (GE);  
ლევან  გვარამაძე (GE) 

(54) კალიბრატორის დენის სტაბილიზა- 
ციის ხერხი  

(57) წარმოდგენილია  კალიბრატორის დენის 
სტაბილიზაციის ხერხი, რომელიც ითვალის-
წინებს დენის რეგულირებას გამოსასვლელზე 
ფილტრის მქონე სამფაზა ძალოვანი ტირის-
ტორული გამმართველის გამოყენებით. ხერ-
ხის მიხედვით გამოსასვლელზე დენის სიზუს-
ტის გასაზრდელად ტირისტორების მოკვეთის 
კუთხე  ავტომატურად კორექტირდება დატვი-
რთვის დენით  ტემპერატურის, ძალოვანი 
ქსელის ძაბვის და სიხშირის ცვლილებისას 
გამოსასვლელზე დენის ციფრულ ფორმაში 
გარდაქმნის და მიღებული შედეგის კალიბ-
რატორის შესასვლელზე მოცემულ მნიშვ-
ნელობასთან შედარების შედეგად. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2019 14852 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 R 35/00  
(21) AP 2018 14852 (22) 2018 08 06 
(71) საქართველოს ტექნიკური  

უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის  
სახელობის მართვის სისტემების  
ინსტიტუტი (GE)  
ე. მინდელის ქ. 10, თბილისი, 0186,  

საქართველო (GE) 
(72) ნუგზარ  ყავლაშვილი (GE);  

ლევან  გვარამაძე (GE);  
პანაიოტ  სტავრიანიდი (GE);  
ოთარ ლაბაძე (GE) 

(54) დენის კალიბრატორი 
(57) დენის კალიბრატორი შეიცავს შესასვ-
ლელ რეგისტრს, გამოსასვლელზე ფილტრის 
მქონე სამფაზა ძალოვან გამმართველს, მიერ-
თებულს ქსელთან ოპტოტირისტორების გავ-
ლით, რომელთა შუქდიოდების შესასვლე-
ლები მიერთებულია ინვერტორების გავლით 
მრიცხველების გამოსასვლელებთან ყოველ 
სამფაზა ხაზში. კალიბრატორი დამატებით 
შეიცავს ანალოგურ-ციფრულ გარდამქმნელს, 
ციფრულ კომპარატორს, მოკვეთის კუთხის 
დაყენების კორექციის მრიცხველს, ელემენტს 
ან და კორექციის იმპულსების გენერატორს. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2 
_________________________________________ 
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gamogonebebi 

 
 
 
 

ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) P 2019 6983 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/44 
C 07 D 213/22 
C 07 D 401/04 

(10) AP 2019 14237 A (44) 4(512)/2019 
(21) AP 2015 14237 
(22) 2015 01 13 
(24) 2015 01 13 
(31) 62/054,742; 61/927,055 
(32) 2014 01 14; 2014 01 14 
(33) US; US 
(86) PCT/US2015/011191, 2015 01 13 
(73) მილენიუმ ფარმასიუტიკალს ინკ. (US) 

40 ლენდსდოუნ სტრიტ, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02139 (US) 

(72) ინდუ, ტ. ბჰარატჰანი (US); 
კრის ბლეკბერნი (US); 
ჯეფრი, პ. კიავარი (US); 
ჯოუჰარა ჩუიტარი (US); 
კორტნი ა.კალისი (US); 
ნატალი დ' ამორი (US); 
პოლ, ე.ფლემინგი (US); 
კენეთ მ.გიგსტადი (US); 
კრისტა ე.გიპსონი (US); 
მარიო ჟირარი (US); 
იუნბო ჰუ (US); 
ჯენის ლი (US); 
გან ლი (US); 
მანსურეჰ რეზაეი (US); 
მაიკლ,დ. სინტჩაკი (US); 
ფრანსუა სუსი (US); 
სტეფენ გ.სტრაუდი (US); 
ტრისია ჯ.ვოსი (US); 
ტცზუ-ტშინ ვონგი (US); 
ჰე სიუი (US); 
ტიანლინ სიუი (US); 
ინჩუნ ე (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ჰეტეროარილები და მათი გამოყენება 
________________________________________ 
 
(11) P 2019 6982 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/444 
A 61 K 9/08 
A 61 K 47/04 
A 61 K 47/12 
A 61 K 47/18 
A 61 K 47/22 
A 61 K 47/32 
A 61 P 9/12 

 
 
 
 
A 61 P 27/02 
A 61 P 27/06 

(10) AP 2019 14215 A (44) 4(512)/2019 
(21) AP 2015 14215 
(22) 2015 01 08 
(24) 2015 01 08 
(31) 2014-002810 
(32) 2014 01 10 
(33) JP 
(86) PCT/JP2015/050334, 2015 01 08 
(73) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ (JP) 

9-19, შიმოშინჯო 3-ჩომე, ჰიგაშიიოდო- 
გავა-კუ, ოსაკა-ში, ოსაკა 5338651 (JP) 

(72) იოკო ენდო (JP) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) პირიდილამინოძმარმჟავური  

ნაერთის შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიცია 

________________________________________ 
 
 
(11) P 2019 6984 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/501 
A 61 P 25/00 
A 61 P 25/14 

(10) AP 2019 14284 A (44) 4(512)/2019 
(21) AP 2015 14284 
(22) 2015 03 06 
(24) 2015 03 06 
(31) 1403944.0 
(32) 2014 03 06 
(33) GB 
(86) PCT/GB2015/050654, 2015 03 06 
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი  

ლიმიტედ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩოუმ, ჩოუ-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა 541-0045 (JP) 

(72) სარა ალმონდი (GB) 
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) პირიდაზინის წარმოებულები  

ატაქსიური დარღვევის პრევენცი- 
ისთვის ან მკურნალობისთვის  
გამოსაყენებლად 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

ganyofileba B 
 
B 25 
 
(11) P  2019 6981 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 25 J 9/10  
(10) AP 2019 14568 A (44) 2(510)/2019 
(21) AP 2016 14568 
(22) 2016 03 07 
(24) 2016 03 07 
(31) 201510155279.5 
(32) 2015 04 02 
(33) CN 
(86) PCT/CN2016/075793, 2016 03 07 
(73) სუჯოუ შენიუონ რობოტ კო., ელტედე (CN)  

No.2 ქსუ იანგ როუდ, სიუიგუან  
ინდასტრიალ ზონე სუჯოუ სიტი,  
ცზიანსუ, 215151 (CN) 

(72) ლუ პანგენი (CN);  
გე ვენლონგი (CN);  
ჰუ გუოპინგი (CN) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) რობოტი, შესრულებული პარალე- 

ლოგრამის პრინციპის გამოყენებით 
________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 02 
 
(11) P 2019 6985 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 02 B 3/16 
E 02 B 3/10 
E 00 B 3/12 

(10) AP 2018 14325 A (44) 24(508)/2018 
(21) AP 2015 14325 
(22) 2015 04 23 
(24) 2015 04 23 
(31) MI2014A000766 
(32) 2014 04 24 
(33) IT 
(86) PCT/EP2015/058788, 2015 04 23 
(73) კარპი ტეხ ბ.ვ. (NL) 

სპორავენ 88, NL- 2651 AV ბერკელ  
ენ როდენრეის (NL) 

(72) ალბერტო მარია სკუერო (NL) 
(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) ხერხი და სისტემა ჰიდროტექნი- 

კური კონსტრუქციის ბეტონის ქვაზე  
წყალგაუმტარი საფარის დასამაგრე- 
ბლად 

________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 47 
 
(10) AU 2019 14890 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 47 C 17/62 
(21) AU 2018 14890 (22) 2018 10 02 
(71) სერგო ჯორბენაძე (GE)  

რ.თაბუკაშვილის ქ. 46, ბ. 8, 0108,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) სერგო ჯორბენაძე  (GE) 
(54) მაგიდა-საწოლი „სერმა“ 
(57) მაგიდა-საწოლი შეიცავს ჩარჩოს 1, წყ-
ვილ ბრტყელ ელემენტს 3, რომლებსაც გააჩ-
ნია ვერტიკალურ სიბრტყეში მობრუნების 
შესაძლებლობა და შესრულებულია საწო-
ლის თავების ან მაგიდის ზედაპირის ფორმი-
რების შესაძლებლობით,  ამასთან, ბრტყელი 
ელემენტები აღჭურვილია ფიქსატორებით 4 
მაგიდის ზედაპირის ფორმირებისას მათ შო-
რის გასართი კავშირის უზრუნველსაყოფად. 
ბრტყელი ელემენტები მიერთებულია ჩარჩოს-
თან სახსრულად დგარების მეშვეობით, რომ-
ლებიც წარმოადგენს ფილას, ხოლო ჩარჩო 
აღჭურვილია საყრდენი გორგოლაჭებითა 6 
და რულონური ჟალუზებით 7.  
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  3 

 
ფიგ. 1 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba C 
 
C 12 
 
(10) AU 2019 14893 U (51) Int. Cl. (2006)  

C 12 G 3/00  
(21) AU 2018 14893 (22) 2018 10 04 
(71) ზურაბ ძნელაძე (GE)  

მეცნიერების ქ. 9, ბ. 5, 3500, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE) 

(72) ზურაბ ძნელაძე (GE) 
(74) ნანი ძნელაძე 
(54) ღვინის ჯიშური თვისებების მქონე  

მაგარალკოჰოლური სასმელის მიღების  
ხერხი 

(57) ხერხი ითვალისწინებს ღვინომასალის 
სპირტულ ექსტრაქციას 96%-იანი ეთილის 
სპირტით 33 გრადუს ტემპერატურაზე, ღვინი-
სა და სპირტის 1:1,8 თანაფარდობით, სპირტუ-
ლი ნაყენის დაყოვნებას არანაკლებ 2 დღე-
ღამის განმავლობაში, გაფილტვრას, 65%-იანი 
სპირტშემცველობის გაფილტრული ღვინის 
სპირტული ნაყენით დამუშავებას იგივე ღვი-
ნომასალისგან მიღებული დისტილიატით, 
თანაფარდობით 2:1-თან, ნარევის გაფილტვ-
რას,  დაყოვნებას არა ნაკლებ 10 დღე-ღამისა 
და დავარგებას მუხის კასრებში არანაკლებ 4 
თვისა. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
________________________________________ 
 
 
 
 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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sasargeblo modelebi 

 
 
 

 
 
 

ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) U  2019 2011 Y (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 К 35/78 
A 61 К 8/04 

(10) AU 2019 14814 U (44) 4(512)/2019 
(21) AU 2018 14814 
(22) 2018 06 15 
(24) 2018 06 15 
(73) ხათუნა ზენაიშვლი (GE)  

ნუცუბიძის IV მკრ., კორპ. 12, ბ. 62,  
0183,  თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ხათუნა ზენაიშვლი (GE) 
(54) ცელულიტის საწინააღმდეგო  

გასახდომი კოსმეტიკური კრემი 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 08 
 
(11) U  2019 2012 Y (51) Int. Cl. (2006)  

C 08 L 63/00  
(10) AU 2019 14635 U (44) 3(511)/2019 
(21) AU 2017 14635 
(22) 2017 11 29 
(24) 2017 11 29 
(73) ომარ მუკბანიანი (GE)  

ჭოპორტის ქ. 28, 0192, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ჯიმშერ ანელი (GE)  
მუხიანის  IV კვ., კორპ. 8, ბ. 142, 0172, 
თბილისი, საქართველო (GE); 
ელიზა მარქარაშვილი  (GE)  
ს. მირიანაშვილის ქ., IV ჩიხი, ბ. 18, 0131 
თბილისი, საქართველო (GE); 
თამარ თათრიშვილი (GE)  
სოფ. დიღომი, გ. ათონელის ქ. 19, 3305, 
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ომარ მუკბანიანი (GE); 
ჯიმშერ ანელი (GE); 
ელიზა მარქარაშვილი (GE); 
თამარ თათრიშვილი (GE) 

(54) პოლიმერული კომპოზიტი 
_________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sasargeblo modelis patentebi 
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(10) AD 2019 1076 S (51) 07-02 
(21) AD 2019 1076 (22) 2019 02 11 
(28) 3 
(71) არშელიკ ანონიმ სირკეტი (TR)  

E5 ანკარა ასფალტი უზერი, ტუზლა, სტამბოლი, 34950, თურქეთი (TR) 
(72) ჯან  ონურ ვანჯი (TR); 

ესე  ჩინარ (TR); 
დოღაჩ  ჯან საღიროსმანოღლუ (TR); 
ნიჰატ დურანი (TR); 
ტამერ იუსეკ (TR); 
იოზლემ ქოქ გიულტეკინ (TR); 
გიზემ დურკოღლუ ემრე (TR); 
ასლი იოქმენი (TR) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი (GE) 
(54) 1. ჩაის მოსამზადებელი აპარატი; 2. ჩაის დასაყენებელი ჩაიდანი; 3. ჩაიდანი 
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5 2.1  

dizainebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

2.2 2.3 2.4  
 
 
 

2.5 3.1  
 
 

3.2 3.3  
 
 

3.4 3.5  
 

___________________________________________________________ 
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dizainebi 

(10) AD 2019 1072 S (51) 09-01 
(21) AD 2019 1072 (22) 2019 01 05 
(28) 19 
(71) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)  

დ. თავდადებულის ქ. 3, 4800, ყვარელი,  საქართველო (GE) 
(72) გიორგი ზაუტაშვილი (GE) 
(74) გიორგი  ქართველიშვილი (GE) 
(54) 1.-19. ბოთლები 
(55)  

 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1  
 

3.2 3.3 4.1 5.1  
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dizainebi 

6.1 7.1 8.1 9.1  
 
 
 
 

10.1 11.1 12.1 13.1  
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dizainebi 

14.1 15.1 15.2  

16.1 16.2 17.1 17.2  

18.1 19.1  
___________________________________________________________ 
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dizainebi 

(10) AD 2019 1074 S (51) 09-05 
(21) AD 2019 1074 (22) 2019 02 08 
(28) 24 
(71) შპს ,,G&A GROUP“ (GE)  

დ. თავდადებულის ქ. 29, 0131, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) თამარ ბირკაძე (GE) 
(74) გვანცა ჯაჭვაძე (GE) 
(54) 1.-24. საკვები პროდუქტის შესაფუთი 
(55)  

1.1    2.1  
 
 
 

3.1    4.1  
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dizainebi 

5.1    6.1  
 
 

7.1    8.1  
 

9.1  
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dizainebi 

10.1  11.1  
 
 

12.1    13.1    14.1     
 
 

15.1    16.1     
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dizainebi 

17.1  
 

18.1  
 

19.1  

 
#12  2019 06 25 

 
20 



                                                    
 
 

dizainebi 

20-1  
 
 

21.1    22.1     
 
 

23.1    24.1  
 

___________________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 

 
(11) D 2019 810 S (51) 06-03 
(10) AD 2019 1057 S (44) 2019 03 11 №5  
(21) AD 2018 1057 
(22) 2018 09 18 
(24) 2018 09 18 
(28) 1 
(18) 2023 09 18 
(73) დავით აბუთიძე (GE)  

ვარკეთილი 3, I მკრ., კორპ. 25, ბ. 9, 0163,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) დავით აბუთიძე (GE) 
(54) გასაშლელი მაგიდა  
______________________________________ 

 
(11) D 2019 809 S (51) 19-08 
(10) AD 2019 1056 S (44) 2019 03 11 №5  
(21) AD 2018 1056 
(22) 2018 09 10 
(24) 2018 09 10 
(28) 8 
(18) 2023 09 10 
(73) სს „თელიანი ველი“ (GE)  

თბილისის გზატკეცილი 3, 2200, თელავი,  
საქართველო (GE) 

(72) ზაქარია მესროპოვი (GE); 
რუსლან ბერიძე (GE) 

(54) 1.-8. ეტიკეტები 
______________________________________ 
 
(11) D 2019 811 S (51) 21-01 
(10) AD 2019 1063 S (44) 2019 03 11 №5  
(21) AD 2018 1063 
(22) 2018 11 07 
(24) 2018 11 07 
(28) 5 
(18) 2023 11 07 
(73) შპს ,,ზარაფხანა“ (GE)  

ლუბლიანას ქ. 15, 0159, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) ქეთევან ჭიჭივეიშვილი (GE); 
თეა თეთრაძე (GE) 

(54) 1.-5. ჭადრაკი 
______________________________________ 
 

registrirebuli dizainebi 
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(260) AM 2019 100017 A 
(210) AM 100017 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

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

(540)  

კლარია 
Клария 
Claria 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100031 A 
(210) AM 100031 
(220) 2018 10 24 
(731) შპს `იმპექსფარმი~ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე,  
ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის  
მიმდებარედ, თბილისი, 0160, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, ყვითელი, იისფერი 
(531) 26.01.10; 26.01.11; 26.07.17; 28.19; 29.01.13 
(511)  
35 – საცალო ან საბითუმო ვაჭრობის მომსახუ-
რება ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიე-
ნური პრეპარატებისთვის და სამედიცინო უზ-
რუნველყოფისთვის; საცალო აფთიაქები, საბი-
თუმო აფთიაქები, ინტერნეტ-აფთიაქები, ონლაინ 
აფთიაქები, ტელეაფთიაქები. 
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2019 100044 A 
(210) AM 100044 
(220) 2018 10 26 
(731) ვრანგლერ ეპერელ კორპ.    

3411 სილვერსაიდ როუდი, უილმინგტონი,  
შტატი დელავერი 19810, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
540)  

INDIGOOD 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

40 – მასალების დამუშავება, კერძოდ, ქაფში შე-
ღებვის ეკოლოგიურად სუფთა პროცესი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100046 A 
(210) AM 100046 
(220) 2018 10 26 
(731) ანზორ კარდანოვი 

საბჭოს ქ. 162, ბ.  24,  ჩერკესკი, ყარაჩაი- 
ჩერქეზეთის რესპუბლიკა, სტავროპოლის  
მხარე, რუსეთის ფედერაცია 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540)  

BIIRIN БИИРИН 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – კვების (საკვები) დანამატები ადამიანისა და 
ცხოველებისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატე-
ბი; მედიკამენტები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100048 A 
(210) AM 100048 
(220) 2018 10 29 
(731) აჯიო ფარმაცევტიქალს ლტდ 

38 ნანდჯიოტ, ინდ. ესტეიტ, კურლა- 
ანდხერი როაუდ, სეიფდპულ, მუმბაი  
400 072, ინდოეთი 

(740) ალექსანდრე კვერნაძე 
(540) 

ZEMO  ЗЕМО 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური 
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული 
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერე-
ბები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები 
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნე-
ბი, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბი-
ლის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადე-
ზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველე-
ბის გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100052 A 
(210) AM 100052 
(220) 2018 10 30 
(731) შპს `ნანოსამყარო~ 

გორგასალის ქ. 103, 3 კორპ. 7ა, 0114,  
თბილისი,  საქართველო 

(5400 
 

 
 

(591) თეთრი, ცისფერი 
(531) 01.13.15; 26.04.01; 26.04.05; 26.04.13; 26.04.16;  

26.04.24; 27.05.24; 28.19; 29.01.12 
(511)  
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეც-
ხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუ-
ცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრე-
პარატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, 
კოსმეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიონები; 
კბილის ფხვნილები და პასტები. 
 

5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
 

21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან 
დამზადებულის ან დაფარულის გარდა); სავარ-
ცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების 
გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; 

სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; 
ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად-
დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); 
მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100061 A 
(210) AM 100061 
(220) 2018 10 31 
(310) 74945 
(320) 04 05 2018 
(330) JM 
(731) ეფლ ინკ 

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

AIRPODS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
10 – ზოგად გამაჯანსაღებელი მოწყობილობები, 
რომლებიც გამოიყენება  ჯანმრთელობისთვის, 
ფიტნესისთვის, ფიზიკური ვარჯიშებისთვის და 
ჯანსაღი  ცხოვრების წესისთვის, კერძოდ, გადა-
მწოდები, მონიტორები, აკუსტიკური სისტემები 
და დისფლეები ბიომეტრიული მონაცემების, გუ-
ლის შეკუმშვების სიხშირის, სხეულის მოძრაო-
ბაზე ინფორმაციის და დამწვარი კალორიების  
გაზომვისთვის, ასახივისთვის, თვალის მიდევნე-
ბისთვის, ანგარიშგებისთვის, კონტროლისთვის, 
შენახვისთვის და გადაცემისთვის; სმენადაქვეი-
თებულებისთვის განკუთვნილი სმენის აპარატე-
ბი; სამედიცინო მოწყობილობები და ხელსაწყო-
ები;  სამედიცინო ანალიზში გამოსაყენებელი 
აპარატურა; სამედიცინი დანიშნულების  საკონ-
ტროლო-საცდელი მოწყობილობები; პულსის 
საზომი მოწყობილობები;  სამედიცინო დანიშ-
ნულების თერმომეტრები; სპირომეტრები (სამე-
დიცინო მოწყობილობები); სტომატოლოგიური 
აპარატურა და მოწყობილობები; ყურის ტამპო-
ნები (ყურების  დაცვის სამარჯვები); საწოვარი-
ანი საბავშვო ბოთლები; ჩასახვის საწინააღმდე-
გო არაქიმიური საშუალებები; თმის პროტეზები; 
ორთოპედიული თაბაშირის სახვევები; მასალე-
ბი ნაკერების დადებისთვის. 
 

14 – საათები და სხვა ქრონომეტრიული ხელსაწ-
ყოები; მაჯის საათები; საათები, მაჯის საათების 
გარდა; ქრონოგრაფები, რომლებიც გამოიყენება 
ქრონომეტრების სახით; საათის სამაჯურები; 
ბუდეები საათებისთვის და სხვა ქრონომეტრიუ-
ლი ხელსაწყოებისთვის; დეტალები საათებისთ-
ვის და სხვა  ქრონომეტრიული ხელსაწყოებისთ-
ვის; საიუველირო ნაწარმი; კეთილშობილი ლი-
თონების შენადნობები; კეთილშობილი ლითო-
ნებისგან დამზადებული ყუთები. 
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sasaqonlo niSnebi 

28 – თამაშები; სათამაშოები; პორტატიული სა-
თამაშო მოწყობილობები; ელექტრული კომპიუ-
ტერული თამაშები ტელემიმღებებთან გამოყენე-
ბისთვის ადაპტირებულის გარდა; გართობისთ-
ვის განკუთვნილი ელექტრული და ელექტრო-
ნული მოწყობილობები (ავტომატური, წინასწა-
რი გადახდის გარეშე); ვიდეოთამაშები ტელე-
მიმღებებთან გამოყენებისთვის ადაპტირებულის 
გარდა; კომპიუტერული სათამაშო აპარატები, 
მონეტებით მომუშავე აპარატების გარდა და ტე-
ლემიმღებებთან გამოყენებისთვის ადაპტირე-
ბული მოწყობილობების გარდა;  თამაშები და 
სათამაშოები ვიდეოგამომყვანით; ინტერაქტიუ-
რი კომპიუტერული სათამაშოები და თამაშები; 
ასახვის საშუალებების შემცველი ავტომატური 
მანქანები ვიდეოთამაშებისთვის; საშუალებები 
კომპიუტერული თამაშებისთვის, მოწყობილობე-
ბი, რომლებიც განკუთვნილია ელექტრონული 
თამაშების და ვიდეოთამაშებისთვის და რომლე-
ბიც არ არის ჩართული სხვა კლასებში; სათა-
მაშო მისადგამები; დამცავი აფსკები სათამაშო 
კონსოლების ეკრანებისთვის; პროგრამები კომ-
პიუტერული თამაშებისთვის; პორტატიული თა-
მაშები თხევადკრისტალური დისფლეებით; კონ-
ტროლერები სათამაშო კონსოლებისთვის; სარ-
წეველა ცხენები [სათამაშოები], მანქანები პინ-
ბოლისთვის; პინბოლის სათამაშო მანქანები 
[სათამაშოები]; მუსიკალური სათამაშოები; თა-
მაშები და სათამაშოები; სათამაშო აუდიოაპა-
რატურა; მუსიკალური ზარდახშები [სათამა-
შოები]; მუსიკალური ინსტრუმენტები [სათამა-
შოები] ან საბავშვო მუსიკალური ინსტრუმენტე-
ბი; სათამაშო მოწყობილობები კასეტების მოს-
მენისა და მელოდიების აღწარმოებისთვის; სა-
თამაშოები ბატარეებზე; ელექტრონული სათა-
მაშოები; სათამაშო კომპიუტერები (არაფუნქცი-
ონირებადი); სათამაშო მობილური ტელეფონები 
(არაფუნქციონირებადი); თოჯინები; სათამაშო 
ნიღბები და სამასკარადო ნიღბები; სათამაშოები 
სუვენირების სახით; თოვლიანი მინის ბუშტები; 
გმირების ფიგურები და მათი საკუთნო; თოჯი-
ნების ტანსაცმელი და აქსესუარები, რომლებიც 
არ არის ჩართული სხვა კლასებში; ჰოკეის თა-
მაშები; სათამაშო სატვირთო ავტომობილები; 
ელექტრონულად მართვადი სათამაშო სატრან-
სპორტო საშუალებები, ბალიშები ველოსიპედე-
ბის საჯდომებისთვის, გასასეირნებელი სატრან-
სპორტო საშუალებები [სათამაშოები]; სატრან-
სპორტო საშუალებების, მატარებლების და თვი-
თმფრინავების  მასშტაბური მოდელები; სათამა-
შო მატარებლები; სათამაშო რკინიგზის მოდე-
ლები, სატრანსპორტო საშუალებების ასაწყობი 
მასშტაბური მოდელები [სათამაშოები], გასაბე-
რი სათამაშოები; სატრანსპორტო საშუალებები 
[სათამაშოები]; სადღესასწაულო მოსართავები; 
საჰაერო და გასაბერი ბუშტები; თამაშები და 
ფანტები; ელემენტების ნაკრებისგან შემდგარი 

თავსატეხები სურათის შესადგენად [პაზლები]; 
რბილი სათამაშოები ცხოველების სახით, სათა-
მაშო ბანკები, სათამაშო კონსტრუქტორები; ბუ-
რთები; მფრინავი თეფშები [სათამაშოები], სა-
ლონის (ოთახის)   თამაშები; წნევის ქვეშ ჩამოს-
ხმით დამზადებული მოდელები; სამშენებლო 
კუბურები  [სათამაშოები], სათამაშოების ყუთე-
ბი, ლატარიის ბილეთები, მფრინავი დისკები 
[სათამაშოები], თავსატეხები, სათამაშოები ძაღ-
ლებისთვის, სათამაშოები კატებისთვის; დრონე-
ბი [სათამაშოები]; სათამაშოები; კონტროლერე-
ბი სათამაშოებისთვის; მაგიდის თამაშები; სა-
ბანქოვე თამაშები; სათამაშო ბანქო; სათამაშო 
ბურთები; ბილიარდის მაგიდები, ბილიარდის 
ბურთები, ბილიარდის ჯოხები (კი) და სხვა აღ-
ჭურვილობა ბილიარდისთვის, გოლფის ბურთე-
ბი, ნაჭდევები ბურთებისთვის [გოლფი], მარკე-
რები გოლფის ბურთებისთვის, მოწყობილობები  
სათამაშო ბურთების პროეცირებისთვის, ბილი-
არდის მაგიდები, ჯოხები (კი), სამკუთხედის 
ფორმის ჩარჩო ბურთების განლაგებისთვის პი-
რამიდის ფორმით და ბურთები პულისთვის; 
სპორტული ტრენაჟორები; ძალოსნური ტრენა-
ჟორები; ესპანდერები, ესპანდერები [ტრენაჟო-
რები]; ღვედები ძალოსნებისთვის [სპორტული 
საქონელი]; ღვედები სიმძიმეების აწევისთვის და 
სხვა სპორტული  და სატანვარჯიშო საკუთნო; 
საკუთნო მშვილდის ტყორცნისთვის; სატანვარ-
ჯიშო და სპორტული საქონელი, რომელიც არ 
განეკუთვნება სხვა კლასებს; გორგოლაჭებიანი 
დაფები სრიალისთვის; ტობოგანები, ციგები 
[სპორტული საქონელი]; ციგები [სპორტული სა-
ქონელი]; დარტსი (დარცი) (დროტიკები), დარ-
ცის სათამაშო სამიზნეები; სანადირო სატყუა-
რები; აუზები [ნაწარმი თამაშებისთვის და 
სპორტისთვის]; პლასტიკისგან დამზადებული 
მიმმართველი ღარები თამაშებისთვის; ბეისბო-
ლის ხელთათმანები; ციგურები; ნაძვისხის მო-
სართავები; ტკაცუნები-სიურპრიზები [საშობაო 
კრეკერები]; სათევზაო ანკესები; სათევზაო მოწ-
ყობილობები, ჯოხები მაჟორეტებისთვის; საკა-
მუფლაჟო ეკრანები [სპორტული საქონელი]; 
ლატარიის ბილეთები გადასაფხეკი ფენით; ოფ-
ლის შთამნთქმელი ლენტები ბიტებისთვის და 
ჩოგნებისთვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100076 A 
(210) AM 100076 
(220) 2018 11 05 
(731) შპს „ნეოლეთ“ 

ლიზიკო ქავთარაძის ქ. 1, სად. 3, ბლოკი  
3, ბ. 63, ვაკის რაიონი, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 – სადებეტო ბარათებით მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100078 A 
(210) AM 100078 
(220) 2018 11 06 
(731) შპს `დაისი+~ 

საქნავთის დასახლება, ნაკვეთი 07/006,  
0198, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01 
(511)  
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან 
დამზადებულის ან დაფარულის გარდა); სავარ-
ცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების 
გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; 
სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; 
ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდა-
მუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); 
მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100089 A 
(210) AM 100089 
(220) 2018 11 07 
(731) რიჯენტ ჰოსპიტალიტი უოლდვაიდ ინკ. 

უგლენდ ჰაუსი, პ.ო. ბოქს 309, გრანდ  
კაიმანი, KY1-1104, კაიმანის კუნძულები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

REGENT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – მესამე პირებისთვის სასტუმროს მენეჯმენ-
ტთან დაკავშირებული მომსახურება. სასტუმ-
როს ფრენშაიზინგთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება; საქმიანი რჩევები და კონსულტაციები 
დაკავშირებული სასტუმროს მენეჯმენტთან, მუ-
შაობასა და ფრენშაიზინგთან; სასტუმროებით 
და სხვა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველ-
ყოფის საქმიანობის მართვა; სასტუმროებსა და 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მარკეტინ-
გული მომსახურება; მომხმარებლის ლოიალუ-
რობის და წამახალისებელი პროგრამების მარ-
თვა; სამომხმარებლო ლოიალურობის და წამა-

ხალისებელი პროგრამების სარეკლამო მომსა-
ხურება. 
 

36 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, კერძოდ, ბინების, კონდომინიუმების 
(ერთობლივ მფლობელობაში არსებული საცხო-
ვრებლის), თაიმშერული უძრავი ქონების, საც-
ხოვრებელი უძრავი ქონების, საკურორტო უძრა-
ვი ქონების განვითარება, ლიზინგი, მართვა, გა-
ქირავება და საბროკერო მომსახურება, და მათ-
თან დაკავშირებული კომფორტული შესაძლებ-
ლობებით და პირობებით უზრუნველყოფა; უძ-
რავი ქონების თაიმშერული გაცვლითი მომსახუ-
რება. 
 

43 – სასტუმროებით,  საცხოვრებლით და დროე-
ბითი საცხოვრებლით მომსახურება; სასტუმრო-
ებთან,  საცხოვრებელთან და დროებით საცხოვ-
რებელთან დაკავშირებული ინფორმაციით მომ-
სახურება; სასტუმროების,  საცხოვრებლის და 
დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნის მომსა-
ხურება; რესტორნებით, ბარებით, კოქტეილ-ბა-
რებით, კაფეებით, ყავის მაღაზიებით და სასაუზ-
მეებით მომსახურება; კეიტერინგული მომსახუ-
რება საკვებითა და სასმელებით უზრუნველსა-
ყოფად; რესტორნის დაჯავშნის მომსახურება; 
კონფერენციების, შეხვედრების, ღონისძიებების 
და გამოფენების მოწყობილობებით და მომსახუ-
რების საშუალებებით უზრუნველყოფა; სკამე-
ბის, მაგიდების, მაგიდის თეთრეულის და მინის 
ჭურჭლის გაქირავება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100092 A 
(210) AM 100092 
(220) 2018 11 07 
(731) კალესან საღლიკ ვე ჰიჯიენ იურიუნლერი 

სანაი ვე თიჯარეთ ლიმიტედ შირქეთი 
3.ორგანიზე სანაი ბიოლგესი, კამილ  
შერბეთჩი ბულვარი, №46, შეჰითკამილ /  
გაზიანტეპი, თურქეთი 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქიმიური პრე-
პარატები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზ-
ნებისათვის, ქიმიური რეაქტივები (რეაგენტები) 
ფარმაცევტული და ვეტერინარული მიზნები-
სათვის; სამედიცინო (სამკურნალო) კოსმეტიკა; 
დიეტური დანამატები ფარმაცევტული და ვეტე-
რინარული მიზნებისათვის; დიეტური საკვები 
დანამატები; კვების დანამატები (ბიოლოგიურად 
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აქტიური საკვები დანამატები); გასახდომად გან-
კუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; ბავშვთა 
კვება; სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნი-
ლი ბალახები და ბალახეული სასმელები; სტო-
მატოლოგიური პრეპარატები და ამ კლასში შე-
მავალი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის გან-
კუთვნილი საქონელი, კბილის დასაბჟენი მა-
სალები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური წებო (ადჰეზივები) და 
მასალები კბილების მკურნალობისათვის; სამე-
დიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატე-
ბი; ჰიგიენური საფენები (მენსტრუალური საფე-
ნები); ჰიგიენური ტამპონები (მენსტრუალური 
ტამპონები); სალბუნები; სახვევი მასალა; ქა-
ღალდისგან და ქსოვილისგან დამზადებული სა-
ფენები, ამოსაფენები და საფენი-საცვალი ბავ-
შვებისათვის, დიდებისათვის და შინაური ცხო-
ველებისათვის; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები; ჰერბიციდები, ფუნგიცი-
დები, პრეპარატები მღრღნელების გასანადგუ-
რებლად; დეოდორანტები (დეზოდორანტები), 
რომლებიც არ არის განკუთვნილი ადამიანების-
თვის ან ცხოველებისთვის; ჰაერის გამწმენდი 
პრეპარატები; ჰაერის მადეზოდორირებელი სა-
შუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალებე-
ბი; ანტისეპტიკური საშუალებები; სარეცხი სა-
შუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; სამე-
დიცინო საპონი; მადეზინფიცირებელი საპონი; 
ანტიბაქტერული ხელის ლოსიონები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100370 A 
(210) AM 100370 
(220) 2018 11 09 
(731) შპს „ბერიკა“  

ი. ჭავჭავაძის გამზ. I შესახ., კორპ. 6, ბ. 80,  
0194, თბილისი, საქართველო 

(540)  

ღვინის აღმართი 
gvinis agmarti 
гвинис агмарти 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100373 A 
(210) AM 100373 
(220) 2018 11 09 
(731) ვლადიმერ ჩირგაძე 

გაგარინის ქ. 4/4, სადრ. 2, სართ. 7,  
ბ. 56, 0160, თბილისი, საქართველო 

 
 
 

(540) 

 
(591) შავი, ვერცხლისფერი 
(531) 03.03.01; 03.03.15; 24.01.09; 27.05.01; 27.05.24 
(511)  
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, 
წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი აპარა-
ტები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100381 A 
(210) AM 100381 
(220) 2018 11 12 
(731) შპს `აგროკონსორციუმი წეროვანი~ 

სოფ. წეროვანი, 3300 მცხეთა, საქართველო 
(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

ზაფხულის თვლიანი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამ-
ხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100384 A 
(210) AM 100384 
(220) 2018 11 12 
(731) შპს „ბერიკა“  

ი. ჭავჭავაძის გამზ. I შესახ., კორპ. 6, ბ. 80,  
0194, თბილისი, საქართველო 

(540)  

jardeli 
ჯარდელი 
джарели 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
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(260) AM 2019 100385 A 
(210) AM 100385 
(220) 2018 11 12 
(731) შპს „ბერიკა“  

ი. ჭავჭავაძის გამზ. I შესახ., კორპ. 6, ბ. 80,  
0194, თბილისი, საქართველო 

(540) 

tabakoni 
ტაბაკონი 
табакони 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100386 A 
(210) AM 100386 
(220) 2018 11 12 
(731) შპს „ბერიკა“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. I შესახ., კორპ. 6, ბ. 80,  
0194, თბილისი, საქართველო 

(540)  

asperani 
ასპერანი 
асперани 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100402 A 
(210) AM 100402 
(220) 2018 11 14 
(731) შპს `აგრონომი~ 

გოთუას ქ. 12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

JAGUAR 
იაგუარი 
ЯГУАР 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – პესტიციდი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100405 A 
(210) AM 100405 
(220) 2018 11 14 
(731) შპს `პრეფერენს ჰოტელ ნეთვორქ~ 

დემეტრე თავდადებულის ქ., შეს. 10,  
ბათუმი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, ნაცრისფერი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

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

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

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100424 A 
(210) AM 100424 
(220) 2018 11 20 
(731) შპს `თალისმანი~ 

ნ. ცხვედაძის ქ. 28, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

Chateau Aragvi 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100439 A 
(210) AM 100439 
(220) 2018 11 21 
(731) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

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

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(450) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511) 
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები.  
____________________________________________ 
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(260) AM 2019 100442 A 
(210) AM 100442 
(220) 2018 11 21 
(731) ფარმაცია & აპჯონ კომპანი ლლკ 

7000 პორტეიჯ როუდ, კალამაზოო,  
MI 49001, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

UPJOHN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლო-
გიური და ვეტერინარული აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და კბილე-
ბის პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკე-
რების დასადები მასალა; თერაპიული და დამ-
ხმარე მოწყობილობები ადაპტირებული ქმედი-
თი უუნაროებისთვის; მასაჟის ხელსაწყო - აპა-
რატურა; აპარატურა, მოწყობილობები და სა-
კუთნოები ჩვილი ბავშვებისათვის; აპარატურა, 
მოწყობილობები და საკუთნოები სექსუალური 
აქტივობისათვის; ოფთალმოლოგიური დანიშნუ-
ლების სამედიცინო მოწყობილობები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100445 A 
(210) AM 100445 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)   

Анукури 
ანუკური 
Anucure 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100448 A 
(210) AM 100448 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Ардеиседон 
არდეისედონი 

Ardeysedon 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100449 A 
(210) AM 100449 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Кайностат 
კაინოსტატი 

Kaynostat 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100453 A 
(210) AM 100453 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Лактозим 
ლაქტოზიმი 

Lactozim 
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100455 A 
(210) AM 100455 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Нодемокс 
ნოდემოქსი 
Nodemoks 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100456 A 
(210) AM 100456 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Офтамакс 
ოფთამაქსი 
Oftamaks 

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

ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100457 A 
(210) AM 100457 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Офтасиал 
ოფთასიალი 

Oftassiale 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100458 A 
(210) AM 100458 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Ретиновит 
რეტინოვიტი 

Retinovit 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
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ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100462 A 
(210) AM 100462 
(220) 2018 11 22 
(731) საქართველოში INPHA  LLP-ის  

წარმომადგენლობითი ოფისი 
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Сафлогин 
საფლოგინი 

Saflogin 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100587 A 
(210) AM 100587 
(220) 2018 11 26 
(731) ვახტანგ იურიევიჩ კასრაძე 

ულ. მაიაკოვსკოგო, დ. 49, კვ. 19, ომსკი,  
644010, რუსეთის ფედერაცია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.15.05; 11.03.04; 14.05.02; 14.05.09; 15.07.01 
(511)  
30 – ვანილის არომატიზატორები კულინარიაში 
გამოყენებისთვის;  არომატიზატორები საკონდი-
ტრო ნაწარმისთვის, ეთერზეთების გარდა; არო-

მატიზატორები სასმელებისთვის, ეთერზეთების 
გარდა; ყავის არომატიზატორები; საკვები არო-
მატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; ბადიანი 
[ვარსკვლავისებური ანისული]; ბაოცზი [ჩინური 
ღვეზელი]; მარცვლოვანი ბატონები; მარცვლო-
ვანი ბატონები ცილების მაღალი შემცველობით; 
ბლინები; კერძები ატრიის საფუძველზე; ლიო-
ფილიზებული კერძები, რომლებშიც მაკარონი 
წარმოადგენს ძირითად ინგრედიენტს; ლიოფი-
ლიზებული კერძები, რომლებშიც ბრინჯი  წარ-
მოადგენს ძირითად ინგრედიენტს; ბრიოში; ბუ-
ლგური; ფუნთუშები; საკვები ბრინჯის ქაღალ-
დი; საკვები ქაღალდი;  ბურიტო; ვანილინი [ვა-
ნილინის შემცვლელი]; ვარენიკები [ფარშირე-
ბული ცომის ბურთები]; ვაფლი; ვერმიშელი; ნა-
ტურალური დამატკბობელი ნივთიერებები; შემ-
კვრელი ნივთიერებები ძეხვეულისთვის;  შემკ-
ვრელი ნივთიერებები ნაყინისთვის; ზღვის წყა-
ლი საკვების დასამზადებლად; წყალმცენარეები 
[საკაზმი]; ალაოს გალეტები; მიხაკი [სანელებე-
ლი]; სარკისებური ჭიქური ტკბილი ერბოზელი-
ლი ცომისგან დამზადებული ნაწარმისთვის; 
გლუკოზა კულინარიული ნაწარმისთვის; მდოგ-
ვი; ნაფიცხარი („გრენკი“); დამუშავებული წიწი-
ბურა; გლუტენის დანამატები კულინარიული 
მიზნებისთვის; საფუარი; საკვები პროდუქტები-
სთვის განკუთვნილი შემასქელებლები; დედა 
(რძე-მჟავა პროდუქციის დასამზადებლად), ხაში 
(ცომის), კვეთი, დვრიტა, საკვეთი (ყველის); მსუ-
ბუქი საუზმე ბრინჯის საფუძველზე; მსუბუქი 
საუზმე პურის მარცვლეულის საფუძველზე; ყა-
ვის შემცვლელები; მცენარეული ყავის შემცვ-
ლელები; საკაზმები სალათებისთვის; ზეფირი 
[საკონდიტრო ნაწარმი]; ხილის ჟელეს ნაწარმი 
[საკონდიტრო ნაწარმი]; ტორტის მოსართავი 
ტკბილეულის ნაწარმი; ნაძვისხის მოსართავი 
საკონდიტრო ნაწარმი; ტკბილი ცომისგან დამ-
ზადებული საკონდიტრო ნაწარმი, უპირატესად 
გულსართიანი; ფქვილის ნაწარმი; საკონდიტრო 
ნაწარმი არაქისის საფუძველზე; საკონდიტრო 
ნაწარმი ნუშის საფუძველზე; მაკარონის ნაწარ-
მი; კოჭა [სანელებელი]; გაყინული იოგურტი 
[ნაყინი]; კაკაო; ღვინის ქვა კულინარიული მიზ-
ნებისთვის;  კაპერსები; კარამელი [კამფეტები]; 
კარი [საკაზმი]; კეტჩუპი [სოუსი]; კამბაპი [კო-
რეული კერძი ბრინჯის საფუძველზე]; კიმჩხიჩ-
ჟონი [ფერმენტირებული ბოსტნეულის ოლადე-
ბი]; დამუშავებული კინოა; ქიში; საკვები წებო-
ვანა; კლიოცკები ფქვილის საფუძველზე; კამფე-
ტები; ლაკრიცის კამფეტები [საკონდიტრო ნა-
წარმი]; პიტნის კამფეტები; სუნთქვის გამაგრი-
ლებელი პიტნის კამფეტები;  რძიანი კამფეტები;  
დარიჩინი [სანელებელი]; ყავა; დაუმუშავებელი 
ყავა; საკვები სახამებელი; კრეკერები; მოსახარ-
ში კრემი; სიმინდის  ბურღული; მანანას ბურღუ-
ლი; შვრიის ბურღული; ქერის ბურღული; საკვე-
ბი ბურღულები; ყინულის კუბურები; დაფქული 
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სიმინდი; მოხალული სიმინდი; ხორციანი კულე-
ბიაკა; კურკუმა; კუსკუსი [ბურღული]; ატრია; 
ატრია სობა; ატრია უდონი; საცივებელი ყინუ-
ლი; ბუნებრივი ან ხელოვნური ყინული;  საკვები 
ყინული; ბრინჯის კვერები; ლომპერი [კვერები 
კარტოფილის საფუძველზე]; მაიონეზი; მაკარო-
ნი [ნუშის ნამცხვარი]; მაკარონი; მალტოზა; ღო-
მი; მარინადი წვრილად დაჭრილი ბოსტნეულის-
გან ცხარე საკაზმით [პიკალილი]; მარინადები; 
მარციპანი; თაფლი; მისო [საკაზმი]; ფუტკრის 
სადედე რძე; ნაყინი; პარკოსნების ფქვილი; წიწი-
ბურას ფქვილი; ტაპიოკის ფქვილი; კარტოფი-
ლის ფქვილი; სიმინდის ფქვილი; ნიგვზის  (თხი-
ლის) ფქვილი; საკვები ფქვილი;  ხორბლის ფქვი-
ლი; სოიის ფქვილი; ქერის ფქვილი; სადესერტე 
მუსები [საკონდიტრო ნაწარმი]; შოკოლადის მუ-
სები; მიუსლი; პიტნა საკონდიტრო ნაწარმისთ-
ვის; რძიანი კაკაოს სასმელები; რძიანი ყავის სა-
სმელები; ყავის სასმელები; სასმელები კაკაოს 
საფუძველზე; სასმელები გვირილის საფუძველ-
ზე; ჩაის სასმელები; რძიან-შოკოლადიანი სას-
მელები; შოკოლადის სასმელები; არასამკურნა-
ლო ნაყენები; გასუფთავებული შვრია; გასუფ-
თავებული  დაღერღილი შვრია; ოკონომიაკი [პი-
კანტური იაპონური ბლინები]; ონიგირი [ბრინ-
ჯის ბურთები]; მუსკატის კაკალი; თხილი შოკო-
ლადში; ლაკრიცის ჩხირები [საკონდიტრო ნა-
წარმი]; სოიის პასტა [საკაზმი]; პასტილა [სა-
კონდიტრო ნაწარმი]; ცუკატი პასტილა [საკონ-
დიტრო ნაწარმი}; ბადაგი; ცომში გამომცხვარი 
პაშტეტი; პელმენი [ხორცით ფარშირებული ცო-
მის ბურთები]; პილპილი; სურნელოვანი პილპი-
ლი; ჭოტოსანი წიწაკა  [სპეციები]; პესტო [სოუ-
სი]; ნამცხვარი; მშრალი ნამცხვარი; პიბიმპაბი 
[ბოსტნეულთან და საქონლის ხორცთან შერეუ-
ლი ბრინჯი]; ღვეზელი; პიცა; ხორციანი საწებ-
ლები; პომადურა [საკონდიტრო ნაწარმი]; პოპ-
კორნი; ფხვნილები ნაყინის მოსამზადებლად; 
პურის საცხობი ფხვნილები;  მდოგვის ფხვნილი; 
პრალინე; არომატული საკვები პრეპარატები; სა-
კაზმები; პროდუქტები სახლის პირობებში ხორ-
ცის დარბილებისთვის; მარცვლოვანი პროდუქ-
ტები; პროდუქტები შვრიის საფუძველზე; პრო-
პოლისი; თაფლკვერები;  სუნელ-სანელებლები; 
პტიფურები [ღვეზელები]; ბრინჯის პუდინგი; პუ-
დინგები [მობრაწული]; ფქვილის შაქარი საკონ-
დიტრო ნაწარმისთვის; ხილის პიურე [სოუსები]; 
რავიოლი; რამენი [იაპონური კერძი ატრიის სა-
ფუძველზე]; საღეჭი რეზინები; სუნთქვის გამაგ-
რილებელი საღეჭი რეზინები;  რელიში [საკაზ-
მი]; ბრინჯი; სწრაფი მომზადების ბრინჯი; ხორ-
ბლის ღივები საკვებში გამოყენებისთვის; გაზა-
ფხულის რულეტი; საგო; შაქარი; პალმის შაქა-
რი; ქუნჯუთის თესლები [საკაზმი]; სელის თეს-
ლები კულინარიაში გამოყენებისთვის [საკაზ-
მი]; დამუშავებული თესლები, რომლებიც გამო-
იყენება საკაზმის სახით; ანისულის თესლები; 

აგავის სიროფი [ბუნებრივი დამატკბობელი]; ოქ-
როს სიროფი; მელისას სიროფი; ტკბილეულო-
ბა; ცომის ნარევი ოკონომიაკისთვის [იაპონური 
პიკანტური ბლინები]; საკვები სოდა [ნატრიუმის 
ბიკარბონატი საკვების დასამზადებლად]; საკ-
ვებში გამოსაყენებელი ალაო; მარილი საკვები 
პროდუქტების დაკონსერვებისთვის; სუფრის მა-
რილი; ნიახურის მარილი; სორბეტი [ნაყინი]; შე-
მადგენლობები შაშხის მოსარკვლისთვის; შტო-
შის სოუსი  [საკაზმი]; სოიის სოუსი; ტომატის 
სოუსი; ვაშლის სოუსი [საკაზმი]; სოუსები [სა-
კაზმები]; სოუსები პასტისთვის; სპაგეტი; სპე-
ციები; სპრედები შოკოლადის საფუძველზე; შო-
კოლადის სპრედები თხილით; სტაბილიზატო-
რები ათქვეფილი ნაღებისთვის; ყინულის ბურ-
ბუშელა დატკბილული წითელი პარკოსნებით; 
ორცხობილა; ორცხობილას საფენელი; სუში; 
სემბეი [ბრინჯის კრეკერები]; სენდვიჩები; ტაბუ-
ლე; ტაკოსი; ტაპიოკა; მჟავე კალიუმის ტარტრა-
ტი  კულინარიაში გმოყენებისთვის; ტარტები; 
მზა ცომი; ცომი საკონდიტრო ნაწარმისთვის; 
ნუშის ცომი; ბრინჯის ცომი კულინარიაში გა-
მოყენებისთვის; ერბოზელილი ცომი საკონდიტ-
რო ნაწარმისთვის; ტორტილები; ბოსტნის დაკო-
ნსერვებული ბალახეული [სპეციები]; შოკოლა-
დის მოსართავები ტორტებისთვის; ძმარი; ლუ-
დის ძმარი; ფერმენტები ცომისთვის; ჰალავი; პუ-
რი; პური უმარილო ცომისაგან; ფანტელები [მა-
რცვლეულის პროდუქტები]; სიმინდის ფანტე-
ლები; შვრიის ფანტელები; ჰოთ-დოგები; ყვავი-
ლები ან ფოთლები, რომლებიც გამოიყენება 
ჩაის შემცვლელების სახით; ცზაოცზი [ჩინური 
პელმენი]; ვარდკაჭაჭა [ყავის შემცვლელი]; ჩაი; 
ყინულიანი ჩაი; ჩატნი [საკაზმი]; დანაყილი 
ნიორი [საკაზმი]; ჩიზბურგერები [სენდვიჩები]; 
ჩოუ-ჩოუ [საკაზმი]; შაფრანი [სპეციები]; შოკო-
ლადი; საკვები ალაოს ექსტრაქტი; საკვები ესენ-
ციები, ეთეროვანი ესენციების და ეთერზეთების 
გარდა; გასუფთავებული ქერი. 
 

32 – უალკოჰოლო აპერიტივები; ქერის ღვინო 
[ლუდი]; ლითიუმიანი წყალი; ზელტერის წყა-
ლი; სოდიანი წყალი; წყლები [სასმელები]; გა-
ზიანი წყლები; მინერალური წყლები [სასმე-
ლები]; სუფრის წყლები; ბურახი [უალკოჰოლო 
სასმელები]; უალკოჰოლო კოქტეილები; კოქტე-
ილები ლუდის საფუძველზე; ლიმონათი; უალ-
კოჰოლო სასმელები; იზოტონური სასმელები; 
სასმელები თაფლის საფუძველზე; სასმელები 
ბრინჯის საფუძველზე, რძის შემცვლელების 
გარდა; სასმელები სოიის საფუძველზე,  რძის 
შემცვლელების გარდა; უალკოჰოლო სასმელე-
ბი ალოე ვერას საფუძველზე; სასმელები რძის 
შრატის საფუძველზე; პროტეინით გამდიდრებუ-
ლი სასმელები სპორტული; უალკოჰოლო გა-
მაგრილებელი სასმელები; უალკოჰოლო სასმე-
ლები ყავის გემოთი; უალკოჰოლო სასმელები 
ჩაის გემოთი; ხილის უალკოჰოლო სასმელები; 
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ენერგეტიკული სასმელები; ხილის უალკოჰო-
ლო  ნექტარები რბილობით; ორშადი; ლუდი; კო-
ჭას ლუდი; ალაოს ლუდი; ფხვნილები გაზიანი 
სასმელების დამზადებისთვის; სასაპარილი 
[უალკოჰოლო სასმელი]; სიროფები ლიმონათე-
ბისთვის; სიროფები სასმელებისთვის; სმუზი  
[სასმელები ხილის ან ბოსტნეულის ნარევების 
საფუძველზე]; ტომატის წვენი [სასმელი]; ვაშ-
ლის წვენი უალკოჰოლო; ბოსტნეულის წვენები 
[სასმელები]; ხილის წვენები; შემადგენლობები 
გაზიანი წყლის დასამზადებლად; შემადგენლო-
ბები ლიქიორების დასამზადებლად; შემადგენ-
ლობები სასმელების დასამზადებლად; ტკბილი; 
ყურძნის არაფერმენტირებული ტკბილი; ლუდის 
ტკბილი; ალაოს ტკბილი; ტაბლეტები გაზიანი 
სასმელების დასამზადებლად; შარბათი [სასმე-
ლი]; ხილის ექსტრაქტები უალკოჰოლო; სვიის 
ექსტრაქტები ლუდის დასამზადებლად; ესენ-
ციები სასმელების დასამზადებლად. 
 

35 – ტელესაკომუნიკაციო მომსახურების აბონი-
რება მესამე პირებისთვის; იმპორტ-ექსპორტის 
სააგენტოები; სარეკლამო სააგენტოები; საქონ-
ლის დემონსტრირება; სარეკლამო მასალების 
განახლება; გამოფენების ორგანიზება კომერ-
ციული ან სარეკლამო მიზნებისთვის; სავაჭრო 
ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარე-
კლამო მიზნებისთვის; სარეკლამო მასალების 
გაფორმება; საქონლის პრეზენტაცია ყველა სა-
ხის მედიასაშუალებებზე საცალო გაყიდვის მი-
ზნით; მესამე პირებისთვის საქონლის წინ წაწე-
ვა; ნიმუშების გავრცელება; სარეკლამო მასა-
ლების გავრცელება; რეკლამა; ინტერაქტიური 
რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში;  საქონელზე 
შეკვეთების დამუშავების  პროცესების მართვა; 
მომსახურება მომარაგების სფეროში მესამე პი-
რებისთვის [საქონლის შესყიდვა და საქონლით 
მეწარმეების უზრუნველყოფა]; სუბსანარდო მო-
მსახურება  [კომერციული დახმარება]. 
 

43 – შეხვედრების ჩასატარებლად შენობების 
იჯარით აღება; სასაუზმეები; კაფეები; კაფეტე-
რიები; ავეჯის, მაგიდის  თეთრეულის და ჭურჭ-
ლის  გაქირავება; სასმელი წყლის სარიგებელი 
მოწყობილობების [დისპენსერების] გაქირავება; 
რესტორნები; თვითმომსახურების რესტორნები; 
სასადილოები საწარმოებში და სასწავლო და-
წესებულებებში; ბარების მომსახურება; კერძე-
ბის დამზადებასთან და მათი სახლში მიტანას-
თან დაკავშირებული მომსახურება; ვაშოკუ რე-
სტორნების მომსახურება. 
____________________________________________ 
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(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი 
(531) 24.17.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22 
(511) 
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტროობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები,  ჩამწერი 
დისკები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინას-
წარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგა-
რიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი   
აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული 
პროგრამები; მესამე პირებისთვის და მესამე პი-
რებისგან ელექტრონული გადახდების დამუშა-
ვების პროგრამული უზრუნველყოფა; საიდენტი-
ფიკაციო (ამოცნობა) პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; ინტერნეტით მოწოდებული კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერაქტიური 
გართობისთვის, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს ნახვის, მოსმენის და თამაშის გამოცდი-
ლების მოდიფიკაციის შესაძლებლობას აუდიო, 
ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური ელემენტების ჩვე-
ნების და შესრულების შერჩევის და კლასიფი-
ცირების მეშვეობით; ჩატვირთვადი აუდიო, ვი-
ზუალური და აუდიო-ვიზუალური ფაილები და 
ჩანაწერები, დაკავშირებული მულტიმედიურ გა-
სართობ პროგრამებსა და კონტენტთან (შიგ-
თავსთან); ონლაინური ელექტრონული გამოცე-
მები (ჩატვირთვადი ინტერნეტიდან ან კომპიუტე-
რული ქსელიდან ან კომპიუტერული მონაცემთა 
ბაზებიდან); სწრაფი შეტყობინებების პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; ფაილების გაზიარების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; საკომუნიკაციო 
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების, აუ-
დიოს, ვიდეოს, გამოსახულებების და გრაფიკის 
ელექტრონული გაცვლისთვის  კომპიუტერის, 
მობილურის, უსადენო და სატელეკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერის პროგრამუ-
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ლი უზრუნველყოფა აპლიკაციის სახით მობი-
ლური მოწყობილობებისა და კომპიუტერებისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკა-
ციები მობილური მოწყობილობებისთვის; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამო-
სახულებების, გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და 
ტექსტის დამუშავებისთვის; ჩატვირთვადი კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ინ-
ტერნეტის მეშვეობით ინფორმაციის, მონაცემე-
ბის, დოკუმენტების, ხმის და გამოსახულების 
ელექტრონული გადაცემის ხელშეწყობის მიზ-
ნით; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს 
აძლევს ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულ 
შეხვედრებსა და მეცადინეობებში მონაწილეო-
ბის მიღების შესაძლებლობას, მონაცემებთან, 
დოკუმენტებთან, გამოსახულებებთან და პროგ-
რამულ აპლიკაციებთან წვდომის შესაძლებლო-
ბით ვებ-ბროუზერის მეშვეობით; ჩატვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებთან და კომპიუტერულ ქსელებთან 
დისტანციური წვდომის, ნახვისა და მართვისათ-
ვის; ჩატვირთვადი, „მონაცემთა „ღრუბელში“ 
დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩა-
ტვირთვადი, „ღრუბელზე“ დაფუძნებული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი ელექ-
ტრონული გამოცემები ჟურნალების, სტატიე-
ბის, ბროშურების, საინფორმაციო ფურცლების, 
მონაცემთა ცხრილების, საინფორმაციო მასა-
ლების, სახელმძღვანელო მონაცემების სახით, 
დაკავშირებული ბიზნესის, ელექტრონული ვაჭ-
რობის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, მონა-
ცემთა „ღრუბელში“ დამუშავების, ტელეკომუნი-
კაციების, ინტერნეტის, ბიზნესის და ელექტრო-
ნული ვაჭრობის სწავლების, საქმიანობის, გა-
ყიდვების, მარკეტინგის და საფინანსო მენეჯმენ-
ტის სფეროსთან; კომპიუტერული პერიფერიუ-
ლი მოწყობილობები; ნოუთბუქები; ლეპტოპები; 
პორტატიული კომპიუტერები; ჯიბის კომპიუტე-
რები; პერსონალური ციფრული დამხმარეები; 
პერსონალური მედია-პლეერები; მობილური ტე-
ლეფონები; სმარტფონები; ციფრული კამერები; 
ბატარეების და აკუმულატორის დამტენები; კომ-
პიუტერული სამუშაო სადგურები; კომპიუტერუ-
ლი სერვერები; კომპიუტერული და სატელეკო-
მუნიკაციო ქსელის აპარატურული უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერული ქსელის ადაპტერები, გა-
დამრთველები, როუტერები და ჰაბები; უსადენო 
და სადენიანი მოდემები და საკომუნიკაციო ბა-
რათები და მოწყობილობები; ლეპტოპის დამჭე-
რები, კომპიუტერის ჩანთები; ცეცხლმქრობები; 
კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამულ-აპარა-
ტურული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული 
პროგრამები (ინტერნეტიდან ჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით); ავტო-
მანქანის სანავიგაციო სისტემები; კომპაქტური 
დისკები; ციფრული მუსიკა (ინტერნეტიდან ჩატ-

ვირთვადი); სატელეკომუნიკაციო აპარატურა; 
თაგვის ბალიშები; მობილური ტელეფონის ყურ-
მილები; მობილური ტელეფონის აქსესუარები; 
ჩატვირთვადი თამაშები, სურათები, კინოფილ-
მები, კინო და მუსიკა; სასიგნალო სისტემები; 
ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერები; მობილური 
რადიო და სატელევიზიო მაუწყებლობის კვანძე-
ბი; სატელევიზიო მაუწყებლობის მოწყობილო-
ბები; ფოტოაპარატები, ვიდეოკამერები; ყურსას-
მენები; ყურში მოსათავსებელი ტელეფონები; 
ხმამაღლა მოლაპარაკეები; სანავიგაციო და ად-
გილმდებარეობის განმსაზღვრელი გლობალუ-
რი სისტემების (GPS) აპარატურა და მოწყობი-
ლობები; კომპიუტერული, ელექტრონული და 
ვიდეო-თამაშების პროგრამები და პროგრამული 
უზრუნველყოფა (ინტერნეტიდან ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით); თხე-
ვად-კრისტალური დისპლეები სატელეკომუნი-
კაციო და ელექტრონული მოწყობილობებისთ-
ვის; ტელევიზორის ბლოკ-მისადგამები; დისტან-
ციური მართვის პულტები; მონაცემთა შენახვის 
პროგრამები; სათვალეები და მზის სათვალეები; 
ელექტრონული ფირნიშები, საგზაო ნიშნები; 
კოდირებული და მაგნიტური საბანკო საკრედი-
ტო, სადებეტო, ნაღდი ფულის მისაღები და საი-
დენტიფიკაციო ბარათები; ავტომატური საბანკო  
ავტომატები; ბანკომატები; ელექტრონული წიგ-
ნის წამკითხველები; ცარიელი ტონერ-კარტრი-
ჯები პრინტერებისა და ფოტო-ასლის გადამღე-
ბი მოწყობილობებისთვის; ჩვილი ბავშვის მო-
ნიტორები; ჩვილი ბავშვის ვიდეო-მონიტორები; 
ობიექტივის „ბლენდა“; პლანშეტური კომპიუტე-
რები; კოდირებული გასაღებ-ბარათები; 3D სათ-
ვალეები; მეხსიერების ბარათები ვიდეო-თამა-
შების აპარატებისთვის; ყველა შეტანილი მე-9 
კლასში. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი; კლირინგი და მორიგებითი საფინანსო ოპე-
რაციები გლობალური კომპიუტერული ქსელე-
ბის მეშვეობით; ონლაინ საბანკო მომსახურება 
და საფინანსო მომსახურება; საკრედიტო ბარა-
თებით მომსახურება, ჩეკების და მათი გადახდე-
ბის დამუშავება და გადაცემა, და საფინანსო 
ოპერაციების დაზღვევა; ფულადი სახსრების 
გადაგზავნის სამსახურები; მესამე პირებისთვის 
ფულადი სახსრების გადაგზავნა ელექტრონუ-
ლი საშუალებებით; მესამე პირებისთვის გადახ-
დების გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; ფინან-
სური მომსახურება ანგარიშების გამოწერის და 
საგადასახადო დავალებების დამუშავების მომ-
სახურების სახით; იჯარების და ქირავნობის 
მოწყობა და მართვა; უძრავი ქონების გაქირავე-
ბა და იჯარა; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავი 
ქონების შეფასება, უძრავი ქონების დაფინანსე-
ბა, უძრავი ქონების ინვესტირება; უძრავ ქონე-
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ბასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანო-
ბა; უძრავი ქონების სააგენტოებით მომსახურე-
ბა; საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სააგენ-
ტოებით მომსახურება; სადაზღვევო სამსახურე-
ბი; უძრავი ქონების მართვა და კონსულტაციები; 
იჯარის საფასურის ამოღება; საოფისე ფართის 
გაქირავება (უძრავი ქონება); აპარტამენტებისა 
და ბინების გაქირავება; ფინანსებთან დაკავში-
რებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ინტერ-
ნეტის მეშვეობით; სეიფში შენახვა და სამოგ-
ზაურო ვაუჩერების გაცემის სამსახურები; კაპი-
ტალის დაბანდება (ინვესტირება); ფინანსური 
შეფასება (დაზღვევა, საბანკო ოპერაციები, უძ-
რავი ქონება); ფინანსების და ქონების მართვა; 
სადაზღვევო და საფინანსო მომსახურება; საფი-
ნანსო მომსახურების უზრუნველყოფა  სატელე-
კომუნიკაციო საშუალებებით; კონსულტაციები 
და რჩევები საფინანსო სფეროში; საბანკო მომ-
სახურება ინტერნეტის მეშვეობით; ონლაინ სა-
ბანკო მომსახურება კომპიუტერული მონაცემთა 
ბაზებიდან ან ინტერნეტიდან; საბირჟო შუამავ-
ლობა, საბირჟო კოტირება; საბირჟო შუამავლო-
ბა, ფინანსური ანალიზი; სადებეტო ბარათებით 
მომსახურება, საგადასახადო ბარათებით მომსა-
ხურება და საჩეკო გარანტიებით მომსახურება; 
საბანკო, შემნახველი ანგარიშებით და საინვეს-
ტიციო მომსახურება; ფინანსური კლირინგი; სა-
კრედიტო შემოწმება გლობალური კომპიუტერუ-
ლი საინფორმაციო ქსელის მეშვეობით; ელ-
ექტრონული საკრედიტო რისკების მართვის სამ-
სახურები; ელექტრონული შეძენის გადახდის 
და ელექტრონული ანგარიშის გადახდის სამსა-
ხურები; საფინანსო ანგარიშების სადებეტო და 
საკრედიტო სამსახურები; ელექტრონული საბა-
ნკო მომსახურება; ბარათებზე შენახული თან-
ხის, გადახდის ბარათების და სადებეტო ბარა-
თების დაზღვევა; სატელეფონო საკრედიტო ბა-
რათებით მომსახურება; საინფორმაციო მომსა-
ხურება დაკავშირებული ფინანსებსა და დაზ-
ღვევასთან ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული მო-
ნაცემთა ბაზებიდან ან ინტერნეტიდან; გაზის და 
ელექტროენერგიის საფასურის შეგროვების სამ-
სახურები; ანტიკვარიატის შეფასება; ხელოვნე-
ბის ნიმუშების შეფასება; საიუველირო ნაწარ-
მის შეფასება; მეორადი მანქანების შეფასება; 
საგადასახადო ინფორმაციის მიწოდება (ფინან-
სური მომსახურება); საქველმოქმედო სახსრე-
ბის შეგროვება; საქველმოქმედო სახსრების შე-
გროვების ორგანიზება; საქველმოქმედო სახს-
რების შეგროვება; ქაღალდის ფულის და მონე-
ტების დამთვლელი ან დამუშავების მანქანების 
გაქირავება; ბანკომატების ან ავტომატური სა-
ლარო აპარატების გაქირავება; ონლაინ გადახ-
დის მომსახურება; სეიფში შენახვის მომსახუ-
რება; ფულადი სახსრების მოზიდვა სამშენებ-
ლო პროექტებისთვის; იმპორტ-ექსპორტის კლი-
რინგის სააგენტოები (საბაჟო კლირინგი); ზე-

მოთ აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები, ინფორმაცია და რჩევე-
ბი;  ყველა შეტანილი 36-ე კლასში. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევა და დამუშავება, სამრეწველო ანალიზსა 
და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ტექნიკური პროექტების კვლევა; 
ისეთი ტექნოლოგიური ვეგ-გვერდებით უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს ინ-
ფორმაციის და რჩევების გაზიარების საშუალე-
ბას; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყო-
ფა; პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახურე-
ბის სახით (SaaS); ინტერნეტის მეშვეობით ინ-
ფორმაციის, მონაცემების, დოკუმენტების და გა-
მოსახულებების გადაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი კომპიუტერული მომსახურება; ინტერაქტი-
ურ კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან ონ-
ლაინ წვდომის უზრუნველყოფასთან დაკავში-
რებული კომპიუტერული მომსახურება, გამოხა-
ტული კინოს პროგრამირების, წინასწარი ჩვენე-
ბის, დაანონსების, სპორტული ღონისძიებების, 
კონცერტების, ინფორმაციით ცნობილ ადამია-
ნებზე და გასართობი ახალი ამბების და სხვა 
მსგავსი ინფორმაციის სახით; აპლიკაციური მო-
მსახურების პროვაიდერის (ASP) მომსახურება, 
კერძოდ, ჰოტინგ-კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაციები მესამე პირები-
სთვის; აპლიკაციური მომსახურების პროვაიდე-
რის (ASP) მომსახურება, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული 
კონფერენციების, აუდიო-კონფერენციების ჩა-
ტარების, ელექტრონული შეტყობინებების,  დო-
კუმენტური თანამშრომლობის, ვიდეო-კონფერე-
ნციების ჩატარების და ხმის და ზარების დამუ-
შავების პროგრამულ უზრუნველყოფას; ონლა-
ინ, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა  მრავალრიცხოვანი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის აპლიკაციების ფუნქციური შეთავსე-
ბის ხელშეწყობისთვის; კომპიუტერულ პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასა და აპლიკაციებთან და-
კავშირებული ტექნიკური უზრუნველყოფის (ტე-
ქნიკური კონსულტაციების) მომსახურება გა-
წეული ონლაინ რეჟიმში, ელექტრონული ფოს-
ტით და ტელეფონით; კომპიუტერული მომსახუ-
რება, კერძოდ, რეგისტრირებული მომხმარებ-
ლებისთვის ონლაინ-საზოგადოებების შექმნა 
დისკუსიებში მონაწილეობის მისაღებად, მათი 
თანატოლებიდან გამოხმაურებების მისაღებად, 
ვირტუალური საზოგადოებების შექმნა, სოცია-
ლური ქსელებით დაინტერესება და დოკუმენ-
ტების გაცვლა; ინტერნეტ მომხმარებლების კომ-
პიუტერული ტექნოლოგიის სფეროში რჩევებით 
უზრუნველყოფა „ცხელი ხაზის“ დახმარებით; 
კომპიუტერული მომსახურება დაკავშირებული 
ინფორმაციის, საიტების და წყაროების ინდექსე-
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ბის შექმნასთან  კომპიუტერულ ქსელებში; სა-
ძიებო საშუალებებით ინტერნეტის უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერების, ნოუთ-ბუქების, ლეპ-ტო-
პების, პორტატიული კომპიუტერების და ჯიბის 
კომპიუტერების პროექტირება; პირადი ციფრუ-
ლი დამხმარეების და პირადი მედია პლეერების 
პროექტირება; მობილური ტელეფონების და 
„სმარტფონების“ პროექტირება; ციფრული ფო-
ტოაპარატების პროექტირება; კომპიუტერული 
მომსახურება; კომპიუტერული პროგრამების შე-
დგენა; კომპიუტერიზაციის სამსახურები; კომპი-
უტერული ანალიზის სამსახური; ვირუსებისგან 
დასაცავად კომპიუტერული პროგრამების შედ-
გენა; კომპიუტერული სისტემების პროგრამული 
უზრუნველყოფის მომსახურება; კომპიუტერუ-
ლი მომსახურება პირდაპირი კავშირის უზრუნ-
ველსაყოფად კომპიუტერის მომხმარებლებს შო-
რის მონაცემების გაცვლის მიზნით; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფის პროექ-
ტირება; კომპიუტერული სისტემების პროექტი-
რება; ვებ-გვერდების პროექტირება და სრულ-
ყოფა; ვებ-გვერდების ჰოსტინგი მესამე პირების-
თვის; ჰოსტინგ-კომპიუტერის აპლიკაციის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა  მონაცემთა ბაზები-
დან და კომპიუტერული ქსელებიდან ინფორ-
მაციის მოსაძებნად და ამოსაღებად; ტექნიკური 
ინფორმაციით უზრუნველყოფა ბოლო მომხმა-
რებლების სპეციალური მოთხოვნის საფუძველ-
ზე, განხორციელებული ტელეფონის ან გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით; 
კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუ-
ტერის მონაცემთა ბაზებსა და ვებ-გვერდებზე 
შეკვეთილ ძიებასთან  დაკავშირებული კომპიუ-
ტერული მომსახურება; კომპიუტერული და ელ-
ექტრონული სიგნალის კოდირება და დეკოდი-
რება; ფიზიკური მონაცემების და დოკუმენტების 
ელექტრონულ მედია ფორმატში გადატანა; პრო-
დუქტის შემოწმება და შეფასება; მომსახურება 
არქიტექტურის და დიზაინის სფეროში; შენობე-
ბის, ოფისების და ბინების ინტერიერის გაფორ-
მება; კომპიუტერთან და კომპიუტერულ ქსელ-
თან დაკავშირებული ინფორმაციით მომსახურე-
ბა; კომპიუტერული უსაფრთხოების დაცვის 
რისკების მართვის პროგრამებით უზრუნველყო-
ფა; კომპიუტერული უსაფრთხოების ინფორმა-
ციის, ცოდნისა და შემოწმების მომსახურება; 
ხარისხის უზრუნველყოფის მომსახურება; კომ-
პიუტერული მომსახურება, დაკავშირებული საქ-
მიანი ოპერაციების სერტიფიცირებასა და მას-
თან დაკავშირებული მოხსენებების მომზადე-
ბასთან; კომპიუტერული უსაფრთხოების მომსა-
ხურება კომპიუტერებთან, ელექტრონულ ქსე-
ლებთან და მონაცემთა ბაზებთან წვდომის სა-
კონტროლოდ; კომპიუტერული ქსელების მეშვე-
ობით მონაცემთა გადაცემის და ტრანზაქციების 
დაცვა; კონსულტაციების მონაცემთა დაცვის 

სფეროში; კავშირგაბმულობის უსაფრთხოებას-
თან დაკავშირებული ტექნოლოგიური კონსულ-
ტაციები; კომპიუტერიზებული კავშირის ქსელე-
ბის უსაფრთხოების სამსახურები; ინტერნეტის, 
საყოველთაო ქსელის (www) და კომპიუტერიზე-
ბული კავშირის ქსელების უსაფრთხოების სფე-
როსთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა; ინტერნეტის, საყოველთაო ქსელის 
(www) და კომპიუტერიზებული კავშირის ქსელე-
ბის უსაფრთხოების სფეროსთან, ინფორმაციის 
დაცვის სფეროსთან დაკავშირებული კონსულ-
ტაციები; ავთენტურობის სამსახური კომპიუტე-
რული უსაფრთხოებისთვის; კომპიუტერული მო-
მსახურება დაკავშირებული ელექტრონული 
ხელმოწერების ონლაინ ავთენტურობისთვის; 
გარე-მონაცემების სარეზერვო ასლების (ბეკაპი) 
გაკეთება; ელექტრონული მონაცემების შენახვა; 
კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა და პროგრამი-
რებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა ვებ-გვერდების მეშვეობით; მონა-
ცემთა „ღრუბელში“ დამუშავება; ქლაუდ-ჰოს-
ტინგ-პროვაიდერის სერვისები; არაჩატვირთვა-
დი „ღრუბელზე“ დაფუძნებული პროგრამული 
უზრუნველყოფის და მონაცემთა „ღრუბელში“ 
დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფის 
დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; მონა-
ცემების ელექტრონული შენახვა; ვირტუალური 
კომპიუტერული სისტემებით და ვირტუალური 
კომპიუტერული გარემოთი უზრუნველყოფა  მო-
ნაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავების მეშვეობით; 
გართობის სფეროს პროგრამული უზრუნველყო-
ფის გაქირავება; კარტოგრაფიული მომსახურე-
ბა (რუკების შედგენა); ზემოთ აღნიშნულ მომ-
სახურებასთან დაკავშირებული კონსულტაციე-
ბი, ინფორმაცია და რჩევები; ყველა შეტანილი 
42-ე კლასში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100592 A 
(210) AM 100592 
(220) 2018 11 26 
(731) შპს `დავუდი~ 

რუსთაველის ქ. 8, ჩიხი 1, მარნეული,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.21; 28.05 
(511)  
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასა-

 
 #12  2019 06 25 

 
36 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

ცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამა-
ნაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100594 A 
(210) AM 100594 
(220) 2018 11 27 
(731) ზე ჯილლეტტ კომპანი ელელსი 

უან ჯილლეტტ პარკ, ბოსტონ, მასაჩუსეტს  
02127, აშშ 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – საპნები; პარფიუმერია; ეთერზეთები; კანის, 
თავის კანის და თმის გასაწმენდი, მოსავლელი 
და გასალამაზებელი საშუალებები; თმის ლო-
სიონები; კბილის პასტები, ფხვნილები.  
____________________________________________ 
  
(260) AM 2019 100599 A 
(210) AM 100599 
(220) 2018 11 27 
(731) ნინო ბახტაძე 

ჟიული შარტავას ქ. 18, ბ. 15, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

I & B 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
45 – იურიდიული და საპატენტო მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100601 A 
(210) AM 100601 
(220) 2018 11 27 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PROACE CITY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 – ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნილი 
მზიდი ნაწილები. 
____________________________________________ 
 

(260) AM 2019 100603 A 
(210) AM 100603 
(220) 2018 11 29 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

YARIS CROSS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 – ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნილი 
მზიდი ნაწილები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100605 A 
(210) AM 100605 
(220) 2018 11 29 
(731) ინსტაგრამ ლლკ 

1601 ვილოუ როუდ, მენლო პარკ,  
კალიფორნია, 94025, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, იასამნისფერი, ვარდისფერი,  

ყვითელი, ნარინჯისფერი 
(531) 26.01.06; 26.04.01; 26.04.04; 26.04.07; 26.04.10;  

29.01.14 
(511)  
9 – კომპიუტერის აპარატული საშუალებები; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
სოციალური ქსელებისათვის და ონლაინ საზო-
გადოებებთან ინტერაქტიური კავშირისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების 
საშუალებები; პროგრამული უზრუნველყოფა 
გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისის 
(API) სახით გამოყენებისთვის; გამოყენებითი 
პროგრამირების ინტერფეისი (API), რომელსაც 
იყენებენ  პროგრამული უზრუნველყოფის და-
ნართების შექმნისას; გამოყენებითი პროგრამი-
რების ინტერფეისი (API) პროგრამული უზრუნ-
ველყოფისთვის, რომელიც ხელს უწყობს ონლა-
ინ მომსახურებას სოციალური ქსელებისთვის 
და მონაცემების ძიებისთვის,  ჩატვირთვისთვის, 
გადმოტვირთვისთვის წვდომისთვის და მართ-
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ვისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტ საზოგადოების შექმნისთ-
ვის, მართვისთვის და ურთიერთობისთვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული მე-
დიის ან ინფორმაციის შექმნისათვის, რედაქ-
ტირებისთვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთ-
ვისთვის, წვდომისთვის, ნახვისთვის, გაგზავნის-
თვის, ასახვისთვის, ტეგირებისთვის, ბლოგების 
წაყვანისთვის, ნაკადური გადაცემისთვის, ლინ-
კირებისთვის, ანოტირებისთვის, აზრის გამოთ-
ქმისთვის, კომენტირებისთვის, ჩართვისთვის, გა-
დაცემისთვის, დაშიარებისთვის  და სხვაგვარად 
წარმოდგენისთვის კომპიუტერით ინტერნეტის 
და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; 
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებე-
ბის, აუდიო, აუდიო-ვიზუალური, და ვიდეო კონ-
ტენტის  შეცვლისთვის და მისი გადაცემის შესა-
ძლებლობის უზრუნველყოფისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფოტოების, გამოსახულე-
ბების, აუდიო, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური 
კონტენტის, კერძოდ, გრაფიკის, ანიმაციის, ტე-
ქსტის, ნახატების გეოტაგების, მეტამონაცემე-
ბის ტაგების, ჰიპერლინკების რედაქტირებისთ-
ვის ფოტოფილტრების და  გაფართოებული რეა-
ლობის  (AR) ეფექტების მეშვეობით; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მონაცემების და ინფორ-
მაციის შეგროვებისთვის, რედაქტირებისთვის, 
ორგანიზებისთვის,  შეცვლისთვის, გადაცემის-
თვის, შენახვისთვის და გაცვლისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული შეტყობინებების, გაფრთხილებების 
და შეხსენებების გაგზავნისა და მიღებისთვის; 
საძიებო სისტემის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა მესამე პირებისთვის რეკლამის შექმნისთვის, 
მართვისთვის, გაზომვისთვის და გავრცელების-
თვის; რეკლამის სერვერი, კერძოდ, კომპიუტე-
რის სერვერი  ვებ-საიტებზე რეკლამის შენახ-
ვისთვის და მიწოდებისთვის; გაფართოებული 
რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული მო-
ნაცემების რეალურ მსოფლიო მოვლენებთან ინ-
ტეგრაციისთვის გართობის, განათლების, თამა-
შისა და სოციალურ ქსელებში ურთიერთობის 
მიზნით; პროგრამული უზრუნველყოფა მობი-
ლური პროგრამული უზრუნველყოფის დანარ-
თების შემუშავებისთვის, შეფასებისთვის, ტეს-
ტირებისთვის და ტექნიკური მომსახურებისთ-
ვის, რომლებიც განკუთვნილია   ელექტრონული 
კავშირის პორტატიული მოწყობილობებისთვის, 
კერძოდ, მობილური ტელეფონებისთვის, სმარტ-
ფონებისთვის, პორტატიული კომპიუტერებისთ-
ვის და პლანშეტებისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, კერძოდ, ინტერაქტიური ინტერ-
ფეისი  ადამიანებსა და მანქანების შორის ურთი-
ერთობის უზრუნველსაყოფად; მდებარეობის გა-
თვალისწინებით პროგრამული უზრუნველყოფა, 

ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის მობილური დანართები ლოკაციების ძიე-
ბისთვის, განსაზღვრისთვის და გაზიარებისთ-
ვის (დაშიარებისთვის);  კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა უსადენო კონტენტის, მო-
ნაცემების და ინფორმაციის მიწოდებისთვის; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული მედიის და ინფორმაციის წვდო-
მის, ასახვის, რედაქტირების, მიერთების, გაც-
ვლის და სხვაგვარი უზრუნველყოფის გაადვი-
ლებისთვის ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, დანართი, 
რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური ქსელე-
ბის ფუნქციონირებას; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა და მობილური პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დანართი ვირტუალურ 
საზოგადოებებში ჯგუფების შექმნისთვის, მარ-
თვისთვის და მათი წვდომისთვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულების, 
აუდიო, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კენტენ-
ტის და მათთან დაკავშირებული ტექსტის და 
მონაცემების ნახვისა და მათთან ურთიერთო-
ბისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კონტენტის და კონტენტის გამომცემ-
ლების ძიებისთვის, და კონტენტის გამოწერის-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალუ-
რი მედია პროფილების და მომხმარებლების 
აკაუნტების შექმნისა და მართვისათვის; ინტე-
რაქტიური ფოტო და ვიდეო აღჭურვილობა, კერ-
ძოდ, კიოსკები (ავტონომიური ცენტრები) ციფ-
რული გამოსახულებების და ვიდეოს ჩაწერის-
თვის, ჩატვირთვისთვის, რედაქტირებისთვის,  
დაბეჭდვისა და გაზიარებისთვის (დაშიარების-
თვის); პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
ცალკეულ პირებს, ჯგუფებს, კომპანიებს და 
ბრენდებს აძლევს ინტერნეტში განთავსების და 
იქ არსებობის შენარჩუნების შესაძლებლობას 
მარკეტინგული მიზნებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც რეკლამების შემქმ-
ნელებს აძლევს ონლაინ საზოგადოებებთან კავ-
შირის და ურთიერთობის შესაძლებლობას; 
პროგრამული უზრუნველყოფა მულტიმედიური 
კონტენტის ნაკადური გადაცემისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული შეტყობინებების, გრაფიკის, გამოსა-
ხულებების, აუდიო- და აუდიო-ვიზუალური კონ-
ტენტის გადაცემისთვის და მიღებისთვის ინტერ-
ნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა  გამოსა-
ხულებების, გრაფიკის, აუდიო- და ვიდეოკონ-
ტენტის და ტექსტის დამუშავებისთვის;  პროგ-
რამული უზრუნველყოფა შეტყობინებების გაც-
ვლისათვის. 
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35 – მომსახურება მარკეტინგის, რეკლამის და 
საქონლის და მომსახურების წინ წაწევის სფე-
როში, კერძოდ, ინფორმაციის შეთავაზება ფას-
დაკლებებზე, კუპონებზე, ვაუჩერებზე, მესამე პი-
რების საცალო გაყიდვების საიტებზე, და სხვა 
პირების საქონელზე და მომსახურებაზე სპეცია-
ლურ შეთავაზებებზე; მარკეტინგული კვლევე-
ბის და საინფორმაციო მომსახურების შეთავა-
ზება; მესამე პირების საქონლის და მომსახურე-
ბის წინ წაწევა ინტერნეტის და სხვა საკომუნი-
კაციო ქსელების მეშვეობით; ბიზნეს და სარეკ-
ლამო მომსახურება, კერძოდ, მედია-დაგეგმვა 
და მედია შესყიდვები მესამე პირებისთვის; ბიზ-
ნეს და სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, სა-
რეკლამო მომსახურება სარეკლამო დინამიკის 
თვალის მიდევნებისთვის, რეკლამის მართვის-
თვის, განაწილებისთვის და რეკლამის მომსახუ-
რებისთვის, სარეკლამო მონაცემების ანალიზი-
სათვის,  სარეკლამო ინფორმაციის მოწოდების-
თვის, და, აგრეთვე, სარეკლამო საქმიანობის ოპ-
ტიმიზაციისთვის; კონსულტაციები რეკლამის 
და მარკეტინგის სფეროში, კერძოდ, სარეკლამო 
და მარკეტინგული მომსახურების მოდიფიკაცია 
დამკვეთის სურვილის მიხედვით; ინტერნეტ მომ-
სახურების შეთავაზება გამყიდველების მყიდვე-
ლებთან დაკავშირებისთვის; მესამე პირების 
საქონლის და მომსახურების რეკლამირება, მარ-
კეტინგი და წინ წაწევა სხვადასხვა ღონისძიე-
ბებზე ფოტო და ვიდეო მასალის შეთავაზების 
გზით; ონლაინ საშუალებების შეთავაზება სა-
რეკლამო ღონისძიებების ნაკადური ტრანსლა-
ციისთვის; სპეციალური ღონისძიებების ორგა-
ნიზება და ჩატარება კომერციული ან სარეკლა-
მო  მიზნებისთვის; ონლაინ ბიზნეს კატალოგე-
ბის შეთავაზება, რომლებშიც წარმოდგენილია 
მესამე პირების საქმიანობა, საქონელი და მომ-
სახურება. 
 

38 – ფოტო გაზიარების და ვიდეო გაზიარების 
მომსახურება, კერძოდ, ციფრული ფოტოფაილე-
ბის, ვიდეო და აუდიო ვიზუალური კონტენტის 
ელექტრონული გადაცემა  ინტერნეტის მომხმა-
რებლებს შორის; ტელეკომუნიკაციები; კომპიუ-
ტერულ ელექტრონულ და ონლაინ მონაცემთა 
ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა; ტელესაკო-
მუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, მონაცემების, 
შეტყობინებების, გრაფიკის, ფოტოების, გამოსა-
ხულებების, აუდიო- და ვიდეო კონტენტის და 
ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; ონლა-
ინ ფორუმების უზრუნველყოფა იმ თემებზე სა-
ურთიერთოდ, რომლებიც წარმოადგენენ საერ-
თო ინტერესის საგანს; ონლაინ საკომუნიკაციო  
ლინკების შეთავაზება, რომლებიც გადასცემენ 
მობილურ მოწყობილობებს და ინტერნეტის მომ-
ხმარებლებს სხვა ლოკალურ და გლობალურ 
ვებ-საიტებზე; მესამე პირების ვებ-საიტებზე ან 
მესამე პირების სხვა ელექტრონულ კონტენტზე 
წვდომის გაადვილება უნივერსალური რეგისტ-

რაციის მეშვეობით; ონლაინ ჩეტრუმების,  შეტ-
ყობინების მყისიერი გაცვლის მომსახურების, 
და განცხადებების ელექტრონული დაფების შე-
თავაზება; აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებ-
ლობა ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; სოციალური ქსელების სფე-
როში კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან 
წვდომის უზრუნველყოფა;  პირინგული ფოტო 
გაზიარებების და მონაცემთა გაზიარებების მო-
მსახურება, კერძოდ, ციფრული ფოტოფაილე-
ბის, გრაფიკის და აუდიო კონტენტის ელექტრო-
ნული გადაცემა ინტერნეტის მომხმარებლებს 
შორის; ტელესაკომუნიკაციო და პირინგული 
ქსელების კომპიუტერული მომსახურება, კერ-
ძოდ, გამოსახულებების, აუდიო- და ვიდეოკონ-
ტენტის, ფოტოების, ვიდეომონაცემების, ტექს-
ტის, შეტყობინებების, რეკლამის, მედიარეკლა-
მის  და ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; 
ნაკადური ვიდეო, აუდიო-ვიზუალური და ინტერ-
აქტიური აუდიო-ვიზუალური კონტენტი და მათი 
ნაკადური მაუწყებლობა ინტერნეტის მეშვეო-
ბით. 
 

41 – გართობასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა, ონლაინ ფორუმის შეთავაზება გართობის  
და ბიზნესის სფეროში კონტენტის, მონაცემების 
და ინფორმაციის გავრცელებისთვის სოციალუ-
რი ქსელების მეშვეობით; გართობასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, კერძოდ, წვდომის უზ-
რუნველყოფა ინტერაქტიურ ელექტრონულ და 
ონლაინ მონაცემებთან, რომლებიც მოიცავს 
მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ კონტენტს, 
მესამე პირების კონტენტს, ფოტოებს, ვიდეო, აუ-
დიო, ვიზუალურ და აუდიო- ვიზუალურ მასა-
ლას, რომლებიც წარმოადგენს საერთო ინტე-
რესის საგანს; ფოტო გაზიარების და ვიდეო გა-
ზიარების მომსახურება; ელექტრონული გამომ-
ცემლობის მომსახურება მესამე პირებისთვის; 
ონლაინ ჟურნალები, კერძოდ, ვებბლოგები 
(ბლოგები), რომლებიც მოიცავს მომხმარებლე-
ბის მიერ განსაზღვრულ კონტენტს; კომპიუტე-
რული, ელექტრონული და ონლაინური მონა-
ცემთა ბაზების შეთავაზება გართობის სფერო-
ში; გამომცემლობასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, კერძოდ,  ელექტრონული პუბლიკაციე-
ბის გამოცემა მესამე პირებისთვის; ფოტო და 
ვიდეოკიოსკების (ინტერაქტიური ინფორმაციის 
ავტონომიური ცენტრი) გაქირავება ფოტოების 
და ვიდეო მასალის ჩაწერისთვის, ჩატვირთვის-
თვის, რედაქტირებისთვის და გაზიარებისთვის; 
გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, ონლაინ მომსახურების შეთავაზება გა-
სართობი კონტენტის ნაკადური გადაცემისთვის  
და  გასართობი ღონისძიებების ნაკადური ვი-
დეოგადაცემისთვის; ლაივ გამოფენების და 
კონფერენციების ორგანიზება კულტურის, გარ-
თობის და სოციალური ქსელების სფეროში არა-
კომერციული და არასაქმიანი მიზნებისთვის; 
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გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
შეთავაზება საძიებო ინდექსებიდან და მონაცემ-
თა ბაზებიდან, ტექსტის, ელექტრონული დოკუ-
მენტების, მონაცემთა ბაზების, გრაფიკის, ფო-
ტოგამოსახულებების და აუდიო-ვიზუალური 
ინფორმაციის ჩათვლით, ინტერნეტის  და სხვა 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; გართო-
ბასთან და განათლებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, კერძოდ, ინტერნეტის მეშვეობით 
არაჩატვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო 
შოუების, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუა-
ლური და მულტიმედიური ნაწარმოებების და, 
აგრეთვე, ფილმებთან, სატელევიზიო შოუებთან,    
ვებ- ტრანსლაციებთან, აუდიო-ვიზუალურ და 
მულტიმედიურ ნაწარმოებებთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაციის, გამოხმაურების და რეკო-
მენდაციების შეთავაზება. 
 

42 – კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ვი-
რტუალური საზოგადოებების შექმნა დარეგის-
ტრირებული მომხმარებლებისთვის ჯგუფების, 
შეხვედრების და ღონისძიებების ორგანიზების-
თვის, დისკუსიებში მონაწილეობის მიღებისთ-
ვის, და სოციალურ, საქმიან და საზოგადოებრივ 
ქსელებში ჩართვისათვის; კომპიუტერული მომ-
სახურება, კერძოდ, მესამე პირებისთვის ვებ-
მომსახურების ჰოსტინგი შეხვედრების, ღონის-
ძიებების და ინტერაქტიური დისკუსიების ორგა-
ნიზებისთვის და ჩატარებისთვის ინტერნეტის და  
სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კომ-
პიუტერული მომსახურება შემკვეთის პირობე-
ბის გათვალისწინებით ელექტრონული პერსო-
ნალური და ჯგუფური პროფილების ან ვებგვერ-
დების სახით, რომლებიც მოიცავს მომხმარებ-
ლის მიერ განსაზღვრულ ან დაზუსტებულ ინ-
ფორმაციას, ვიდეომასალის, გამოსახულებების, 
ტექსტების, და მონაცემების ჩათვლით; კომპიუ-
ტერული მომსახურება, კერძოდ, საძიებო სისტე-
მების შეთავაზება ინტერნეტის ან სხვა საკომუ-
ნიკაციო ქსელების მეშვეობით ინფორმაციის მი-
ღებისთვის; ინტერნეტ- მომსახურება იმ ტექნო-
ლოგიით, რომელიც ინტერნეტ-მომხმარებლებს 
აძლევს სოციალურ ქსელებში პერსონალური 
პროფილების შექმნის შესაძლებლობას, რომ-
ლებიც მოიცავს სოციალურ და საქმიან ინფორ-
მაციას, ასეთი ინფორმაციის გადაცემისთვის და  
გაზიარებისთვის რამდენიმე ონლაინ-სერვის 
შორის ურთიერთობისთვის და სოციალურ ქსე-
ლებში მათი აკაუნტების მართვისთვის; სოცია-
ლური ქსელებისთვის განკუთვნილი არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროები-
თი გამოყენებისთვის შეთავაზება ვირტუალური  
საზოგადოების შექმნისათვის და აუდიო და ვი-
დეომასალის, გამოსახულებების, ტექსტის, კონ-
ტენტის და მონაცემების გადაცემისთვის; დანარ-
თების სერვისის პროვაიდერის (ASP) მომსახუ-
რება, კერძოდ, მესამე პირების პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დანართების ჰოსტინგი;  პროგრა-

მული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება 
(SAAS), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ 
უზრუნველყოფას ელექტრონული შეტყობინებე-
ბის, შეხსენებების და გაფრთხილებების გაგზავ-
ნისა და მიღებისთვის; დროებითი გამოყენების-
თვის ონლაინ რეჟიმში არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის შეთავაზება მესამე 
პირებისთვის რეკლამის დაპროექტებისთვის, 
შექმნისთვის, მართვისთვის, გაზომვისთვის, ანა-
ლიზისთვის, გავრცლებისთვის და მომსახურე-
ბისთვის; ინტერნეტ-რეკლამის შეძენის პლატ-
ფორმის პროვაიდერი, კერძოდ, არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფების შეთავაზება, 
რომლებიც ონლაინ რეკლამის მყიდველებს და 
გამყიდველებს აძლევს სარეკლამო ინვენტარის 
გაყიდვის და ყიდვის შესაძლებლობას;  დანარ-
თების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას, 
რომელიც განკუთვნილია ონლაინ რეკლამის და 
მარკეტინგული კვლევების შეძენისთვის, გაყიდ-
ვისთვის, დაპროექტებისთვის, მართვისთვის, 
თვალის მიდევნებისთვის, შეფასებისთვის, ოპ-
ტიმიზაციისთვის, პოზიციონირებისთვის, ანა-
ლიზისთვის, მიწოდებისთვის და ანგარიშების 
შედგენისთვის; ონლაინ-მომსახურების შეთავა-
ზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს გაფარ-
თოებული რეალობის კონტენტის, ინფორმაცი-
ის, გამოცდილების და მონაცემების ჩატვირთ-
ვის, შეცვლის და გაზიარების შესაძლებლობას; 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება პო-
რტატიული კომპიუტერული მოწყობილობებისა-
თვის, კერძოდ, მობილური ტელეფონებისთვის, 
სმარტფონებისთვის, პორტატიული კომპიუტე-
რებისთვის და პლანშეტებისთვის განკუთვნილი 
მობილური პროგრამული უზრუნველყოფის 
დანართების შემუშავებისთვის, შეფასებისთვის, 
ტესტირებისთვის და ტექნიკური მომსახურების-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება ელექტრონული გადახდების დამუშავების 
უზრუნველსაყოფად; გამოყენებითი პროგრამი-
რების ინტერფეისის (API) პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება, რომელიც გამოიყენება 
ელექტრონული შეტყობინებების და აუდიო-, ვი-
დეომასალის, გამოსახულებების, ტექსტის, კონ-
ტენტის და მონაცემების  გადაცემისთვის;  დრო-
ებითი გამოყენებისთვის არაჩტვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექ-
ტრონული შეტყობინებების გაგზავნისთვის; კა-
რტირების (ტოპოგრაფიული) მომსახურება; კარ-
ტირების მომსახურებისთვის არაჩტვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
დროებითი გამოყენებისთვის;  დანართების სერ-
ვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოად-
გენს პროგრამულ უზრუნველყოფას კარტირე-
ბის მომსახურებისთვის; დროებითი გამოყენე-
ბისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-

 
 #12  2019 06 25 

 
40 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

რუნველყოფის შეთავაზება მომხმარებლის ად-
გილმდებარეობის გაზიარებისთვის (დაშიარე-
ბისთვის) და ასახვისთვის, სხვა მომხმარებლებ-
თან საქმიანობის დაგეგმვის და რეკომენდაციე-
ბის  გამომუშავების მიზნით;  დანართების სერ-
ვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოად-
გენს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც 
აადვილებს მომხმარებლის ადგილმდებარეობის  
გაზიარებას (დაშიარებას) და ასახვას, სხვა მომ-
ხმარებლებთან საქმიანობის დაგეგმვას და რე-
კომენდაციების გამომუშავებას; დროებითი გა-
მოყენებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება სოციალური და დანიშნულების ად-
გილის კარტირებისთვის; დანართების სერვისის 
პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას  სოციალური და 
დანიშნულების ადგილების კარტირების გაად-
ვილებისთვის; დროებითი გამოყენებისთვის არა-
ჩტვირთვადი, ადგილის გათვალისწინებით შექ-
მნილი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება იმ საქონლის, მომსახურების, და ღონის-
ძიებების ადგილმდებარეობის ძიებისთვის, გან-
საზღვრისთვის, და გაზიარებისთვის, რომლე-
ბიც წარმოადგენენ ინტერესის საგანს;  დანარ-
თების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს ადგილის გათვალისწინებით შექ-
მნილ  პროგრამულ უზრუნველყოფას იმ საქონ-
ლის, მომსახურების, და ღონისძიებების ადგილ-
მდებარეობის ძიებისთვის, განსაზღვრისთვის, 
და გაზიარებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ 
ინტერესის საგანს; პლატფორმა, როგორც მომ-
სახურება (PAAS), რომელიც წარმოადგენს პრო-
გრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს რეკ-
ლამის შეძენისა და გავრცელებისთვის; დროე-
ბითი გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ფოტოე-
ბის, გამოსახულებების და აუდიო, ვიდეო და 
აუდიო-ვიზუალური კონტენტის რედაქტირების-
თვის ფოტოფილტრების გაფართოებული რეა-
ლობის (AR) ეფექტების მეშვეობით, კერძოდ, 
გრაფიკის, ანიმაციის, ტექსტის, ნახატების, გეო-
ტაგების, მეტამონაცემების ტაგების, ჰიპერლინ-
კების; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება ელექტრონული მედია საშუალებების ნახ-
ვისა და მათთან ურთიერთობისთვის, კერძოდ, 
გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვი-
დეო კონტენტის, ნაკადური ვიდეოს, კომენტარე-
ბის, რეკლამების, ახალი ამბების და ინტერნეტ 
ლინკების; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება  კონტენტის და კონტენტის გამომცემ-
ლობის ძიებისთვის და კონტენტის გამოწერის-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება გამოსახულებების, ვიდეო და აუდიო-ვი-
ზუალური მასალების ორგანიზებისთვის მეტა-

მონაცემების ტაგების გამოყენებით; დანართე-
ბის სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას 
სოციალური ქსელებისთვის, სოციალური ქსე-
ლის კონტენტის მართვისთვის, ვირტუალური 
საზოგადოების შექმნისთვის, და გამოსახულე-
ბების, აუდიო- და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, 
ვიდეომასალის, მონაცემების, ტექსტის, შეტყო-
ბინებების, რეკლამის, მედია რეკლამის, სარეკ-
ლამო შეტყობინებების და ინფორმაციის  გადა-
ცემისთვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი 
(ASP), რომელიც წარმოადგენს გამოყენებითი 
პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას, რომელიც აადვილებს 
ონლაინ მომსახურებას სოციალური ქსელები-
სათვის, პროგრამული უზრუნველყოფის დანარ-
თების შემუშავებას; პლატფორმა, როგორც მომ-
სახურება (PAAS), რომელიც წარმოადგენს პრო-
გრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს სო-
ციალური ქსელებისთვის, სოციალური ქსელე-
ბის კონტენტის მართვისთვის და გამოსახულე-
ბების, აუდი- და ვიდეო კონტენტის,   ფოტოების, 
ვიდეომასალის, მონაცემების, ტექსტის, შეტყო-
ბინებების, რეკლამის, მედია რეკლამის, სარეკ-
ლამო შეტყობინებების და ინფორმაციის გადა-
ცემისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის გაქირავება, რომელიც მომხმარებ-
ლებს აძლევს  გამოსახულებების, ვიდეომასა-
ლის და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის გადმო-
ტვირთვის, რედაქტირების, და გაზიარების შე-
საძლებლობას; კომპიუტერული მომსახურება, 
კერძოდ, მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული 
კონტენტის და რეკლამის ონლაინ კურირება და 
სოციალური მედია-არხების შექმნა; დროებითი 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ფოტოების 
გადაღებისთვის და აუდიო, აუდიო-ვიზუალური 
და ვიდეო კონტენტის ჩაწერისთვის; დროებითი 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება გამოსახულე-
ბების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის 
და მათთან დაკავშირებული ტექსტების და მო-
ნაცემების გადმოტვირთვისთვის, ჩატვირთვისთ-
ვის, დაარქივებისთვის, გადაცემის შესაძლებ-
ლობის უზრუნველყოფისთვის, და გაზიარების-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება მულტიმედიური კონტენტის ნაკადური გა-
დაცემისთვის; დროებითი გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ცალკეული პირების, ჯგუფების, 
კომპანიების, და ბრენდების ინტერნეტში გან-
თავსებისთვის და ამ არსებობის შენარჩუნების-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება რეკლამების შემქმნელების ონლაინ საზო-
გადოებებთან კავშირისთვის და ურთიერთობის-
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თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება ფოტოების გადაღებისა და რედაქტირების-
თვის და ვიდეოების ჩაწერისა და რედაქტირე-
ბისთვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი 
(ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას, რომელიც იძლევა ან აადვილებს 
ფოტოების გადაღების და რედაქტირების და 
ვიდეოების გადაღების და რედაქტირების შესაძ-
ლებლობას; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავება; ონლაინ რეჟიმში 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება; დანართების სერვისის პროვა-
იდერი (ASP); ონლაინ მომსახურების შეთავაზე-
ბა, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს  აუდიო 
და ვიდეო მასალის, ფოტოების, გამოსახულე-
ბების, ტექსტის, გრაფიკის და მონაცემების ჩატ-
ვირთვის, შეცვლის და გაზიარების შესაძლებ-
ლობას. 
 

45 – სოციალური კავშირების სფეროში და სო-
ციალური ქსელებით გაცნობის სფეროში მომ-
სახურება; სოციალური ქსელების, სოციალურ 
ქსელებში გაერთიანების და სოციალური ქსე-
ლებით გაცნობის სფეროში კომპიუტერის მო-
ნაცემთა ბაზების და ინტერნეტ მონაცემთა ბა-
ზების  წვდომის უზრუნველყოფა მათში ძიების 
განხორციელების შესაძლებლობით; სოციალუ-
რი ქსელების ონლაინ მომსახურება; ბიზნესის 
იდენტიფიკაციის შემოწმების მომსახურება. 
____________________________________________ 
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(731) ინსტაგრამ ლლკ 

1601 ვილოუ როუდ, მენლო პარკ,  
კალიფორნია, 94025, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.06; 26.04.01; 26.04.04; 26.04.10 
(511)  
9 – კომპიუტერის აპარატული საშუალებები; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
სოციალური ქსელებისათვის და ონლაინ საზო-
გადოებებთან ინტერაქტიური კავშირისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების 
საშუალებები; პროგრამული უზრუნველყოფა 

გამოყენებითი პროგრამირების ინტერფეისის 
(API) სახით გამოყენებისთვის; გამოყენებითი 
პროგრამირების ინტერფეისი (API), რომელსაც 
იყენებენ  პროგრამული უზრუნველყოფის და-
ნართების შექმნისას; გამოყენებითი პროგრამი-
რების ინტერფეისი (API) პროგრამული უზრუნ-
ველყოფისთვის, რომელიც ხელს უწყობს ონლა-
ინ მომსახურებას სოციალური ქსელებისთვის 
და მონაცემების ძიებისთვის,  ჩატვირთვისთვის, 
გადმოტვირთვისთვის წვდომისთვის და მართ-
ვისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტ საზოგადოების შექმნისთ-
ვის, მართვისთვის და ურთიერთობისთვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული მე-
დიის ან ინფორმაციის შექმნისათვის, რედაქ-
ტირებისთვის, ჩატვირთვისთვის, გადმოტვირთ-
ვისთვის, წვდომისთვის, ნახვისთვის, გაგზავნის-
თვის, ასახვისთვის, ტეგირებისთვის, ბლოგების 
წაყვანისთვის, ნაკადური გადაცემისთვის, ლინ-
კირებისთვის, ანოტირებისთვის, აზრის გამოთ-
ქმისთვის, კომენტირებისთვის, ჩართვისთვის, გა-
დაცემისთვის, დაშიარებისთვის  და სხვაგვარად 
წარმოდგენისთვის კომპიუტერით ინტერნეტის 
და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; 
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულებე-
ბის, აუდიო, აუდიო-ვიზუალური, და ვიდეო კონ-
ტენტის  შეცვლისთვის და მისი გადაცემის შესა-
ძლებლობის უზრუნველყოფისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფოტოების, გამოსახულე-
ბების, აუდიო, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური 
კონტენტის, კერძოდ, გრაფიკის, ანიმაციის, ტე-
ქსტის, ნახატების გეოტაგების, მეტამონაცემე-
ბის ტაგების, ჰიპერლინკების რედაქტირებისთ-
ვის ფოტოფილტრების და  გაფართოებული რეა-
ლობის  (AR) ეფექტების მეშვეობით; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მონაცემების და ინფორ-
მაციის შეგროვებისთვის, რედაქტირებისთვის, 
ორგანიზებისთვის,  შეცვლისთვის, გადაცემის-
თვის, შენახვისთვის და გაცვლისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული შეტყობინებების, გაფრთხილებების 
და შეხსენებების გაგზავნისა და მიღებისთვის; 
საძიებო სისტემის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა მესამე პირებისთვის რეკლამის შექმნისთვის, 
მართვისთვის, გაზომვისთვის და გავრცელების-
თვის; რეკლამის სერვერი, კერძოდ, კომპიუტე-
რის სერვერი  ვებ-საიტებზე რეკლამის შენახ-
ვისთვის და მიწოდებისთვის; გაფართოებული 
რეალობის პროგრამული უზრუნველყოფა; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ელექტრონული მო-
ნაცემების რეალურ მსოფლიო მოვლენებთან ინ-
ტეგრაციისთვის გართობის, განათლების, თამა-
შისა და სოციალურ ქსელებში ურთიერთობის 
მიზნით; პროგრამული უზრუნველყოფა მობი-
ლური პროგრამული უზრუნველყოფის დანარ-
თების შემუშავებისთვის, შეფასებისთვის, ტეს-
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ტირებისთვის და ტექნიკური მომსახურებისთ-
ვის, რომლებიც განკუთვნილია   ელექტრონული 
კავშირის პორტატიული მოწყობილობებისთვის, 
კერძოდ, მობილური ტელეფონებისთვის, სმარტ-
ფონებისთვის, პორტატიული კომპიუტერებისთ-
ვის და პლანშეტებისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, კერძოდ, ინტერაქტიური ინტერ-
ფეისი  ადამიანებსა და მანქანების შორის ურთი-
ერთობის უზრუნველსაყოფად; მდებარეობის გა-
თვალისწინებით პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის მობილური დანართები ლოკაციების ძიე-
ბისთვის, განსაზღვრისთვის და გაზიარებისთ-
ვის (დაშიარებისთვის);  კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა უსადენო კონტენტის, მო-
ნაცემების და ინფორმაციის მიწოდებისთვის; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული მედიის და ინფორმაციის წვდო-
მის, ასახვის, რედაქტირების, მიერთების, გაც-
ვლის და სხვაგვარი უზრუნველყოფის გაადვი-
ლებისთვის ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ, დანართი, 
რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური ქსელე-
ბის ფუნქციონირებას; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა და მობილური პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დანართი ვირტუალურ 
საზოგადოებებში ჯგუფების შექმნისთვის, მარ-
თვისთვის და მათი წვდომისთვის; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულების, 
აუდიო, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კენტენ-
ტის და მათთან დაკავშირებული ტექსტის და 
მონაცემების ნახვისა და მათთან ურთიერთო-
ბისთვის; ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კონტენტის და კონტენტის გამომცემ-
ლების ძიებისთვის, და კონტენტის გამოწერის-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალუ-
რი მედია პროფილების და მომხმარებლების 
აკაუნტების შექმნისა და მართვისათვის; ინტე-
რაქტიური ფოტო და ვიდეო აღჭურვილობა, კერ-
ძოდ, კიოსკები (ავტონომიური ცენტრები) ციფ-
რული გამოსახულებების და ვიდეოს ჩაწერის-
თვის, ჩატვირთვისთვის, რედაქტირებისთვის,  
დაბეჭდვისა და გაზიარებისთვის (დაშიარების-
თვის); პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
ცალკეულ პირებს, ჯგუფებს, კომპანიებს და 
ბრენდებს აძლევს ინტერნეტში განთავსების და 
იქ არსებობის შენარჩუნების შესაძლებლობას 
მარკეტინგული მიზნებისთვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც რეკლამების შემქმ-
ნელებს აძლევს ონლაინ საზოგადოებებთან კავ-
შირის და ურთიერთობის შესაძლებლობას; 
პროგრამული უზრუნველყოფა მულტიმედიური 
კონტენტის ნაკადური გადაცემისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუ-

ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული შეტყობინებების, გრაფიკის, გამოსა-
ხულებების, აუდიო- და აუდიო-ვიზუალური კონ-
ტენტის გადაცემისთვის და მიღებისთვის ინტერ-
ნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა  გამოსა-
ხულებების, გრაფიკის, აუდიო- და ვიდეოკონ-
ტენტის და ტექსტის დამუშავებისთვის;  პროგ-
რამული უზრუნველყოფა შეტყობინებების გაც-
ვლისათვის. 
 

35 – მომსახურება მარკეტინგის, რეკლამის და 
საქონლის და მომსახურების წინ წაწევის სფე-
როში, კერძოდ, ინფორმაციის შეთავაზება ფას-
დაკლებებზე, კუპონებზე, ვაუჩერებზე, მესამე პი-
რების საცალო გაყიდვების საიტებზე, და სხვა 
პირების საქონელზე და მომსახურებაზე სპეცია-
ლურ შეთავაზებებზე; მარკეტინგული კვლევე-
ბის და საინფორმაციო მომსახურების შეთავა-
ზება; მესამე პირების საქონლის და მომსახურე-
ბის წინ წაწევა ინტერნეტის და სხვა საკომუნი-
კაციო ქსელების მეშვეობით; ბიზნეს და სარეკ-
ლამო მომსახურება, კერძოდ, მედია-დაგეგმვა 
და მედია შესყიდვები მესამე პირებისთვის; ბიზ-
ნეს და სარეკლამო მომსახურება, კერძოდ, სა-
რეკლამო მომსახურება სარეკლამო დინამიკის 
თვალის მიდევნებისთვის, რეკლამის მართვის-
თვის, განაწილებისთვის და რეკლამის მომსახუ-
რებისთვის, სარეკლამო მონაცემების ანალიზი-
სათვის,  სარეკლამო ინფორმაციის მოწოდების-
თვის, და, აგრეთვე, სარეკლამო საქმიანობის ოპ-
ტიმიზაციისთვის; კონსულტაციები რეკლამის 
და მარკეტინგის სფეროში, კერძოდ, სარეკლამო 
და მარკეტინგული მომსახურების მოდიფიკაცია 
დამკვეთის სურვილის მიხედვით; ინტერნეტ მომ-
სახურების შეთავაზება გამყიდველების მყიდვე-
ლებთან დაკავშირებისთვის; მესამე პირების 
საქონლის და მომსახურების რეკლამირება, მარ-
კეტინგი და წინ წაწევა სხვადასხვა ღონისძიე-
ბებზე ფოტო და ვიდეო მასალის შეთავაზების 
გზით; ონლაინ საშუალებების შეთავაზება სა-
რეკლამო ღონისძიებების ნაკადური ტრანსლა-
ციისთვის; სპეციალური ღონისძიებების ორგა-
ნიზება და ჩატარება კომერციული ან სარეკლა-
მო  მიზნებისთვის; ონლაინ ბიზნეს კატალოგე-
ბის შეთავაზება, რომლებშიც წარმოდგენილია 
მესამე პირების საქმიანობა, საქონელი და მომ-
სახურება. 
 

38 – ფოტო გაზიარების და ვიდეო გაზიარების 
მომსახურება, კერძოდ, ციფრული ფოტოფაილე-
ბის, ვიდეო და აუდიო ვიზუალური კონტენტის 
ელექტრონული გადაცემა  ინტერნეტის მომხმა-
რებლებს შორის; ტელეკომუნიკაციები; კომპიუ-
ტერულ ელექტრონულ და ონლაინ მონაცემთა 
ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა; ტელესაკო-
მუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, მონაცემების, 
შეტყობინებების, გრაფიკის, ფოტოების, გამოსა-
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ხულებების, აუდიო- და ვიდეო კონტენტის და 
ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; ონლა-
ინ ფორუმების უზრუნველყოფა იმ თემებზე სა-
ურთიერთოდ, რომლებიც წარმოადგენენ საერ-
თო ინტერესის საგანს; ონლაინ საკომუნიკაციო  
ლინკების შეთავაზება, რომლებიც გადასცემენ 
მობილურ მოწყობილობებს და ინტერნეტის მომ-
ხმარებლებს სხვა ლოკალურ და გლობალურ 
ვებ-საიტებზე; მესამე პირების ვებ-საიტებზე ან 
მესამე პირების სხვა ელექტრონულ კონტენტზე 
წვდომის გაადვილება უნივერსალური რეგისტ-
რაციის მეშვეობით; ონლაინ ჩეტრუმების,  შეტ-
ყობინების მყისიერი გაცვლის მომსახურების, 
და განცხადებების ელექტრონული დაფების შე-
თავაზება; აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებ-
ლობა ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; სოციალური ქსელების სფე-
როში კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან 
წვდომის უზრუნველყოფა;  პირინგული ფოტო 
გაზიარებების და მონაცემთა გაზიარებების მო-
მსახურება, კერძოდ, ციფრული ფოტოფაილე-
ბის, გრაფიკის და აუდიო კონტენტის ელექტრო-
ნული გადაცემა  ინტერნეტის მომხმარებლებს 
შორის; ტელესაკომუნიკაციო და პირინგული 
ქსელების კომპიუტერული მომსახურება, კერ-
ძოდ, გამოსახულებების, აუდიო- და ვიდეოკონ-
ტენტის, ფოტოების, ვიდეომონაცემების, ტექს-
ტის, შეტყობინებების, რეკლამის, მედიარეკლა-
მის  და ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; 
ნაკადური ვიდეო, აუდიო-ვიზუალური და ინტერ-
აქტიური აუდიო-ვიზუალური კონტენტი და მათი 
ნაკადური მაუწყებლობა ინტერნეტის მეშვეო-
ბით. 
 

41 – გართობასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა, ონლაინ ფორუმის შეთავაზება გართობის  
და ბიზნესის სფეროში კონტენტის, მონაცემების 
და ინფორმაციის გავრცელებისთვის სოციალუ-
რი ქსელების მეშვეობით; გართობასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, კერძოდ, წვდომის უზ-
რუნველყოფა ინტერაქტიურ ელექტრონულ და 
ონლაინ მონაცემებთან, რომლებიც მოიცავს 
მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ კონტენტს, 
მესამე პირების კონტენტს, ფოტოებს, ვიდეო, აუ-
დიო, ვიზუალურ და აუდიო- ვიზუალურ მასა-
ლას, რომლებიც წარმოადგენს საერთო ინტე-
რესის საგანს; ფოტო გაზიარების და ვიდეო გა-
ზიარების მომსახურება; ელექტრონული გამომ-
ცემლობის მომსახურება მესამე პირებისთვის; 
ონლაინ ჟურნალები, კერძოდ, ვებბლოგები 
(ბლოგები), რომლებიც მოიცავს მომხმარებლე-
ბის მიერ განსაზღვრულ კონტენტს; კომპიუტე-
რული, ელექტრონული და ონლაინური მონა-
ცემთა ბაზების შეთავაზება გართობის სფერო-
ში; გამომცემლობასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, კერძოდ,  ელექტრონული პუბლიკაციე-
ბის გამოცემა მესამე პირებისთვის; ფოტო და 
ვიდეოკიოსკების (ინტერაქტიური ინფორმაციის 

ავტონომიური ცენტრი) გაქირავება ფოტოების 
და ვიდეო მასალის ჩაწერისთვის, ჩატვირთვის-
თვის, რედაქტირებისთვის და გაზიარებისთვის; 
გართობასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, ონლაინ მომსახურების შეთავაზება გა-
სართობი კონტენტის ნაკადური გადაცემისთვის  
და  გასართობი ღონისძიებების ნაკადური ვი-
დეოგადაცემისთვის; ლაივ გამოფენების და 
კონფერენციების ორგანიზება კულტურის, გარ-
თობის და სოციალური ქსელების სფეროში არა-
კომერციული და არასაქმიანი მიზნებისთვის; 
გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
შეთავაზება საძიებო ინდექსებიდან და მონაცემ-
თა ბაზებიდან, ტექსტის, ელექტრონული დოკუ-
მენტების, მონაცემთა ბაზების, გრაფიკის, ფო-
ტოგამოსახულებების და აუდიო-ვიზუალური 
ინფორმაციის ჩათვლით, ინტერნეტის  და სხვა 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; გართო-
ბასთან და განათლებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, კერძოდ, ინტერნეტის მეშვეობით 
არაჩატვირთვადი ფილმების, სატელევიზიო 
შოუების, ვებ-ტრანსლაციების, აუდიო-ვიზუა-
ლური და მულტიმედიური ნაწარმოებების და, 
აგრეთვე, ფილმებთან, სატელევიზიო შოუებთან,    
ვებ- ტრანსლაციებთან, აუდიო-ვიზუალურ და 
მულტიმედიურ ნაწარმოებებთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაციის, გამოხმაურების და რეკო-
მენდაციების შეთავაზება. 
 

42 – კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ვი-
რტუალური საზოგადოებების შექმნა დარეგის-
ტრირებული მომხმარებლებისთვის ჯგუფების, 
შეხვედრების და ღონისძიებების ორგანიზების-
თვის, დისკუსიებში მონაწილეობის მიღებისთ-
ვის, და სოციალურ, საქმიან და საზოგადოებრივ 
ქსელებში ჩართვისათვის; კომპიუტერული მომ-
სახურება, კერძოდ, მესამე პირებისთვის ვებ-
მომსახურების ჰოსტინგი შეხვედრების, ღონის-
ძიებების და ინტერაქტიური დისკუსიების ორგა-
ნიზებისთვის და ჩატარებისთვის ინტერნეტის და  
სხვა საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კომ-
პიუტერული მომსახურება შემკვეთის პირობე-
ბის გათვალისწინებით ელექტრონული პერსო-
ნალური და ჯგუფური პროფილების ან ვებგვერ-
დების სახით, რომლებიც მოიცავს მომხმარებ-
ლის მიერ განსაზღვრულ ან დაზუსტებულ ინ-
ფორმაციას, ვიდეომასალის, გამოსახულებების, 
ტექსტების, და მონაცემების ჩათვლით; კომპიუ-
ტერული მომსახურება, კერძოდ, საძიებო სისტე-
მების შეთავაზება ინტერნეტის ან სხვა საკომუ-
ნიკაციო ქსელების მეშვეობით ინფორმაციის მი-
ღებისთვის; ინტერნეტ- მომსახურება იმ ტექნო-
ლოგიით, რომელიც ინტერნეტ-მომხმარებლებს 
აძლევს სოციალურ ქსელებში პერსონალური 
პროფილების შექმნის შესაძლებლობას, რომ-
ლებიც მოიცავს სოციალურ და საქმიან ინფორ-
მაციას, ასეთი ინფორმაციის გადაცემისთვის და  
გაზიარებისთვის რამდენიმე ონლაინ-სერვის 
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შორის ურთიერთობისთვის და სოციალურ ქსე-
ლებში მათი აკაუნტების მართვისთვის; სოცია-
ლური ქსელებისთვის განკუთვნილი არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროები-
თი გამოყენებისთვის შეთავაზება ვირტუალური  
საზოგადოების შექმნისათვის და აუდიო და ვი-
დეომასალის, გამოსახულებების, ტექსტის, კონ-
ტენტის და მონაცემების გადაცემისთვის; დანარ-
თების სერვისის პროვაიდერის (ASP) მომსახუ-
რება, კერძოდ, მესამე პირების პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დანართების ჰოსტინგი;  პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახურება 
(SAAS), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ 
უზრუნველყოფას ელექტრონული შეტყობინებე-
ბის, შეხსენებების და გაფრთხილებების გაგზავ-
ნისა და მიღებისთვის; დროებითი გამოყენების-
თვის ონლაინ რეჟიმში არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის შეთავაზება მესამე 
პირებისთვის რეკლამის დაპროექტებისთვის, 
შექმნისთვის, მართვისთვის, გაზომვისთვის, ანა-
ლიზისთვის, გავრცლებისთვის და მომსახურე-
ბისთვის; ინტერნეტ-რეკლამის შეძენის პლატ-
ფორმის პროვაიდერი, კერძოდ, არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფების შეთავაზება, 
რომლებიც ონლაინ რეკლამის მყიდველებს და 
გამყიდველებს აძლევს სარეკლამო ინვენტარის 
გაყიდვის და ყიდვის შესაძლებლობას;  დანარ-
თების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას, 
რომელიც განკუთვნილია ონლაინ რეკლამის და 
მარკეტინგული კვლევების შეძენისთვის, გაყიდ-
ვისთვის, დაპროექტებისთვის, მართვისთვის, 
თვალის მიდევნებისთვის, შეფასებისთვის, ოპ-
ტიმიზაციისთვის, პოზიციონირებისთვის, ანა-
ლიზისთვის, მიწოდებისთვის და ანგარიშების 
შედგენისთვის; ონლაინ-მომსახურების შეთავა-
ზება, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს გაფარ-
თოებული რეალობის კონტენტის, ინფორმაცი-
ის, გამოცდილების და მონაცემების ჩატვირთ-
ვის, შეცვლის და გაზიარების შესაძლებლობას; 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება პო-
რტატიული კომპიუტერული მოწყობილობებისა-
თვის, კერძოდ, მობილური ტელეფონებისთვის, 
სმარტფონებისთვის, პორტატიული კომპიუტე-
რებისთვის და პლანშეტებისთვის განკუთვნილი 
მობილური პროგრამული უზრუნველყოფის 
დანართების შემუშავებისთვის, შეფასებისთვის, 
ტესტირებისთვის და ტექნიკური მომსახურების-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება ელექტრონული გადახდების დამუშავების 
უზრუნველსაყოფად; გამოყენებითი პროგრამი-
რების ინტერფეისის (API) პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შეთავაზება, რომელიც გამოიყენება 
ელექტრონული შეტყობინებების და აუდიო-, ვი-
დეომასალის, გამოსახულებების, ტექსტის, კონ-
ტენტის და მონაცემების  გადაცემისთვის;  დრო-

ებითი გამოყენებისთვის არაჩტვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ელექ-
ტრონული შეტყობინებების გაგზავნისთვის; კა-
რტირების (ტოპოგრაფიული) მომსახურება; კარ-
ტირების მომსახურებისთვის არაჩტვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება 
დროებითი გამოყენებისთვის;  დანართების სერ-
ვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოად-
გენს პროგრამულ უზრუნველყოფას კარტირე-
ბის მომსახურებისთვის; დროებითი გამოყენე-
ბისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შეთავაზება მომხმარებლის ად-
გილმდებარეობის გაზიარებისთვის (დაშიარე-
ბისთვის) და ასახვისთვის, სხვა მომხმარებლებ-
თან საქმიანობის დაგეგმვის და რეკომენდაციე-
ბის  გამომუშავების მიზნით;  დანართების სერ-
ვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოად-
გენს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც 
აადვილებს მომხმარებლის ადგილმდებარეობის  
გაზიარებას (დაშიარებას) და ასახვას, სხვა მომ-
ხმარებლებთან საქმიანობის დაგეგმვას და რე-
კომენდაციების გამომუშავებას; დროებითი გა-
მოყენებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება სოციალური და დანიშნულების ად-
გილის კარტირებისთვის; დანართების სერვისის 
პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას  სოციალური და 
დანიშნულების ადგილების კარტირების გაად-
ვილებისთვის; დროებითი გამოყენებისთვის არა-
ჩტვირთვადი, ადგილის გათვალისწინებით შექ-
მნილი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება იმ საქონლის, მომსახურების, და ღონის-
ძიებების ადგილმდებარეობის ძიებისთვის, გან-
საზღვრისთვის, და გაზიარებისთვის, რომლე-
ბიც წარმოადგენენ ინტერესის საგანს;  დანარ-
თების სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს ადგილის გათვალისწინებით შექ-
მნილ  პროგრამულ უზრუნველყოფას იმ საქონ-
ლის, მომსახურების, და ღონისძიებების ადგილ-
მდებარეობის ძიებისთვის, განსაზღვრისთვის, 
და გაზიარებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ 
ინტერესის საგანს; პლატფორმა, როგორც მომ-
სახურება (PAAS), რომელიც წარმოადგენს პრო-
გრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს რეკ-
ლამის შეძენისა და გავრცელებისთვის; დროე-
ბითი გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის შეთავაზება ფოტოე-
ბის, გამოსახულებების და აუდიო, ვიდეო და 
აუდიო-ვიზუალური კონტენტის რედაქტირების-
თვის ფოტოფილტრების გაფართოებული რეა-
ლობის (AR) ეფექტების მეშვეობით, კერძოდ, 
გრაფიკის, ანიმაციის, ტექსტის, ნახატების, გეო-
ტაგების, მეტამონაცემების ტაგების, ჰიპერლინ-
კების; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება ელექტრონული მედია საშუალებების ნახ-
ვისა და მათთან ურთიერთობისთვის, კერძოდ, 
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გამოსახულებების, აუდიო-ვიზუალური და ვი-
დეო კონტენტის, ნაკადური ვიდეოს, კომენტარე-
ბის, რეკლამების, ახალი ამბების და ინტერნეტ 
ლინკების; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შე-
თავაზება  კონტენტის და კონტენტის გამომცემ-
ლობის ძიებისთვის და კონტენტის გამოწერის-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება გამოსახულებების, ვიდეო და აუდიო-ვი-
ზუალური მასალების ორგანიზებისთვის მეტა-
მონაცემების ტაგების გამოყენებით; დანართე-
ბის სერვისის პროვაიდერი (ASP), რომელიც 
წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას 
სოციალური ქსელებისთვის, სოციალური ქსე-
ლის კონტენტის მართვისთვის, ვირტუალური 
საზოგადოების შექმნისთვის, და გამოსახულე-
ბების, აუდიო- და ვიდეო კონტენტის, ფოტოების, 
ვიდეომასალის, მონაცემების, ტექსტის, შეტყო-
ბინებების, რეკლამის, მედია რეკლამის, სარეკ-
ლამო შეტყობინებების და ინფორმაციის  გადა-
ცემისთვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი 
(ASP), რომელიც წარმოადგენს გამოყენებითი 
პროგრამირების ინტერფეისის (API) პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას, რომელიც აადვილებს 
ონლაინ მომსახურებას სოციალური ქსელები-
სათვის, პროგრამული უზრუნველყოფის დანარ-
თების შემუშავებას; პლატფორმა, როგორც მომ-
სახურება (PAAS), რომელიც წარმოადგენს პრო-
გრამული უზრუნველყოფის პლატფორმებს სო-
ციალური ქსელებისთვის, სოციალური ქსელე-
ბის კონტენტის მართვისთვის და გამოსახულე-
ბების, აუდი- და ვიდეო კონტენტის,   ფოტოების, 
ვიდეომასალის, მონაცემების, ტექსტის, შეტყო-
ბინებების, რეკლამის, მედია რეკლამის, სარეკ-
ლამო შეტყობინებების და ინფორმაციის გადა-
ცემისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის გაქირავება, რომელიც მომხმარებ-
ლებს აძლევს  გამოსახულებების, ვიდეომასა-
ლის და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის გადმო-
ტვირთვის, რედაქტირების, და გაზიარების შე-
საძლებლობას; კომპიუტერული მომსახურება, 
კერძოდ, მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული 
კონტენტის და რეკლამის ონლაინ კურირება და 
სოციალური მედია-არხების შექმნა; დროებითი 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება ფოტოების 
გადაღებისთვის და აუდიო, აუდიო-ვიზუალური 
და ვიდეო კონტენტის ჩაწერისთვის; დროებითი 
გამოყენებისთვის არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება გამოსახულე-
ბების, აუდიო-ვიზუალური და ვიდეო კონტენტის 
და მათთან დაკავშირებული ტექსტების და მო-
ნაცემების გადმოტვირთვისთვის, ჩატვირთვისთ-
ვის, დაარქივებისთვის, გადაცემის შესაძლებ-
ლობის უზრუნველყოფისთვის, და გაზიარების-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-

თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება მულტიმედიური კონტენტის ნაკადური გა-
დაცემისთვის; დროებითი გამოყენებისთვის არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეთავაზება ცალკეული პირების, ჯგუფების, 
კომპანიების, და ბრენდების ინტერნეტში გან-
თავსებისთვის და ამ არსებობის შენარჩუნების-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება რეკლამების შემქმნელების ონლაინ საზო-
გადოებებთან კავშირისთვის და ურთიერთობის-
თვის; დროებითი გამოყენებისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავა-
ზება ფოტოების გადაღებისა და რედაქტირების-
თვის და ვიდეოების ჩაწერისა და რედაქტირე-
ბისთვის; დანართების სერვისის პროვაიდერი 
(ASP), რომელიც წარმოადგენს პროგრამულ უზ-
რუნველყოფას, რომელიც იძლევა ან აადვილებს 
ფოტოების გადაღების და რედაქტირების და 
ვიდეოების გადაღების და რედაქტირების შესაძ-
ლებლობას; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის შემუშავება; ონლაინ რეჟიმში 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფის შეთავაზება; დანართების სერვისის პროვა-
იდერი (ASP); ონლაინ მომსახურების შეთავაზე-
ბა, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს  აუდიო 
და ვიდეო მასალის, ფოტოების, გამოსახულე-
ბების, ტექსტის, გრაფიკის და მონაცემების ჩატ-
ვირთვის, შეცვლის და გაზიარების შესაძლებ-
ლობას. 
 

45 – სოციალური კავშირების სფეროში და სო-
ციალური ქსელებით გაცნობის სფეროში მომ-
სახურება; სოციალური ქსელების, სოციალურ 
ქსელებში გაერთიანების და სოციალური ქსე-
ლებით გაცნობის სფეროში კომპიუტერის მო-
ნაცემთა ბაზების და ინტერნეტ მონაცემთა ბა-
ზების  წვდომის უზრუნველყოფა მათში ძიების 
განხორციელების შესაძლებლობით; სოციალუ-
რი ქსელების ონლაინ მომსახურება; ბიზნესის 
იდენტიფიკაციის შემოწმების მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100769 A 
(210) AM 100769 
(220) 2018 12 08 
(731) შპს `გაერთიანებული თამბაქოს სააგენტო~ 

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

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 
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(591) ლურჯი, თეთრი, წითელი, მუქი რუხი, ღია  
რუხი 

(531) 01.01.04; 01.01.10; 24.01.03; 24.01.07; 24.01.13;  
26.04.02; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.22;  
26.04.24; 26.11.11; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.15 

(511)  
34 – თამბაქო, სიგარეტები, სიგარილები, სიგა-
რები, თამბაქოს ნაწარმი, სიგარეტის ქაღალდი, 
სიგარეტის ფილტრები, სიგარეტის ქაღალდის 
ბუკლეტები, სიგარეტის ჰილზები, სანთებლები, 
მწეველთა სხვა საკუთნო, ასანთი.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100770 A 
(210) AM 100770 
(220) 2018 12 08 
(731) შპს `გაერთიანებული თამბაქოს სააგენტო~ 

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

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 
 

 
 

(591) ლურჯი, თეთრი, წითელი, მუქი რუხი, ღია  
რუხი 

(531) 01.01.01; 01.01.04; 01.01.10; 24.01.03; 24.01.07;  
26.04.24; 26.13.25; 29.01.15 

(511)  
34 – თამბაქო, სიგარეტები, სიგარილები, სიგა-
რები, თამბაქოს ნაწარმი, სიგარეტის ქაღალდი, 
სიგარეტის ფილტრები, სიგარეტის ქაღალდის 
ბუკლეტები, სიგარეტის ჰილზები, სანთებლები, 
მწეველთა საკუთნო, ასანთი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100789 A 
(210) AM 100789 
(220) 2018 12 14 
(731) მერაბ აბაზაძე 

წინამძღვრიშვილის ქ. 60, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 

 

(591) მწვანე, ყვითელი, ნაცრისფერი 
(531) 27.05.01; 27.05.19; 29.01.13 
(511) 
19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშე-
ნებლო დანიშნულების ხისტი მილები; ასფალ-
ტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური მოძრავი 
კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური 
ძეგლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100802 A 
(210) AM 100802 
(220) 2018 12 18 
(731) შპს `სანუს ვიტა~ 

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

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

NUCLEODIN 
НУКЛЕОДИН 
ნუკლეოდინი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96343 A 
(210) AM 96343 
(220) 2018 10 15 
(731) ბოსნალიჟეკი, ფარმაცეუტიკალ ენდ 

ქემიკალ ინდუსტრი, ჯოინტ სტოკ კომპანი 
71000 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია და  
ჰერცეგოვინა 

(740) გიორგი კანკავა 
(540)  

LYSOBACT RINO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
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ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99353 A 
(210) AM 99353 
(220) 2018 09 13 
(731) შპს `ალპენ მილკ~ 

დავით აღმაშენებლის ქ. 28/1, ახალქალაქი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Golden Javakheti 
(591) შავ-თეთრი 
(526) Javakheti 
(511)  
29 – რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვე-
ბი ცხიმები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99526 A 
(210) AM 99526 
(220) 2018 09 26 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

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

30 – პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მდოგვი; 
ძმარი,  საკმაზები, მაიონეზის და სოუსების ჩათ-
ვლით; სანელებლები. 
 

35 – სასურსათო საქონლის რეკლამა, მესამე პი-
რებისთვის გაყიდვების ხელშეწყობა, კერძოდ, 
ზემოთ აღნიშნული სასურსათო საქონლით სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99528 A 
(210) AM 99528 
(220) 2018 09 26 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოიოტვეტსტვენ 

ნოსტიუ ,,კოორდინირუიუშჩი რასპრედე- 
ლიტელნი ცენტრ „ეფკო-კასკად“ 
ულ. ფრუნზე, დ. 4, ალექსეევკა, 309850,  

ბელგოროდსკაია ობლასტი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

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

30 – პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მდოგვი; 
ძმარი,  საკმაზები, მაიონეზის და სოუსების ჩათ-
ვლით; სანელებლები. 
 

35 – სასურსათო საქონლის რეკლამა, მესამე პი-
რებისთვის გაყიდვების ხელშეწყობა, კერძოდ, 
ზემოთ აღნიშნული სასურსათო საქონლით სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99529 A 
(210) AM 99529 
(220) 2018 09 26 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოიოტვეტსტვენ 

ნოსტიუ ,,კოორდინირუიუშჩი რასპრედე- 
ლიტელნი ცენტრ „ეფკო-კასკად“ 
ულ. ფრუნზე, დ. 4, ალექსეევკა, 309850, 
ბელგოროდსკაია ობლასტი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

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

30 – პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მდოგვი; 
ძმარი,  საკმაზები, მაიონეზის და სოუსების ჩათ-
ვლით; სანელებლები. 
 

35 – სასურსათო საქონლის რეკლამა, მესამე პი-
რებისთვის გაყიდვების ხელშეწყობა, კერძოდ, 
ზემოთ აღნიშნული სასურსათო საქონლით სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99656 A 
(210) AM 99656 
(220) 2018 10 02 
(731) შპს `გლობალ ტობაკო პარტნერს~ 

ზღვისუბნის დასახ. III მკრ.,  I კვარტ., 
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კორპ. 70, ბ. 17, ნაძალადევის რაიონი,  
0191, თბილისი, საქართველო 

(740) ნაზელ კლოიანი 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი, ცისფერი 
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99940 A 
(210) AM 99940 
(220) 2018 10 20 
(731) ნოვა პროდაქშენს 

ფალიაშვილის ქ. 64, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

იდეა, ფული და ერთი 
შანსი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 – სატელევიზიო გასართობი გადაცემა, სატე-
ლევიზიო ბიზნეს-შემეცნებითი გადაცემა.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99967 A 
(210) AM 99967 
(220) 2018 10 22 
(731) ემპრესა კუბანა დელ ტაბაკო (კუბატაბაკო) 

კალე ნუევა No.75 ე/უნივერსიდად ი პედრო- 
სო, მუნისიპიო სერრო, პროვინსია ლა ჰავა- 
ნა, კუბა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) წითელი, ყვითელი, ლურჯი, მწვანე,  

ღია ლურჯი, ყავისფერი, შავ-თეთრი,  
იისფერი 

(531) 02.01.02; 02.01.04; 02.01.20; 02.01.21; 03.01.08;  
03.02.01; 03.02.13; 03.03.01; 03.04.11;  
24.07.01; 24.07.13; 27.05.01; 29.01.15 

(511)  
34 – თამბაქო, სიგარების, სიგარეტების, სიგარი-
ლოების, ჩიბუხებისათვის დაჭრილი თამბაქოს 
ჩათვლით; მწეველთა საკუთნო, საფერფლეების,  
სიგარის საჭრელების, ასანთის კოლოფების, სი-
გარის კოლოფების ჩათვლით; ასანთი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99968 A 
(210) AM 99968 
(220) 2018 10 22 
(731) მაილან ინსტითიუშნლ ინკ. 

1718 ნორთროკ კორტ, როკფორდი, 
ილინოისი, 61103, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

OGIVRI 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – კიბოს სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპა-
რატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99975 A 
(210) AM 99975 
(220) 2018 10 23 
(731) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

FALCON 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99979 A 
(210) AM 99979 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

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

(540)  

ურიტვისტი 
Уритвист 
Uritwist 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
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(260) AM 2019 99980 A 
(210) AM 99980 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

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

(540)  

ინდიცელი 
Индицел 
Indicell 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99981 A 
(210) AM 99981 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

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

(540)   

ვერტუნა 
Вертуна 
Vertuna 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99982 A 
(210) AM 99982 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

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

(540)  

აპანიკი 
Апаник 
Apanic 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99983 A 
(210) AM 99983 
(220) 2018 10 23 

(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 
დავით აღმაშენებელის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი,  საქართველო 

(540)  

ჰერნიზონი 
Гернизон 
Hernizon 

(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99984 A 
(210) AM 99984 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

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

(540)  

ტარალიდი 
Таралид 
Taralid 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99987 A 
(210) AM 99987 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

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

(540)  

ბილიტენი 
Билитен 

Biliten 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
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(111) M 2019 31314 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2016 89112 A 
(220) 2016 10 24 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, მე-3 სართ., პანამა, პანამის  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31315 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2017 95215 A 
(220) 2017 11 28 
(732) შპს `მაგნეტიკ~ 

ნონეშვილის ქ. 58, ბ.57, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31316 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2017 95527 A 
(220) 2017 12 15 
(732) სინერჟი ფროჟე იონეთიმი ელექთრიქ  

ელექთრონიქ ვე საღლიქ თექნოლო 
ჟილერი დიშ თიჯარეთ ლიმითედ  
შირქეთი 
იუქარი დუდულლუ მაჰალლესი, ვუს- 
ლათ სოქაქ, N4-1, იუმრანიე/სტამბული,  
თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31317 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 96215 A 
(220) 2018 02 02 
(732) თინათინ გახოკიძე 

ილორის ქ. 23, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31318 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 96312 A 
(220) 2018 08 10 
(732) აკადემი სემპოა ენდ მენტალ არიტმეტიკ  

იუ სი მას სდნ. ბიეიჩდი. 
BO3-A-11, ლეველ 11, ბუტიკ-ოფის 3,  

 
 
 
 
მენარა 3 A, NO. 3 ჯალან ბანგსარ, კლ  
ეკო სიტი, კუალა ლუმპური, 59200,  
მალაიზია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31319 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 96801 A 
(220) 2018 03 12 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, მე-3 სართ., პანამა, პანამის  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31320 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97222 A 
(220) 2018 04 12 
(732) შპს `აგროტაო~ 

ვახტანგ გორგასლის ქ. 15, წნორი, 4200,  
სიღნაღი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31321 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97365 A 
(220) 2018 04 17 
(732) დიმიტრი ტაბაღუა 

შ. ნუცუბიძის ქ. 77ა, ბ. 10, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31322 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97403 A 
(220) 2018 04 25 
(732) უსამა კაფა 

კიევის რეგიონი, კიევ-სვიატოჩინსკის  
რაიონი, სოფ. პეტროპავლივსკა  
ბორშაგივკა, ქ. ვიშნევაია, 45, 08130,  
უკრაინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31323 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97411 A 
(220) 2018 04 26 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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(732) ი/მ მიხეილ ყიფიანი 
ნუცუბიძის პლატო, III მკრ., 2 კვარტ.,  
კორპ. 9, ბ. 16, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31324 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97464 A 
(220) 2018 05 07 
(732) სენსო ვიტა ფარმასი 

ნიკოლოზ ყიფშიძის ქ. 12ბ, ბ. 51,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31325 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97710 A 
(220) 2018 05 18 
(732) მედაკ გეზელშაფტ ფიურ კლინიშე  

სპეციალპრეპარატე მბჰ 
თეატერშტრასე 6, 22880 ვედელი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31326 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97768 A 
(220) 2018 05 21 
(732) შპს `სპორტ ნუთრიშენ~ 

სოფ. უბისა, ხარაგაული, საქართველო 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31327 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97876 A 
(220) 2018 05 25 
(732) უაბ ეკოფოტონას 

გედიმინო გამზ. 47A-7, 01109 ვილნიუსი,  
ლიტვა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31328 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97957 A 
(220) 2018 06 01 
(732) შპს `ივერიაფარმა~ 

დაბა წყნეთი, ზონა „ბ“, კოტეჯი 7, 0181,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
 

(111) M 2019 31329 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97959 A 
(220) 2018 06 03 
(732) შპს `ისსი როიალტი~ 

რიაბინოვაიას ქ., სახლი 26, ნაგებობა 1,  
სართ. 7, ოთახი 4, 121417 მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31330 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98164 A 
(220) 2018 06 19 
(732) შალვა ხარგელია  

ისაკაძის ქ. 12, ბ. 44, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31331 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98201 A 
(220) 2018 06 25 
(732) შპს `გრანდ როიალი~ 

ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. 28, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31332 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98202 A 
(220) 2018 06 25 
(732) შპს `გრანდ როიალი~ 

ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. 28,  0177,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31333 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98204 A 
(220) 2018 06 25 
(732) კაინიაო სმარტ ლოჯისტიკს ჰოლდინგ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31334 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98205 A 
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(220) 2018 06 25 
(732) კაინიაო სმარტ ლოჯისტიკს ჰოლდინგ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31335 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98209 A 
(220) 2018 06 26 
(732) ა(ა)იპ საქართველოს ფერმერთა  

ასოციაცია 
აკ. ხორავას ქ. 4, ძველი თბილისის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31336 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98212 A 
(220) 2018 06 26 
(732) შპს „ასკანელი ძმები“ 

კახეთის გზატკ. 110ა, 0198, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31337 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98238 A 
(220) 2018 06 29 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის 
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31338 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98245 A 
(220) 2018 07 02 
(732) ფეისბუქ ინკ. (დელავერის  

კორპორაცია) 
1601 ვილოუ როუდ, მენლო პარკი,   
კალიფორნია, 94025, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31339 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98249 A 
(220) 2018 07 02 
 

(732) მაკდონალდ'ზ ინტერნეშენელ პროპერტი  
კომპანი, ლტდ კორპორაცია  
ორგანიზებულია და საქმიანობს  
დელავერის შტატის კანონების  
მიხედვით 
110 ნორთ კარპენტერ სტრით, ჩიკაგო,  
ილინოისის შტატი 60607, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31340 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98390 A 
(220) 2018 07 05 
(732) დრუსტრვო ზა მარკეტინსკი  

პრომოტივნი ი პროდუკცისკი უსლუგი  
ეემმ გრუპ დოოელ სკოპიე 
ულ. ნაუმ ნაუმოვსკი ბორჩე ბრ. 50/3-11,  
სკოპიე, მაკედონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31341 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98393 A 
(220) 2018 07 06 
(732) ფეისბუქ ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

1601 ვილოუ როუდ, მენლო პარკი,  
კალიფორნია, 94025, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31342 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98417 A 
(220) 2018 07 11 
(732) ეფლ ინკ. 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31343 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98442 A 
(220) 2018 07 16 
(732) სიქს კონტინენტს ლიმიტიდ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31344 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 98697 A 
(220) 2018 07 27 
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(732) გიორგი ცირამუა 
უნივერსიტეტის ქ. 19, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31345 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 99050 A 
(220) 2018 08 17 
(732) შპს `სიტუაციონისტი~ 

ადამ მიცკევიჩის ქ. 6, ბ. 27, საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31346 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2019 101233 A 
(220) 2019 01 15 
(732) ქოუსთ რესერჩ ელ ელ სი 

1209 ორინჯ სტრიტ, ვილმინგტონი  
დელავერის შტატი 19801, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31347 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2015 82231 A 
(220) 2015 05 23 
(732) შპს `კოფისტა~ 

9 აპრილის ქ. 3, 0118, თბილისი,  
საქართველო; 
მიხეილ ფარულავა 
ბელიაშვილის ქ. 2, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31348 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97018 A 
(220) 2018 03 27 
(732) შპს `ბრავო აირ~ 

აეროპორტის დასახ. 42, ბ. 20, 0182,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31349 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97797 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ზუფა, ლლკ 

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

__________________________________________ 

(111) M 2019 31350 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97798 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ზუფა, ლლკ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31351 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97799 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ზუფა, ლლკ 

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

__________________________________________  
 
(111) M 2019 31352 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97800 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ზუფა, ლლკ 

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

__________________________________________  
 
(111) M 2019 31353 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97801 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ზუფა, ლლკ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31354 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97802 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ზუფა, ლლკ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31355 R  
(151) 2019 06 17 
(181) 2029 06 17 
(260) AM 2018 97803 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ზუფა, ლლკ 
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6650 საუთ ტორი პაინზ დრაივი, ლას- 
ვეგასი, ნევადა 89118, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31356 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 97904 A 
(220) 2018 05 31 
(732) შპს `მულტი კოლორი~ 

ვ. ჯანჯღავას ქ., II შეს. 10, გლდანი- 
ნაძალადევის რაიონი, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31357 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 97996 A 
(220) 2018 06 08 
(732) ზუფა, ლლკ 

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

__________________________________________  
 
(111) M 2019 31358 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98015 A 
(220) 2018 06 13 
(732) ილიკაფე ს.პ.ა. 

ვია ფლავია, 110, 34147 ტრიესტი (TS),  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31359 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98186 A 
(220) 2018 06 22 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31360 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98187 A 
(220) 2018 06 22 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31361 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98188 A 

(220) 2018 06 22 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31362 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98189 A 
(220) 2018 06 22 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31363 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98210 A 
(220) 2018 06 26 
(732) შპს `აქვა გეო~ 

სოფ. მისაქციელი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31364 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98232 A 
(220) 2018 06 28 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31365 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98574 A 
(220) 2018 07 19 
(732) ევროდრაგ ლაბორატორის ბ.ვ. 

რეგულუსვეგ 11, 2516 AC, ჰააგა,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31366 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(260) AM 2018 98575 A 
(220) 2018 07 19 
(732) ილდიზ ჰოლდინგ ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი მაჰალესი ჩეშმე ჩიქმაზი,  
სოქაქ No:6/1 იუსქიუდარ სტამბოლი,  
თურქეთი 

__________________________________________ 
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(111) M 2019 31307 R  
(151) 2019 06 06 
(181) 2029 06 06 
(210) AM 102934 
(220) 2019 05 03 
(732) შპს `ბორან ლაითი~ 

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

(540) 
 

 
 

(591) წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01 
(511)  
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრა-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალე-
ბებში გამოსაყენებლის გარდა); შეერთებები 
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატ-
რანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის 
გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღი, განს-
ხვავებული ხელის იარაღისგან; ინკუბატორე-
ბი. სავაჭრო აპარატები. 
 

8 – ხელის ინსტრუმენტები და იარაღები (ხე-
ლით სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი ია-
რაღი; სამართებლები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31308 R  
(151) 2019 06 07 
(181) 2029 06 07 
(210) AM 103010 
(220) 2019 05 06 
(732) შპს `აპო ტრეიდინგი~ 

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

(540) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) შავი, მწვანე, თეთრი 
(531) 26.03.23; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.08;  

26.13.25; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი 
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველე-
ბელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვა-
ვი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათე-
ბელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქე-
ბი და სანთლები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31309 R  
(151) 2019 06 11 
(181) 2029 06 11 
(210) AM 103024 
(220) 2019 05 08 
(732) შპს `პოლიმეტრია~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ.71, ბლოკი 2,  
ფართი 5, ვაკის რაიონი, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

PHYTOMETRIA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, კოს-
მეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიონები; 
კბილის ფხვნილები და პასტები; წებოები (ხე-
ლოვნური თმის დასამაგრებელი); სახეხი ქვე-
ბი; სალესი პრეპარატები; საპარსი ჩხირები 
(შემკვრელი); ამბრი (პარფიუმერია); სარეცხი-
სათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი პრეპარა-
ტები; კროკუსი [აბრაზიული მასალა]; საპნები 
(ქსოვილის ფერის გამახალისებელი); თეთრე-
ულის ლილა; ბადიანის ესენცია; აბაზანის 
კოსმეტიკური პრეპარატები; საპარსი საპნები; 
ტუჩის საცხი; კოსმეტიკური ბამბის ტამპონე-
ბი; ბამბის ტამპონიანი კოსმეტიკური ჩხირები; 
კოსმეტიკური ნიღბები; შესათეთრებელი ცარ-
ცი; კანის მათეთრებელი კრემები; კრემები (სა-
ხის კანის მათეთრებელი); გასაფერმკრთალე-
ბელი პრეპარატები (ტყავის); მათეთრებელი 
მარილები; მათეთრებელი სოდა; მათეთრებე-
ლი პრეპარატები [სარეცხი საშუალება]; ბზი-

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 
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ნვარების მიმნიჭებელი პრეპარატები (სარეც-
ხისათვის); პირის ღრუს სავლებები, სამედი-
ცინო დანიშნულების გარდა; ლაკი (ფრჩხი-
ლების); მაკიაჟის საშუალებები; თმის ლო-
სიონები; ლითონკარბიდები [აბრაზივები]; სი-
ლიციუმკარბიდი [აბრაზივი]; ვულკანური ნა-
ცარი წმენდისათვის; ფეხსაცმლის საცხი; 
თმის საღებავები; დასახვევი პრეპარატები 
(თმის); წამწამები (ხელოვნური); წამწამების 
კოსმეტიკური საშუალებები; გაკრიალების 
პრეპარატები; გასაპრიალებელი პრეპარატე-
ბი; ფეხსაცმლის ცვილი; ავეჯისა და იატაკის 
გასაპრიალებელი საშუალებები; ბრწყინვა-
ლების მიმნიჭებელი პრეპარატები [საპრიალე-
ბელი]; ხარაზის ცვილი; თეთრეულის ცვილი; 
ულვაშის ცვილი; იატაკის ცვილი; გასაპრია-
ლებელი ცვილი; თერძის ცვილი; ოდეკოლო-
ნი; საღებრები ტუალეტში ჩამდინარე წყლისა-
თვის; დამცავი შედგენილობები (ტყავის) [გა-
საპრიალებელი საშუალებები]; კორუნდი [აბ-
რაზივი]; კოსმეტიკური საშუალებები ცხოვე-
ლებისათვის; კოსმეტიკური ნაკრები; კოსმე-
ტიკური საშუალებები; ბამბა, კოსმეტიკური; 
გამწმენდი ცარცი; ლაქების ამოსაყვანი სა-
შუალებები; კოსმეტიკური ფანქრები; გასაპ-
რიალებელი პასტები; კოსმეტიკური კრემები; 
გამწმენდი სოდა; პასტები (სამართებლის სა-
ლესი ღვედების); საცხები (ტყავის); სარეცხი 
საშუალებები [დეტერგენტები], სამრეწველო 
და სამედიცინო დანიშნულების გარდა; გამ-
წმენდი ხსნარები; განცხიმვის საშუალებები, 
სამრეწველო დანიშნულების გარდა; მაკიაჟის 
მოსაცილებელი პრეპარატები; კბილის პასტე-
ბი, ფხვნილები; მინადუღის, ხაშურის მოსაცი-
ლებელი პრეპარატები, საყოფაცხოვრებო და-
ნიშნულების; ალმასის მტვერი (აბრაზივი); ან-
ტისტატიკები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათ-
ვის; ზუმფარის ქაღალდი; ლაკის მოსაცილე-
ბელი პრეპარატები; ზუმფარის ტილო; საღე-
ბავის მოსაცილებელი პრეპარატები; ლაკის 
მოსაცილებელი პრეპარატები; კალიუმის ჰიდ-
როქლორიდი (ჟაველის წყალი); სურნელოვა-
ნი წყალი; ტუალეტის წყალი; ზუმფარა; საკ-
მეველი; დეპილაციის [თმის მოსაცილებელი] 
საშუალებები; ცვილი-დეპილატორი (თმის მო-
საშორებელი); სარეცხის ჩასალბობი პრეპა-
რატები; ეთერის ესენციები; მაკიაჟი; გამწმენ-
დი პრეპარატები; სადეზინფექციო საშუალე-
ბები (პარფიუმერია); ვაზელინი, კოსმეტიკუ-
რი; ცხიმები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; 
წყალბადის ზეჟანგი კოსმეტიკური მიზნებისა-
თვის; ჰელიოტროპინი; კოსმეტიკური ზეთები; 
გამწმენდი ზეთები; ზეთები სუნამოსა და არო-
მატული საშუალებებისათვის; ტუალეტის ზე-
თები; იონონი [პარფიუმერია]; კოსმეტიკური 
ლოსიონები; რძე (ტუალეტის); მათეთრებელი 
პრეპარატები [სარეცხი საშუალება]; ჰიგიენუ-

რი საშუალებები [პარფიუმერია, კოსმეტიკა, 
ტუალეტის საკუთნო]; საქარე მინების გასაწ-
მენდი სითხეები; პეწის მიმცემი პრეპარატები 
[გასახამებელი]; წარბების კოსმეტიკური სა-
შუალებები; მუშკი; გამანეიტრალებელი სა-
შუალებები (თმის პერმანენტული დახვევისას 
გამოსაყენებელი); შამპუნები; სუნამოები; 
ფრჩხილები (ხელოვნური); ფრჩხილების მო-
სავლელი პრეპარატები; შპალერის გასაწმენ-
დი პრეპარატები; გასაპრიალებელი ქაღალდი; 
მინის ზუმფარა; პარფიუმერია; კანის მოსავ-
ლელი კოსმეტიკური საშუალებები; საპნები 
(ფეხის გაოფლიანების საწინააღმდეგო); გა-
საპრიალებელი ძელაკები; პემზა; კოსმეტიკუ-
რი საცხები; კოსმეტიკური პუდრი; საპარსი 
პრეპარატები; დეზოდორანტები (საპონი); თე-
თრეულისათვის სურნელის მიმნიჭებელი 
არომატული ნივთიერებები [საშე]; ნაჭერი სა-
პონი; ნატრიუმის თუთქი; ფანქრები (წარბე-
ბის); ტალკი [ტუალეტის საშუალება]; კოსმე-
ტიკური საღებავები; სკიპიდარი განცხიმვი-
სათვის; სკიპიდრის ზეთი განცხიმვისათვის; 
ტერპენები [ეთეზეთები]; აბრაზიული ტილო; 
აბრაზიული ქაღალდი; მინის აბრაზივიანი 
ზუმფარის ტილო; გაოფლიანების საწინააღმ-
დეგო ტუალეტის საშუალებები; გაოფლიანე-
ბის საწინააღმდეგო საპონი; დიატომური მიწა 
[საპრიალებელი]; აბრაზივები; აბრაზიული 
ქაღალდი; ნიშადურის სპირტი [სარეცხი სა-
შუალება, დეტერგენტი]; ალუმინის შაბი (შემ-
კვრელი ნივთიერება); ჟანგის მოსაცილებელი 
პრეპარატები; მზის სხივებისაგან დამცავი სა-
შუალებები; გამახალისებელი ქიმიური პრეპა-
რატები (ფერების) [სარეცხი საშუალება]; 
აბაზანის მარილი, სამედიცინო დანიშნულე-
ბის გარდა; წვერ-ულვაშის საღებავები; გასახ-
დომი კოსმეტიკური პრეპარატები; ხელოვნუ-
რი წამწამების მისამაგრებელი წებო; საღე-
ბავის მოსაცილებელი პრეპარატები; ადამია-
ნებისთვის ან ცხოველებისთვის განკუთვნილი 
დეოდორანტები; დეკორატიული გადასაყვანი 
ნახატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; შემკ-
ვრელი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნები-
სათვის; გაუფერულების საშუალებები, კოს-
მეტიკური მიზნებისათვის; დამარბილებლები 
რეცხვისათვის (ქსოვილის); კბილის პროთე-
ზის გამწმენდი პრეპარატები; ჩასადენი მილე-
ბის გამწმენდი პრეპარატები; შამპუნები (ში-
ნაური ცხოველების); კოსმეტიკური ლოსიო-
ნით გაჟღენთილი ხელსახოცები; გასაპრია-
ლებელი პრეპარატები (კბილის პროთეზის); 
მწებავი ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნები-
სათვის; პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი 
ლოსიონები; თმის ლაკი; ტუში [წამწამებისა 
და წარბების საღებავი]; სუნთქვის გამახალი-
სებელი აეროზოლები; მშრალი წმენდის პრე-
პარატები; იატაკის ცვილის მოსაცილებელი 
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პრეპარატები [გამწმენდი საშუალებები]; გას-
რიალების თავიდან ასაცილებელი იატაკის 
ცვილი; გასრიალების თავიდან ასაცილებელი 
იატაკის სითხეები; შეკუმშული ჰაერის ბალო-
ნები (დალაგებისა და დასუფთავებისას გამო-
საყენებელი); გელები (კბილების გასათეთრე-
ბელი); სარეცხი საშუალებებით გაჟღენთილი; 
ნაჭრები დალაგებისათვის;  საკმევლის ჩხირე-
ბი; საშრობები ჭურჭლის სარეცხი მანქანები-
სათვის; ჰაერის არომატიზირებელი პრეპარა-
ტები; სუნთქვის გამახალისებელი ლენტი; დე-
ოდორანტები შინაური ცხოველებისათვის; გა-
მოსარეცხი საშუალებები სანიტარული მოხ-
მარებისათვის და დეზოდორანტები პირადი 
მოხმარებისათვის; ტუჩის მბზინავი საცხი, 
ბალზამების გარდა, მედიცინური დანიშნულე-
ბისათვის; ფხვიერი შამპუნები; ფრჩხილების 
მხატვრული სტიკერები; მზის სხივებისაგან 
დამცავი საშუალებები; ფეხსაცმლის საცხი; 
ტუჩის საცხის ჩასადები; არასამედიცინო აბა-
ზანის საშუალებები; თმის კონდენციონერი; 
თმის გასასწორებელი საშუალებები; მაკიაჟის 
მოსაშორებლით; გაჟღენთილი ხელსახოცები; 
კოსმეტიკაში გამოსაყენებელი კოლაგენის 
პრეპარატები; კბილის გამათეთრებელი ლენ-
ტები; საპნები; თმის ლოსიონები; იატაკის 
ცვილი; სარეცხი საშუალებები (დეტერგენტე-
ბი), სამრეწველო და სამედიცინო დანიშნულე-
ბის გარდა; განცხიმვის საშუალებები, სამრე-
წველო დანიშნულების გარდა; კბილის პასტე-
ბი, ფხვნილები; მინადუღის, ხაშურის მოსაცი-
ლებელი პრეპარატები, საყოფაცხოვრებო და-
ნიშნულების; ჰიგიენური საშუალებები; შამ-
პუნები; სკიპიდარი განცხიმვისათვის; მინის 
ტილო (აბრაზიული ტილო); შამპუნები შინაუ-
რი ცხოველებისთვის (არასამედიცინო საწ-
მენდი პრეპარატები); მასაჟის გელები, სამედი-
ცინო გამოყენების გარდა; ბალზამები, გარდა 
სამედიცინო დანიშნულებისა; მშრალი შამპუ-
ნები;  გამწმენდები პირადი ინტიმური ჰიგიენი-
სთვის, არასამედიცინო; ფრჩხილების ლაკის 
მოსაშორებელი; იატაკის ცვილი; შამპუნები 
ცხოველებისთვის (არასამედიცინო საწმენდი 
პრეპარატები); თვალების გამოსარეცხი, არა-
სამედიცინო გამოყენების; ვაგინალური ხსნა-
რები პირადი სანიტარიისთვის ან დეოდორან-
ტად. 
 

5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-

რატები; სტომატოლოგიური აბრაზიული მა-
სალა; აკონიტინი; კბილის პროთეზის წებო; 
ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; ცილოვანი 
საკვები პროდუქტები სამედიცინო მიზნები-
სათვის; ცილოვანი პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; სამედიცინო სპირტი; ალდე-
ჰიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძვირ-
ფასი ლითონების შენადნობები სტომატოლო-
გიური მიზნებისათვის; სტომატოლოგიური 
ამალგამა; ანესთეზიის საშუალებები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატე-
ბი; მოყინვის საწინააღმდეგო მალამოები ფარ-
მაცევტული მიზნებისათვის; ჰემოროის სამ-
კურნალო პრეპარატები; სახლის სოკოს გასა-
ნადგურებელი საშუალებები; ჩრჩილისაგან 
დამცავი პრეპარატები; პარაზიტების საწინა-
აღმდეგო პრეპარატები; ანტისეპტიკური საშუ-
ალებები; ბამბა, ანტისეპტიკური; დიურეზის 
საწინააღმდეგო პრეპარატები; მეჭეჭების სამ-
კურნალო ფანქრები; ბამბა, ასეპტიკური; ბუზ-
საჭერი წებოვანი ქაღალდი; ფეხის კოჟრის სა-
წინააღმდეგო რგოლები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების აბაზანის პრეპარატები; მარილები 
(მინერალური წყლის აბაზანების); ჟანგბადის 
აბაზანები; ზღვის წყალი სამკურნალო აბაზა-
ნებისათვის; აბაზანის თერაპიული პრეპარა-
ტები; ბალზამის პრეპარატები სამედიცინო მი-
ზნებისათვის; სახვევი ბანდები; ბალზამი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; მსხვილფეხა 
რქოსანი პირუტყვის დასაბანი საშუალებები; 
ბიოციდები; ბისმუტის პრეპარატები ფარმაცე-
ვტული მიზნებისათვის; ტყვიის საფენები; 
ინსექტიციდები; კანფეტები, სამკურნალო; სა-
მკურნალო ტალახი; სამედიცინო ნალექი (ტა-
ლახი); ტალახი (სამკურნალო); დამწვრობის 
დასამუშავებელი პრეპარატები; ძვლის კოჟრე-
ბის სამკურნალო პრეპარატები; კალომელი; 
ესპანურას ფხვნილი; რეზინი სტომატოლო-
გიური მიზნებისათვის; სიროფები, ვაჟინები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსულები 
მედიკამენტებისათვის; ფარმაცევტული პრეპა-
რატები; სახვევები ცხელი საფენებისათვის; 
ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის; 
ბამბა, სამედიცინო; ნაძენძი სამედიცინო მიზ-
ნებისათვის; კირის პრეპარატები ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; ძაღლების დასაბანი 
საშუალებები; რეპელენტები (ძაღლების); ქი-
მიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; ქლორა-
ლჰიდრატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
ქლოროფორმი; სიგარეტები თამბაქოს გარეშე 
სამედიცინო მიზნებისათვის; სტომატოლოგი-
ური ცემენტი; ჩლიქების ცემენტი (ცხოველ-
თა); საყალიბე ცვილი სტომატოლოგიური 
მიზნებისათვის; საკმევი სანთლები; პარაზი-
ტების საწინააღმდეგო საყელურები ცხოვე-
ლებისათვის; თვალის საფენი; კომპრესები; 
ვიტამინის პრეპარატები; გამტარები 
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(ელექტროკარდიოგრაფის; ელექტროდების 
ქიმიური); შეკრულობის საწინააღმდეგო 
წამლები; კონტაქტური ლინზების ხსნარები; 
ქიმიური კონტრაცეპტივები; კონტრასტული 
რადიოლოგიური ნივთიერებები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; კოჟრის მოსაცილებელი პრე-
პარატები; ბამბა, სამედიცინო; მზით დამწვ-
რობის საწინააღმდეგო პრეპარატები ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; კაუსტიკური ფანქ-
რები; მოყინვის სამკურნალო პრეპარატები; 
ჰემოსტატიკური ფანქრები; კურარე; ვაქცინე-
ბი; სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის;  კბილის დასაბჟენი მასალები; კბი-
ლის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; კბი-
ლის ლაკები; კბილის მასტიკა; სახვევი მასა-
ლა, სამედიცინო; ფაიფური კბილის პროთეზე-
ბისათვის; კბილის ამოჭრის გასაადვილებელი 
პრეპარატები; სისხლის გასაწმენდი საშუალე-
ბები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები ჰი-
გიენური მიზნებისათვის; დეოდორანტები, რო-
მელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანებისთ-
ვის და ცხოველებისთვის; თაგვების გასანად-
გურებელი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიაბეტური პური; საჭმლის მონელე-
ბის ხელშემწყობი საშუალებები ფარმაცევ-
ტული მიზნებისათვის; დიგიტალინი; ტკივილ-
გამაყუჩებელი საშუალებები; მედიკამენტები; 
მედიკამენტებიანი ყუთები, პორტატიული; მაგ-
ნეზია ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მინე-
რალური წყლები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; მარილები (მინერალური წყლის); თერ-
მული წყლები; ელექსირები [ფარმაცევტული 
პრეპარატები]; ლეიკოპლასტირის მოსაცილე-
ბელი გამხსნელები; სპოროვანების საწინააღ-
მდეგო პრეპარატები; ტამპონები (ჭრილობის 
შეხორცებისას გამოსაყენებელი); მარილები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; რთული ეთერები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მარტივი 
ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
სახვევი მასალა (ქირურგიული);  ფქვილი ფა-
რმაცევტული მიზნებისათვის; რძის ფხვნილი 
ბავშვთა კვებისათვის; სიცხის დამწევი საშუა-
ლებები; ნაყენები (სამკურნალო); თევზის ქო-
ნი; ნერვული სისტემის გასამაგრებელი სა-
შუალებები; გვაიაკოლი ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ჭიის წამლები; სახვევი დოლბან-
დი; საფაღარათო საშუალებები; ჟელატინი სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; ნაღველა ფარმაცე-
ვტული მიზნებისათვის; ბაქტერიციდები; 
გლიცეროფოსფატები; რეზინი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; საცხები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; საცხები ვეტერინარული მიზნები-
სათვის; წველის დროს გამოსაყენებელი საც-
ხები; ქიმიური პრეპარატები ორსულობის დია-
გნოსტიკისათვის; ზეთები (სამკურნალო); ჰე-
მატოგენი; ჰემოგლობინი; ბალახები (სამკურ-
ნალო); ჰორმონები სამედიცინო მიზნებისათ-

ვის; ჰიდრასტინი; ჰიდრასტინინი; ბამბა, ჰიგ-
როსკოპიული; ბამბა, ჰიგროსკოპიული; სპერ-
მა (ხელოვნური განაყოფიერების); რეპელენ-
ტები; იოდის ნაყენი; პეპტონები ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; იოდოფორმი; იალაპა; 
რძის ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისა-
თვის; ალაოს რძის სასმელები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ცხოველების დასაბანი სა-
შუალებები; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ლაქტოზა ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; რძის შაქარი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ჭუპრების გასანადგურებელი 
პრეპარატები; საფუარი ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ლოკოკინების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; მალამოები; ლუპულინი 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; საღეჭი რე-
ზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქვედა საც-
ვალი, ჰიგიენური; ქალის ჰიგიენური ქვედა სა-
ცვალი; ჭრაქის საწინააღმდეგო ქიმიური 
პრეპარატები; ალაო ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; გოგირდის ჩხირები (მადეზინფიცირე-
ბელი საშუალებები); პომადები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ნაყენები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; შრატები; ვერცხლისწყლის მალა-
მოები; მიკროორგანიზმების საკვები ნივთიე-
რებები; მიკროორგანიზმების კულტურები სა-
მედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის; 
კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
ვირთაგვების საწამლავი; ბუზსაჭერები (წე-
ბოვანი); ბუზების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ლოსიონები ვეტერინარული მიზნე-
ბისათვის; ნარკოტიკები; საყნოსავი მარილე-
ბი; მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; ოპიუმის პრეპარატები; ოპიუმი; ოპოდელ-
დოკი; ორგანოთერაპიის პრეპარატები; სტომა-
ტოლოგიური ამალგამები; პექტინები ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; მენსტრუალური 
ტამპონები; ჰიგიენური ტამპონები; მენსტრუა-
ლური საფენები; პირსახოცები (ჰიგიენური); 
ფენოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქა-
ღალდი მდოგვის სალბუნებისათვის; კანის 
მოსავლელი ფარმაცევტული პრეპარატები;  
ფარმაცევტული პრეპარატები (ქერტლის სა-
წინააღმდეგო); პეპსინები ფარმაცევტული მი-
ზნებისათვის; კაფსულები ფარმაცევტული მი-
ზნებისათვის; პირველი სამედიცინო დახმარე-
ბის ნაკრებები, პორტატიული; ფოსფატები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ფილოქსე-
რას საწინააღმდეგოდ დასამუშავებული ქი-
მიური პრეპარატები; გაოფლიანების საწინა-
აღმდეგო საშუალებები (ფეხის); პლაზმა (სის-
ხლის); შხამები; კალიუმის მარილები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; პირეტრუმის ფხვნილი; 
კვებრახო სამედიცინო მიზნებისათვის; სინა-
მაქი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინოლინი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; რადიოაქტიური 
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ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
რადიუმი სამედიცინო მიზნებისათვის; მატო-
ნიზებელი საშუალებები [სამკურნალო პრე-
პარატები]; აზოტმჟავა ბისმუტის ფუძემარილი 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სარსაპარი-
ლა სამედიცინო მიზნებისათვის; სისხლი სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; წურბლები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; მხრის ქირურგიული 
სახვევები; ტრანკვილიზატორები; საძილე სა-
შუალებები; ნატრიუმის მარილები სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; სტერილიზაციის პრეპა-
რატები; სტრიქნინი; შემკვრელი საშუალებე-
ბი; შაქარი სამედიცინო მიზნებისათვის; მედი-
ცინაში გამოსაყენებელი სულფამიდური პრე-
პარატები; სამედიცინო სანთლები; ღვინის ქვა 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტიმოლი ფა-
რმაცევტული მიზნებისათვის; ოფლდენის სა-
წინააღმდეგო საშუალებები; ჩრჩილისაგან 
დამცავი საშუალებებით გაჟღენთილი ქაღალ-
დი; ვეტერინარული პრეპარატები; ჩირქგრო-
ვის პრეპარატები; აცეტატები ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; მჟავები ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; ლენტები (სამედიცინო მწებავი); 
ალკალოიდები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
დიეტური საკვები პროდუქტი სამედიცინო მი-
ზნებისათვის; ბავშვთა კვება; ალუმინის აცე-
ტატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მზით 
დამწვრობის საწინააღმდეგო მალამოები; 
წყლის აბაზანების მარილები სამედიცინო მი-
ზნებისთვის; სასმელი სოდა ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ბიოლოგიური პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ბრომი ფარმაცე-
ვტული მიზნებისათვის; დიეტური სასმელები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფურის ზეთი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფური სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; შაქარყინული სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; ლეციტინი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; აირები სამედიცინო მიზნები-
სათვის; ჰიგიენური საფენები ტრუსებისათვის; 
დედარძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; გა-
სახდომად განკუთვნილი სამედიცინო პრეპა-
რატები; ცელულოზის რთული ეთერები ფარ-
მაცევტული მიზნებისათვის; კაუსტიკები ფარ-
მაცევტული მიზნებისათვის; ცელულოზის მა-
რტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; კოლოდიუმი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ღვინის მჟავას მჟავა ქვა 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კრეოზოტი 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მედიკამენ-
ტები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; მე-
დიკამენტები ადამიანებისათვის; მედიკამენტე-
ბი ვეტერინარული მიზნებისათვის; დიაგნოს-
ტიკური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისა-
თვის; გლიცერინი სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; მიქსტურები; ფერმენტები ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; გოგირდის ფხვნილი სამე-

დიცინო მიზნებისთვის; ფორმალდეჰიდი ფა-
რმაცევტული მიზნებისათვის; ფუმიგაციის 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; გა-
ლმჟავა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვა-
ზელინი სამედიცინო მიზნებისათვის; გლუ-
კოზა სამედიცინო მიზნებისათვის; გუმიგუტი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; გურიუნბალზამი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; აბუსალათინის 
ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; წყალბა-
დის ზეჟანგი სამედიცინო მიზნებისათვის; იო-
დი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იოდი-
დები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტუტე 
ლითონების იოდიდები ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; იზოტოპები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; საფენები შარდის ან გა-
ნავლის შეუკავებლობით დაავადებულთათ-
ვის; შეუკავებლობით დაავადებულთა ჰიგიე-
ნური საფენები; ბიოლოგიური პრეპარატები 
ვეტერინარული მიზნებისათვის; ქიმიური პრე-
პარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქიმიუ-
რი პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისა-
თვის; რეაქტივები სამედიცინო ან ვეტერინა-
რული მიზნებისათვის (ქიმიური); გამწმენდი 
პრეპარატები (კონტაქტური ლინზების); დიას-
ტაზა სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ბოჭკო; ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისა-
თვის; ფერმენტები ვეტერინარული მიზნები-
სათვის; ფერმენტული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; ფერმენტული პრეპარა-
ტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ქვედა 
საცვალი (შეუკავებლობით დაავადებულთა), 
შემწოვი; სიკატივები [გამომშრობი ნივთიერე-
ბები] სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნა-
ლო ლოსიონებით გაჟღენთილი ხელსახოცე-
ბი; მიკროელემენტების შემცველი პრეპარა-
ტები ადამიანისა და ცხოველებისათვის; ლეი-
კოპლასტირი; ამინომჟავები სამედიცინო მიზ-
ნებისათვის; ამინომჟავები ვეტერინარული 
მიზნებისათვის; ბალიშები (ძუძუთი კვებისას 
გამოსაყენებელი პატარა); მადეზინფიცირებე-
ლი საშუალებები ქიმიური ტუალეტებისათ-
ვის; თევზის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნე-
ბისათვის; მინერალური საკვები დანამატები; 
პირის ღრუს მოვლის სამედიცინო საშუალე-
ბები; კვების დანამატები; ძვლის ცემენტი ქი-
რურგიული და ორთოპედიული მიზნებისათ-
ვის; მწერების გასადევნი შესახრჩოლებლები; 
აკარიციდები; ანტიბიოტიკები; მადის დასათ-
რგუნი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისა-
თვის; ბრონქების გასაფართოებელი პრეპარა-
ტები; ბალიშები (კოჟრის); მოლესკინი სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; ვაგინალური ხსნარე-
ბი; თმის ზრდის ხელშემწყობი სამედიცინო 
პრეპარატები; სტეროიდები; დამხმარე საშუა-
ლებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცოცხა-
ლი ქსოვილების ქირურგიული იმპლანტები; 
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თვალის სახვევები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; ჟანგბადი სამედიცინო მიზნებისათვის; 
დეზოდორანტები (ტანსაცმლისა და ქსოვი-
ლის); ჰაერის მადეზოდორირებელი საშუალე-
ბები; გამოსარეცხი საშუალებები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ღეროვანი უჯრედები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; ღეროვანი უჯრედები 
ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბიოლოგიუ-
რი ქსოვილის კულტურები, სამედიცინო და-
ნიშნულების ბიოლოგიური ქსოვილის კულ-
ტურები, ვეტერინარული დანიშნულების; სა-
მედიცინო დანიშნულების გამაგრილებელი 
სპრეი; პირადი მოხმარების საცხები ინტიმუ-
რი ადგილებისთვის; მარგალიტის ფხვნილი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; სექსუალური აქ-
ტივობის შესამცირებელი პრეპარატები; ბავ-
შვის საფენები; ბავშვის საფენი-საცვალი; 
თვალის დასაბანი სამედიცინო საშუალებები; 
მადის დასაქვეითებელი აბები; გასახდომი 
აბები; გასარუჯი აბები; ანტიოქსიდანტური 
აბები; დიეტური დანამატები ცხოველებისთ-
ვის; დიეტური ცილოვანი დანამატები; საფუა-
რის დიეტური დანამატები; დედარძის დიე-
ტური დანამატები; პროპოლისი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; პროპოლისის დიეტური დანა-
მატები; ფერმენტული დიეტური დანამატები; 
გლუკოზის დიეტური დანამატები; ლეციტინის 
დიეტური დანამატები; კაზეინის დიეტური და-
ნამატები; პროტეინული დიეტური დანამატე-
ბი; პროტეინული დანამატები ცხოველების-
თვის; რეაქტიული ქაღალდი სამედიცინო ან 
ვეტერინარული მიზნებისათვის; სამედიცინო 
სპირტი; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ცხოველთა საფენები; სადე-
ზინფექციო საშუალებები; ქირურგიული წე-
ბო; სადიაგნოსტიკო ბიოლოგიური მარკერი 
სამედიცინო მიზნებისთვის; აკნეს სამკურნა-
ლო საშუალებები; სამედიცინო საკვები ცხო-
ველთათვის; სადიაგნოსტიკო საშუალებები 
ვეტერინარული მიზნებისთვის; ბამბის ჩხირე-
ბი სამედიცინო მიზნებისთვის; ბამბის ტამპო-
ნები სამედიცინო მიზნებისთვის; ჩვილთა ფო-
რმულა (რძიანი ნარევი); რძის ფხვნილი ჩვი-
ლებისათვის; ტრანსპლანტატი (ცოცხალი 
ქსოვილები); კოლაგენი სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; წამლები; მიკროორგანიზმების 
პრეპარატები, სამედიცინო და ვეტერინარული 
დანიშნულების; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტ-
ყვის დასაბანი საშუალებები (ინსექტიციდე-
ბი); ძაღლების დასაბანი საშუალებები (ინსექ-
ტიციდები); ცხოველების დასაბანი საშუალე-
ბები;  ძვლის ცემენტი ქირურგიული და ორ-
თოპედიული დანიშნულების; ვაგინალური 
ხსნარები, სამედიცინო დანიშნულების; თვა-
ლის დასაბანი საშუალებები; რეაქტიული ქა-
ღალდი სამედიცინო დანიშნულების; სექსუა-
ლური სტიმულატორი გელები; იმუნოსტიმუ-

ლატორები; საკვები დანამატები თერაპიული 
ან სამედიცნო გამოყენებისთვის; გაყინული-
გამხმარი საკვები ადაპტირებული სამედიცი-
ნო გამოყენებისთვის; ლიოფილიზებული საკ-
ვები ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენები-
სთვის; ჰომოგენიზებული საკვები ადაპტირე-
ბული სამედიცინო გამოყენებისთვის; წინას-
წარ გამზადებული შპრიცები სამედიცინო გა-
მოყენებისთვის; გაყინული-გამხმარი ხორცი 
ადაპტირებული სამედიცინო გამოყენებისთ-
ვის; ლიოფილიზებული ხორცი ადაპტირებუ-
ლი სამედიცინო გამოყენებისთვის; ინდიკატო-
რული ქაღალდი ვეტერინარული გამოყენების-
თვის; შემკვრელები სამედიცინო გამოყენების-
თვის; ტილების სამკურნალო პრეპარატები 
(პედიკულიციდები); ტილების საწინააღმდეგო 
შამპუნები; ინსექტიციდური შამპუნები ცხოვე-
ლის; ინსექტიციდური ვეტერინარული სარეც-
ხები; ანტიბაქტერიული საპონი; ხელების და-
სამუშავებელი ანტიბაქტერიული საშუალება; 
პარსვის შემდგომი სამკურნალო ლოსიონი; 
სამკურნალო შამპუნები; სამკურნალო სატუა-
ლეტო ნივთები; თმის საკმურნალო ლოსიონე-
ბი; სამკურნალო მშრალი შამპუნები; სამკურ-
ნალო შამპუნები შინაური ცხოველებისთვის; 
მადეზინფიცირებელი საპნები; სამკურნალო 
საპნები; სამკურნალო დანიშნულების კბილის 
პასტები. 
 

10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და 
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნა-
წარმი; ნაკერების დასადები მასალა; მუცლის 
ასაკრავი ქამრები; კორსეტები (მუცლის 
ასაკრავი); ლეიბები (სამშობიარო); სმენის 
აპარატები; სასმენი ლულები; მომჭერები [ქი-
რურგიული]; ნემსები, სამედიცინო; ნაკერების 
დასადები ნემსები; პესარიუმები [საშვილოს-
ნოს რგოლები]; ცხელი ჰაერის თერაპიული 
აპარატები; ცხელი ჰაერის ვიბრატორები, სა-
მედიცინო; ქვესადები მუშამბა ავადმყოფის 
საწოლისათვის; მუშამბები (შეუკავებლობით 
დაავადებულთა); კათეტერები; ძუძუთი კვების 
სამარჯვები; რადიუმის მილაკები, სამედიცი-
ნო; კბილების ამოჭრის შესამსუბუქებელი 
რგოლები; ორთოპედიული სახვევები სახს-
რებისათვის; არტაშანი (მოტეხილი კიდურის 
დასაფიქსირებლად), ქირურგიული; ბანდაჟე-
ბი, ელასტიკური; გალვანური ქამრები, სამე-
დიცინო; რენტგენის აპარატები სამედიცინო 
მიზნებისთვის; შესადგმელი ღამის ჭურჭელი 
(ჰიგიენური); შესადგმელი ღამის ჭურჭელი, 
სამედიცინო; სამეანო ხელსაწყოები ვეტერი-
ნარიისთვის; საწოვარიანი ბოთლები (ჩვი-
ლის); ქირურგიული დანები; სკალპელები; სა-
მედიცინო ფეხსაცმელი; გამფართოებლები 
[ქირურგია]; საფურთხებლები, სამედიცინო; 
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კეტგუტი; საკაცეები, ბორბლიანი; საკაცეები 
(სანიტარული); ორთოპედიული ნაწარმი; თი-
აქრის ბანდაჟები; ფეხსაცმლის სუპინატორე-
ბი; დამაწყნარებელი პერანგები; კანიულები 
[ღრუ ნემსები]; ხელთათმანები, სამედიცინო; 
სხეულის ღრუების გამოსარეცხი ხელსაწყოე-
ბი; ქამრები, სამედიცინო; ბანდაჟი ორსულე-
ბისათვის; ორთოპედიული ქამრები; სტომატო-
ლოგიური სავარძლები; კასტრირების პინცე-
ტები; სათბურა-ბალიშები, ელექტრული, სამე-
დიცინო მიზნებისთვის; ორთოპედიული ფეხ-
საცმელი; კბილები (ხელოვნური); ქირურგიუ-
ლი ღრუბლები; ქირურგიული აპარატურა და 
ინსტრუმენტები; სამედიცინო ინსტრუმენტე-
ბის ჩანთები; ძაფები, ქირურგიული; ანესთე-
ზიის აპარატები; ქირურგიული მაკრატლები; 
თერმოელექტრული კომპრესები [ქირურგია]; 
კომპრესორები, ქირურგიული; საწვეთურები, 
სამედიცინო; დანები (კოჟრის მოსაცილებე-
ლი); კოსმეტიკური მასაჟის ხელსაწყოები; სა-
მედიცინო ბალიშები; ქირურგიისთვის განკუ-
თვნილი მჭრელი ინსტრუმენტები; ინკუბატო-
რები, სამედიცინო; კოვზები (წამლის მისა-
ღები); ენის საფხეკები; პინცეტები (ყურის); 
სტომატოლოგიური ბორები; სტომატოლო-
გიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; შტი-
ფტები კბილის პროთეზისათვის; კბილების 
პროთეზი; ლანცეტები; სტომატოლოგიური 
სარკეები; სათითურები; შპრიცები ინექციისა-
თვის; მილაკები, სამედიცინო (სადრენაჟო); 
წყლიანი პარკები, სამედიცინო; რენტგენის, 
რადიოლოგიური აპარატების ეკრანები; ელექ-
ტროკარდიოგრაფები; ზონდები, სამედიცინო; 
ტუმბოები, სამედიცინო; სისხლის ანალიზის 
აპარატურა; სავარძლები, სამედიცინო ან 
სტომატოლოგიური; ბოთლი-საწვეთურები, 
სამედიცინო; სამეანო მაშები; გალვანოთერა-
პიის აპარატურა; მასაჟის ხელთათმანები; 
გასტროსკოპები; ყინულიანი ბუშტები; ჰემო-
ციტომეტრი (სისხლის ფორმული ელემენტე-
ბის რაოდენობის დამდგენი ხელსაწყო); ლეი-
ბები (წყლიანი), სამედიცინო; შპრიცები კან-
ქვეშა ინექციისათვის; ბალიშები (სამუცლე); 
ინჰალატორები; ინჟექტორები, სამედიცინო; 
ბალიშები (უძილობის საწინააღმდეგო); ურო-
ლოგიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ჩაბერვის აპარატები [ინსუფლაცია]; ოყნები; 
ულტრაიისფერი სხივების ლამპები, სამედი-
ცინო; ლაზერები, სამედიცინო; რძის გამოსაწ-
ველები; ნათურები, სამედიცინო; პულვერიზა-
ტორები, სამედიცინო; შარდმიმღებები [შარ-
დის დასაგროვებელი ჭურჭელი]; პროთეზები 
(ყბის); ნარკოზის ნიღბები; მასაჟის ხელსაწ-
ყოები; სამედიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ფარმაცევტული და სამედიცინო ჭუ-
რჭელი; ჩემოდნები სამედიცინო ინსტრუმენ-
ტებისათვის; კიდურების პროთეზები; ქირურ-

გიული სარკეები; სამედიცინო ავეჯი, სპეცია-
ლური; სამეანო ინსტრუმენტები; საჭიპე ქამ-
რები; ოფთალმომეტრები; ოფთალმოსკოპები; 
სმენის დამცავი აპარატები; ხელოვნური კანი 
ქირურგიული მიზნებისათვის; ბუნიკები (ყა-
ვარჯნის); აბების შემყვანი მოწყობილობები; 
პრეზერვატივები; სისხლის არტერიული წნე-
ვის გასაზომი ხელსაწყოები; კვარცის ლამ-
პები, სამედიცინო; რენტგენის აპარატები და 
დანადგარები, სამედიცინო მიზნებისთვის; რე-
ნტგენოგრამები, სამედიცინო; რადიოლოგიუ-
რი აპარატურა, სამედიცინო; რენტგენოთერა-
პიის აპარატები; სარეანიმაციო აპარატურა; 
რენტგენის მილაკები; რენტგენის გამოსხივე-
ბისგან დამცავი; ხელსაწყოები, სამედიცინო 
მიზნებისათვის; რესპირატორები ხელოვნური 
სუნთქვისათვის; ხელოვნური სუნთქვის აპა-
რატები; ქირურგიული ხერხები; პროთეზები 
(ძუძუს); საშვილოსნოს შპრიცები; ვაგინალუ-
რი სასხურები; სტეტოსკოპები; საწოვარები 
(ჩვილის) [მატყუარა]; ბრტყელტერფიანობი-
სას გამოსაყენებელი საყრდენები; სიყრუის 
სამკურნალო აპარატურა; დამჭერი სახვევები; 
ნაკერების დასადები მასალა; მაგიდები (საო-
პერაციო); ტროაკარები; შარდსადინარის ზო-
ნდები; შარდსადინარის შპრიცები; კოტოშები; 
ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ვიბრაციული აპარატები საწოლისათ-
ვის; ვიბრომასაჟორები; თვალის პროთეზები; 
აეროზოლის ხელსაწყოები, სამედიცინო მიზ-
ნებისთვის; გასაბერი ბალიშები, სამედიცინო; 
გასაბერი ლეიბები, სამედიცინო; შპრიცები, 
სამედიცინო; ელასტიკური ქირურგიული წინ-
დები; ვენების ვარიკოზული გაგანიერების 
სამკურნალო წინდები; ყავარჯნები; საწოვა-
რიანი ბოთლის სახურავები; საწოვარები (ჩვი-
ლის საკვები ბოთლის); ლანჩები (ორთოპე-
დიული ფეხსაცმლის); სტერილური ზეწრები, 
ქირურგიული; სამედიცინო საწოლები, სპეცი-
ალური; ელექტროდები, სამედიცინო; ქამრები, 
ელექტრული, სამედიცინო; ფიზიკური ვარჯი-
შის აპარატურა, სამედიცინო; ინკუბატორები 
ახალშობილთათვის; სხეულის ღრუების გა-
მოსასუფთავებელი ჯაგრისები; სტომატოლო-
გიური აპარატურა, ელექტრული; აპარატურა 
სამედიცინო ანალიზისათვის; ულტრაიისფე-
რი სხივების ფილტრები, სამედიცინო; ფუმი-
გაციის აპარატები, სამედიცინო; კორსეტები, 
სამედიცინო; კონტრაცეპტივები, არაქიმიური; 
ელექტროსაბნები, სამედიცინო; თმის პროთე-
ზები; სამუხლეები, ორთოპედიული; შიდათვა-
ლის (ინტრაოკულარული) პროთეზები (ლინ-
ზები) იმპლანტაციისათვის; თვალშიგა პრო-
თეზები [ლინზები] იმპლანტაციისათვის; ბა-
ლიშები (ნაწოლების წარმოქმნის საწინააღ-
მდეგო); ფიზიოთერაპიის აპარატურა; სპირო-
მეტრები [სამედიცინო ხელსაწყოები]; თერმო-
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მეტრები, სამედიცინო; აკუპუნქტურული ნემ-
სები; საოპერაციო ტანსაცმელი, სპეციალუ-
რი; სადიაგნოსტიკო სამედიცინო აპარატები; 
ელექტროაკუპუნქტურის ინსტრუმენტები; კა-
რდიოსტიმულატორები; ინვალიდების გადა-
საადგილებელი სამარჯვები; ნიღბები სამედი-
ცინო პერსონალისათვის; თაბაშირის სახვე-
ვები ორთოპედიული მიზნებისთვის; ქირურ-
გიული ზეწრები; ხელოვნური მასალის ქირუ-
რგიული იმპლანტანტები; თერმოკომპრესები 
პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის; 
სკამები (ღამის ქოთნის); დეფიბრილატორები; 
დიალიზატორები; მავთულის მიმმართველები, 
სამედიცინო; ორთოდონტოლოგიური ხელსა-
წყოები; ტრაქციული აპარატები, სამედიცინო; 
კონტეინერები (სამედიცინო ნარჩენების სპე-
ციალური); სამხარიღლიე [დამჭერი ბანდა-
ჟები]; ვაგინალური ოყნა; სასიყვარულო თო-
ჯინები (სექს-თოჯინები); მიკროდერმაბრაზი-
ის აპარატი; სხეულის რეაბილიტაციის აპა-
რატურა სამედიცინო მიზნებისთვის; პულსის 
გასაზომი ხელსაწყო; სტენტები; ყურის საცო-
ბები (ყურის დამცავი საშუალებები); თერმო-
მეტრები სამედიცინო მიზნებისათვის; შრო-
მისუუნარო ადამიანებისათვის დამხმარე სა-
სიარულო ჩარჩოები; ტომოგრაფიული მოწყო-
ბილობები სამედიცინო მიზნებისათვის; აკნეს 
სამკურნალო აპარატურები; სამურველები; 
ოთხფეხიანი ჯოხები სამედიცინო მიზნების-
თვის (ბორბლებიანი); ენდოსკოპიური კამერე-
ბი სამედიცინო მიზნებისათვის; კარდიომონი-
ტორი; კორსეტები; სექსუალური აქსესუარე-
ბი; გონებისთვის განკუთვნილი ელექტრონუ-
ლი სტიმულატორები (ფეისმეიკერები); იმპ-
ლანტირებადი კანქვეშა წამლის მიწოდების 
მოწყობილობები; ბიოდეგრადირებული ძვლე-
ბის ფიქსაციური იმპლანტანტები; ენის დეპ-
რესორები სამედიცინო მიზნებისათვის; ნაზა-
ლური ასპირტორები (ცხვირის); კბილის დამ-
ცავები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; 
მენსტრუალური ჭიქები; ქირურგიული გამ-
ფართოებლები; ოთხთვლიანი საკაცეები; ყა-
ვარჯნის ბუნიკები; ბურთულის სასროლი ია-
რაღი; გასაბერი ლეიბები სამედიცინო მიზნე-
ბისთვის; სამედიცინო საწოლები სამედიცინო 
მიზნებისთვის; ფიზიკური ვარჯიშის აპარა-
ტურა სამედიცინო მიზნებისთვის; მუხლის სა-
ხვევები, ორთოპედიული; სასუნთქი ნიღბები 
ხელოვნური სუნთქვისათვის; ორთოპედიული 
რეზინის თასმები; ბაქტერიების ამოსაცნობი 
ანალიზატორები, სამედიცინო მიზნებისთვის; 
DNA-სა და RNA-ს შესამოწმებელი აპარატუ-
რა, სამედიცინო მიზნებისთვის; აპარატურები 
ღეროვანი უჯრედების აღდგენისთვის, სამე-
დიცინო მიზნებისთვის; სხეულის ცხიმის მო-
ნიტორები; სხეულის შემადგენლობის მონი-
ტორები; ფეხის თითის სეპარატორები ორთო-

პედიული მიზნებისთვის; რევმატიზმის საწი-
ნააღმდეგო სამაჯურები; რგოლები (რევმატი-
ზმის საწინააღმდეგო); სამაჯურები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის. 
 

35 – რეკლამა; საოფისე სამსახური; დახმარე-
ბა საქმიანობის მართვაში; ცნობები საქმიანი 
ოპერაციების შესახებ; აფიშების განთავსება; 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; ინფორმა-
ციის სააგენტოების მომსახურება, კომერციუ-
ლი; ანალიზი (თვითღირებულების); სარეკლა-
მო მასალის გავრცელება; ფოტოკოპირების 
მომსახურება; დაქირავების სააგენტოების მო-
მსახურება; საოფისე აპარატურის და აღჭურ-
ვილობის გაქირავება; საბუღალტრო აღრიც-
ხვა; ანგარიშების მდგომარეობაზე ანგარიშის 
შედგენა; კომერციული საქმიანობის აუდიტი; 
ბეჭდვა; საქონლის დემონსტრირება; სარეკ-
ლამო მასალის გავრცელება ფოსტით სავა-
რაუდო მომხმარებელზე; დოკუმენტაციის რე-
პროდუცირება; განახლება (სარეკლამო მასა-
ლის); გავრცელება (ნიმუშების); კომერციუ-
ლი საქმიანობის ეფექტურობის ექსპერტიზის 
მომსახურება; აუქციონით გაყიდვა; კომერ-
ციული საქმიანობის შეფასება; გაქირავება 
(სარეკლამო მასალის); გამოქვეყნება (სარეკ-
ლამო ტექსტების); რადიორეკლამა; საზოგა-
დოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული 
მომსახურება; სტენოგრაფისტთა სამსახური; 
ტელერეკლამა; კავშირგაბმულობის შეტყობი-
ნებათა ჩაწერა (საოფისე სამსახური); ვიტრი-
ნების გაფორმება; სარეკლამო სააგენტოების 
სერვისი;  მოდელების მიერ გაწეული მომსა-
ხურება საქონლის რეკლამის ან გასაღებაში 
ხელშეწყობის მიზნით; მონაცემთა ავტომატი-
ზებული ბაზის მართვა; ეკონომიკური პროგ-
ნოზირება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიე-
რო კვლევა და დამუშავება;  კომპიუტერების 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დამუშავება და სრულყოფა; ნავთობის სა-
ბადოების შესწავლა ექსპლოატაციის მიზ-
ნით; მომსახურება არქიტექტურის საკითხებ-
ში;  კონსულტაციები არქიტექტურის საკით-
ხებში; დაგეგმვა (მშენებლობის); ტექნიკური 
კვლევა; ნავთობის ჭაბურღილების კონტრო-
ლი; კოსმეტოლოგიური კვლევა; გაფორმება 
(ინტერიერის); დიზაინი (სამრეწველო); დიზა-
ინი (შეფუთვის); გამოცდა (მასალების); ტექ-
ნიკური პროექტების შესწავლა; გეოლოგიური 
ძიება; ნავთობის საბადოების ძიება; საინჟინ-
რო სამსახური; ამინდის პროგნოზი; აგეგმვა 
(გეოლოგიური); გაქირავება (კომპიუტერების); 
კომპიუტერული პროგრამების შედგენა. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარუ-
ლი მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა 
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და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის 
სფეროში;  ცხოველების მოშენება; საზოგა-
დოებრივი აბანოები; თურქული აბანოთი მომ-
სახურება; სილამაზის სალონებით მომსახუ-
რება; სამედიცინო კლინიკური მომსახურება; 
ქიროპრაქტიკა (მანუალური თერაპია); საპა-
რიკმახეროები; გვირგვინების დამზადება; და-
სასვენებელი სახლებით მომსახურება; საა-
ვადმყოფოებით მომსახურება (ჰოსპიტლები); 
სანიტარული სამსახური; მასაჟი; სამედიცინო 
დახმარება; ოპტიკოსების სამსახური; ფიზიო-
თერაპია; სანატორიუმით მომსახურება; ვეტე-
რინარული სამსახური; სტომატოლოგის მომ-
სახურება; კლინიკებით მომსახურება; ცხოვე-
ლების ჰიგიენა; სისხლის ბანკი; ყვავილების 
კომპოზიციების შედგენა; ჰოსპისებით მომსა-
ხურება; მანიკიური; ბებიაქალის მომსახუ-
რება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31310 R  
(151) 2019 06 11 
(181) 2029 06 11 
(210) AM 102556 
(220) 2019 04 10 
(732) სს `პაშა ბანკი საქართველო~ 

გ. ტაბიძის ქ. 1/ გ. ლეონიძის ქ. 2, 0105,  
თბილისი,  საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.10; 26.01.16;  

26.11.07; 27.05.01 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31311 R  
(151) 2019 06 13 
(181) 2029 06 13 
(210) AM 103480 
(220) 2019 06 06 
(732) შპს `ინსტავაინი~ 

სულხან ცინცაძის ქ. 59 ბ. 41, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 
 

 

 

(591) თეთრი, იასამნისფერი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.19; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
33 – ღვინო 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31312 R  
(151) 2019 06 13 
(181) 2029 06 13 
(210) AM 103180 
(220) 2019 05 20 
(732) სს `ინტურისტ იქსო კაზინო ბათუმი~ 

ხულოს რაიონი, მე-5, I ჩიხი 1,  
ტაბახმელა, 6000, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) ოქროსფერი, შავი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.08;  

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;  
27.05.24; 29.01.12 

(526) BATUMI 
(511)  
28 – სათამაშო აპარატები აზარტული თამაშე-
ბისთვის. 
 

41 – კაზინოთი მომსახურების უზრუნველყო-
ფა (აზარტული თამაშები). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31313 R  
(151) 2019 06 14 
(181) 2029 06 14 
(210) AM 103463 
(220) 2019 06 04 
(732) ელიზბარ აჯალიევი 

სოფ. სართიჭალა, გარდაბნის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

AŞ MEDTAL 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი 
აპარატები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31367 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(210) AM 103558 
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(220) 2019 06 07 
(732) შპს `ფორმულა პროესკო ფროდაქშენი~ 

მიცკევიჩის ქ. 29 (ნაკ.15/39), მანსარდა,  
0194, თბილისი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) შავი, წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი 
(531) 23.01.01; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.12;  

26.01.16; 26.01.20; 26.04.02; 26.04.10;  
26.04.24; 28.19; 29.01.14 

(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31368 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(210) AM 103433 
(220) 2019 06 03 
(732) გიორგი კუხიანიძე 

ბესიკის ქ. 14, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 26.01.03; 26.01.22; 26.01.24; 28.19; 29.01.12 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31369 R  
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 

(210) AM 103434 
(220) 2019 06 03 
(732) გიორგი კუხიანიძე 

ბესიკის ქ. 14, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.22; 26.01.24;  

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31370 R  
(151) 2019 06 19 
(181) 2029 06 19 
(210) AM 102163 
(220) 2019 03 13 
(732) შპს `ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ~ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198,  თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Дом Руставели 
Rustaveli House 

სახლი რუსთაველზე 
(591) შავ-თეთრი 
(526) Руставели, Rustaveli, რუსთაველი  
(511) 
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარ-
და). 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 100203 A 
(800) 1430767 
(151) 2018 09 13 
(891) 2018 09 13 
(731) VALIO LTD 

Meijeritie 6, FI-00370 Helsinki, Finland 
(540)  

CARBO 
(591) Black, white  
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; yoghurt; cream; sour cream; whipped cre-
am; milk drinks; milk-based beverages containing 
mainly milk; milkshakes; soured milk; kephir, kou-
miss; whey; cottage cheese; cheese; cheese products; 
cheese spreads;milk powder; dried whey products; 
whey powders; butter;margarine; dairy spreads. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; industrial analysis and rese-
arch in the agricultural sector; agricultural research; 
agricultural research services; agrochemical research 
services; research relating to agricultural technology; 
research relating to food production; agricultural qu-
ality control; quality control services relating to 
foodstuffs; testing on agriculture; testing of research 
relating to foodstuffs; biotechnological research rela-
ting to agriculture; biochemical research and analy-
sis; research relating to cultivation in agriculture; 
chemical analysis of land; research relating to the 
analysis of waste, toxins, pesticides; providing of in-
formation relating to safety in the use of fertilisers, 
manures and chemicals used in agriculture; informa-
tion, advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid services. 
 

44 – Agriculture services; information services rela-
ting to the use of chemicals, fertilizers and manures 
in agriculture; cultivation advisory services relating 
to agriculture; agricultural services relating to envi-
ronmental conservation; farming services; professio-
nal consultancy relating to agriculture; advisory and 
consultancy services relating to weed, pest and ver-
min control in agriculture; information services rela-
ting to the use of fertilizers used in agriculture; advi-
sory and consultancy services relating to the use of  
non-chemical treatments for sustainable agriculture;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
information services relating to the use of chemicals 
used in agriculture; information, advisory and con-
sultancy services relating to all the aforesaid servi-
ces. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100205 A 
(800) 1430791 
(151) 2018 09 17 
(891) 2018 09 17 
(731) BIOGEN MA, INC. 

225 Binney Street, Cambridge MA 02142,  
USA 

(540)  

ADUHELM 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100206 A 
(800) 1430820 
(151) 2018 05 28 
(891) 2018 05 28 
(731) REGNERBAU CALW GMBH 

Industriestr. 19-29, 75382 Althengstett,  
Germany 

(540)  

PERROT 
(591) Black, white  
(511)  
11 – Irrigation systems and their parts for horticultu-
re, agriculture, sports facilities, dust suppression, 
deicing, industrial installations and equipment, in pa-
rticular large-area sprinklers, slow-irrigation sprink-
lers, full- and partcircle sprinklers, spray nozzles, ra-
in guns, pop-up sprinklers, mobile sprinklers, green-
house and cold-frame box sprinklers, sprinklers for 
combating frost, long-range sprinklers, rotary sprin-
klers, sector sprinklers and rocker-arm sprinklers; 
mobile irrigation apparatus, in particular sprinkler 
systems for horticulture, agriculture, sports facilities, 
golf courses, riding facilities, race tracks, dust sup-
pression, deicing, industrial installations and equip-
ment; mobile irrigation apparatus, in particular wa-
tering machines for horticulture, agriculture, sports 
facilities, golf courses, riding facilities, race tracks, 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
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dust suppression, deicing, industrial installations and 
equipment. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100211 A 
(800) 1430925 
(151) 2018 09 10 
(891) 2018 09 10 
(731) VIVACITY ENGINEERING PTY LTD 

3 Sefton Road, THORNLEIGH NSW 2120,  
Australia 

(540)  

MEGAPOXY 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Adhesives and plastic additives for concrete and 
steel. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95387 A* 
(800) 1377953 
(151) 2016 09 14 
(891) 2016 09 14 
(731) CONTER SRL 

Viale Europa, 12 I-26855 LODI VECCHIO  
(LO), Italy 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511) 
5 – foodstuffs for children and sick persons; plasters; 
bandaging materials; preparations for destroying 
weeds and vermin; pesticides; fungicides; 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97117 A* 
(800) 1395394 
(151) 2017 12 12 
(891) 2017 12 12 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15; 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Gladiator 
(591) Black, white 
(511) 
9 – electronic terminals for generating lottery tic-
kets; 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97574 A 
(800) 1358925 
(151) 2016 02 26 
(891) 2018 04 09 

(731) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA  
S.C. 
Via Vittorio Veneto, 13, I-40026 IMOLA  
(BOLOGNA), Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.22;  

27.05.24 
(511)  
19 – Tiles, not of metal, for building; floor tiles, not 
of metal; parquet flooring and parquet slabs; floors, 
not of metal; building stone; mosaics for building; 
ceilings, not of metal; duckboards, not of metal; lu-
minous paving blocks; partitions, not of metal; non-
metal coverings; non-metal roof coverings; wood 
panelling; signalling panels, non-luminous and non-
mechanical, not of metal; marble; stones; cement 
slabs; building materials and components, not of me-
tal; tiles; fireproof tiles; translucent tiles (not of me-
tal); ceramic tiles for flooring; ceramic tiles for pa-
ving; ceramic tiles for internal walls; ceramic tiles 
for external floors; ceiling tiles (non-metallic); tiles, 
not of metal, for building exteriors; building bricks, 
not of metal; facing bricks, not of metal; parquet flo-
oring; parquet wood flooring; parquet floor boards; 
roofing tiles, not of metal; roof construction mate-
rials, not of metal; cladding panels, not of metal, for 
roofs; covering panels, not of metal, for roofs; non-
metal roof coverings; non-metallic roofing plates; 
veneers; pavements; floorboards; flooring screeds; 
pavement screeds; flooring (non-metallic); paving 
cobblestones; paving blocks; paving stones; ceramic 
coverings for floor; non-metallic paving products; 
floors, not of metal; non-metallic flooring materials; 
paving blocks, not of metal; building panels, not of 
metal; wall panelling, not of metal; non-metallic cla-
dding panels; non-metal floor panels; non-metallic 
interlocking panels for building; translucent building 
panels made from plastic materials; non-metallic wa-
terproofing boards; signs, and information and ad-
vertising displays, non-metallic (terms too vague in 
the opinion of the International Bureau – Rule 
13(2)(b) of the Common Regulations); non-metallic 
sidings; coatings (building materials); non-metallic 
facing bricks; cementitious waterproofing coatings; 
non-metallic wall claddings; wall panelling made of 
non-metallic materials; facing panels of non-metallic 
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materials; non-metallic building slabs; fire burrs; 
non-metallic ceiling tiles; non-metallic ceiling pa-
nels; non-metallic cladding for ceilings; non-metal 
coverings for ceilings; signs made of plastic (non-lu-
minous and non-mechanical); partitions, not of me-
tal; screed coatings; building glass; figurines, statue-
ttes of stone, concrete or marble included in this 
class; marble for building. 
 

39 – Transport of goods; packaging and storage of 
goods; delivery of goods; warehousing of products; 
delivery of goods; packing of goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98132 A 
(800) 1407560 
(151) 2018 03 08 
(891) 2018 03 08 
(731) VIASAT, INC. 

6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009,  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.02; 26.11.03; 26.11.11; 26.11.13;  

27.05.01 
(511)  
9 – Communication terminal equipment, namely, 
modems, receivers, radios, simulators and networks 
for satellite and terrestrial communication terminals. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98360 A 
(800) 1129503 
(151) 2012 05 29 
(891) 2018 06 01 
(731) DIDIS LTD. 

Pravda Street 1, BG-9700 Shoumen, Bulgaria 
(540)  

LORELLI 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Babies' pacifiers (teats), teething rings; feeding 
bottles, feeding bottle valves, feeding bottle teats; 
spoons for administering medicine; breast pumps. 
 

12 – Baby carriages, strollers; covers and hoods for 
baby carriages, covers and hoods for strollers; safety 
seats for children (for vehicles), infant car seats; 
children's bicycles, (for transport). 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 

24 – Textiles and textile goods, not included in other 
classes; textile sheets, bed linen, towels of textile; 
bed and table covers. 
 

28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98476 A 
(800) 1410823 
(151) 2018 04 11 
(891) 2018 04 11 
(731) ROTO FRANK AG 

Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden- 
Echterdingen, Germany 

(540) 

Roto NX 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Turn and/or tilt fittings of metal for windows and 
window doors; parts of metal of turn and/or tilt fi-
ttings for windows and window doors, namely, hin-
ges, corner pivot rests, tilting bearings, bearing 
blocks, night-vents, couplings and other devices for 
force transfer for opening and closing windows and 
window doors, connecting rods, coupling pieces for 
connecting rods, corner drives, stay arms, scissor 
stays, sliders, cover rails including face plates, guide 
rails, abutments, spacers, stops, mechanical gears, 
gearbox housings, gear wheels, toothed racks, escut-
cheons, covering caps, dead-bolts including flush 
bolts, locking pins, locking tongues, strikers inclu-
ding striker plates; the aforesaid goods excluding 
locks, lock cylinders, keys; fasteners of metal for 
turn and/or tilt fittings for windows and window 
doors, namely, screws, bolts, nuts, rivets, washers, 
dowels; window handles of metal, window door 
handles of metal. 
 

7 – Electromotive drives for turn and/or tilt fittings 
for windows and window doors. 
 

9 – Electric and electronic control and regulating 
apparatus; electric and electronic circuits and other 
electric and electronic elements for building techno-
logy; all the aforesaid goods for turn and/or tilt fi-
ttings for windows and window doors; electric, elec-
tronic, optical and acoustical control and signalling 
apparatus and devices for status monitoring of turn 
and/or tilt fittings for windows and window doors; 
electric, electronic, optical and acoustical indicators 
for turn and/or tilt fittings for windows and window 
doors. 
 

20 – Turn and/or tilt fittings of plastics for windows 
and window doors; parts of plastics of turn and/or 
tilt fittings for windows and window doors, namely, 
hinges, corner pivot rests, tilting bearings, bearing 
blocks, night-vents, couplings and other devices for 
force transfer for opening and closing windows and 
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window doors, connecting rods, coupling pieces for 
connecting rods, corner drives, stay arms, scissor 
stays, sliders, cover rails including face plates, guide 
rails, abutments, spacers, stops, mechanical gears, 
gearbox housings, gear wheels, toothed racks, escut-
cheons, covering caps, dead-bolts including flush 
bolts, locking pins, locking tongues, strikers inclu-
ding striker plates; the aforesaid goods excluding 
locks, lock cylinders, keys; fasteners of plastics for 
turn and/or tilt fittings for windows and window 
doors, namely, screws, bolts, nuts, rivets, washers, 
dowels; window handles not of metal, window door 
handles not of metal. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98602 A 
(800) 1413029 
(151) 2017 12 20 
(891) 2017 12 20 
(731) XIAOMI SINGAPORE PTE. LTD. 

60 Paya Lebar Road, #08-28 Paya Lebar 
Square, Singapore 409051, Singapore 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
35 – Advertisement and publicity services by televi-
sion, radio, mail; advertisement for others on the In-
ternet; advertising; advertising and promotional ser-
vices; advertising and publicity services; advertising 
by mail order; advertising flyer distribution for ot-
hers; advertising in periodicals, brochures and news-
papers; advertising in the popular and professional 
press; advertising services; advertising through all 
public communication means; commercial informa-
tion and advice for consumers [consumer advice 
shop]; commercial information; compilation of ad-
vertisements for use as web pages on the Internet; 
advertisement via mobile phone networks; commer-
cial information services provided by access to a 
computer database; compilation and systemization 
of information into computer databases; compiling 
of information into computer databases; computer 
assisted business information; on-line advertising on 
a computer network; online advertising via a com-
puter communications network; online promotion on 
a computer network; advertising by transmission of 
on-line publicity for third parties through electronic 
communications networks. 
 

38 – Advisory services relating to telecommunicati-
ons; advisory services relating to communications 
equipment; audio communications services; audiovi-
sual communication services; cellular communica-
tions services; cellular telephone communication; 
communication by mobile telephone; communicati-

ons by cellular phones; communications by means of 
mobile phones; communications by mobile phones; 
communications consultancy; communications via 
fibre-optic networks; consultancy services relating to 
telecommunications; data communication by electro-
nic means; data communication services; electronic 
communication services; electronic network commu-
nications; mobile radio communications; mobile ra-
dio telephone services; mobile telephone communi-
cation; mobile telephone communication services; 
mobile telephone services; mobile telephony; opera-
tion of cellular communications systems; provision 
of communications information; provision of elec-
tronic communications facilities; provision of infor-
mation relating to communications; provision of pri-
vate mobile radio communication services; rental of 
communications apparatus; rental of smartphones; 
car telephone communications services; cellular ra-
dio telephone services; communication between co-
mputers; communication by computer; communica-
tion by electronic computer terminals; communica-
tion of information by computer; communication 
services between computers; communication servi-
ces over computer networks; communications by 
computer terminals; communications by telephone; 
computer aided transmission of images; computer 
aided transmission of information and images; com-
puter aided transmission of messages; computer ai-
ded transmission of messages and images; computer 
bulletin board services; computer communication 
services; computer communications for the trans-
mission of information; computer data transmission 
services; computer intercommunication; computer 
network communication services; computer telepho-
ny services; computer transmission of information 
accessed via a code or a terminal; computer transmi-
ssion services; computer-aided transmission of me-
ssages; electronic communication service by means 
of computer; electronic transmission of data and 
documents via computer terminals and electronic de-
vices; forwarding of messages by telephone; mari-
time radio-telephone network services; netcasting 
[broadcasting over a global computer network]; pa-
ging services [radio, telephone or other means of 
electronic communication]; pay telephone communi-
cation services; providing access to computer net-
works; providing access to computer software; pro-
viding access to online computer databases; provi-
ding multiple use access to global computer infor-
mation networks for the transfer and dissemination 
of a wide range of information; providing on-line fo-
rums for transmission of messages among computer 
users; providing telecommunications connections to 
a global computer network; providing user access to 
a global computer network; providing user access to 
computer programmes in data networks; providing 
user access to global computer network and online 
sites containing information on a wide range of to-
pics; providing user access to global computer net-
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works; provision of access to a global computer net-
work; provision of communications between compu-
ters; provision of communications by telephone; ra-
dio telephone communication services; radio/telep-
hone paging services; rental of access time to global 
computer networks; rental of cellular telephones; 
rental of computer communication apparatus and 
instruments; rental of telecommunication equipment 
including telephones and facsimile apparatus; rental 
of telephone apparatus; rental of telephone circuits; 
rental of telephone lines; rental of telephones; secure 
telecommunications services [providing secure tele-
communication connections and access including to 
computers and the global computer network]; telep-
hone communication services; telephone communi-
cations; telephone paging services; telephone servi-
ces; telephone voice messaging services; transmissi-
on of data by computer; transmission of information 
by computer; transmission of information by telep-
hone; transmission of information on a wide range of 
topics, including online and over a global computer 
network; transmission of information via computers 
connected to the same telematic network; transmissi-
on of messages by computer; transmission of messa-
ges by telephone; transmission of telephone calls; 
video telephone services; web portal services [provi-
ding user access to global computer network]; wire-
less telephone services. 
 

42 – Design and development of software in the fi-
eld of mobile applications; design of mobile tele-
phones; smartphone software design; unlocking of 
mobile phones; updating of smartphone software; 
advice relating to the design of computer hardware; 
advisory services relating to computer programming; 
advisory services relating to computer software; ad-
visory services relating to computer system analysis; 
advisory services relating to computer system de-
sign; advisory services relating to the design and de-
velopment of computer hardware; analytical services 
relating to computers; back-up of computer data; co-
mputer aided design of molds; computer aided grap-
hic design; computer analysis; computer database 
design consultancy services; computer design; com-
puter design services; computer disaster recovery 
services; computer engineering; computer firewall 
services; computer graphics design services; compu-
ter hardware design; computer hire; computer net-
work configuration services; computer network de-
sign for others; computer network services; compu-
ter program advisory services; computer program 
maintenance services; computer program updating 
services; computer programming; computer progra-
mming consultancy; computer programming in the 
medical field; computer programming of computer 
games; computer programming of video games; co-
mputer programming services for commercial analy-
sis and reporting; computer rental; computer rese-
arch services; computer security consultancy; com-
puter security engineering; computer security servi-

ces [design and development of secure computer 
hardware, software and systems]; computer security 
services [programming and software installation, re-
pair and maintenance services]; computer security 
services [testing and risk assessment of computer 
networks]; computer security threat analysis for 
protecting data; computer services in the nature of 
hosting web sites for others; computer site design; 
computer software advisory services; computer soft-
ware consultancy; computer software consulting; 
computer software design; computer software deve-
lopment; computer software programming services; 
computer software rental; computer software develo-
pment; computer software programming services; 
computer software rental; computer system analysis; 
computer system design; computer system integra-
tion services; computer systems analysis; computer 
systems design; computer systems integration servi-
ces; computer technology consultancy; computer ti-
me-sharing; computer virus protection services; 
computer website design; configuration of computer 
software; consultancy in the design and development 
of computer hardware; consultancy in the field of 
computer security; consultancy in the field of com-
puter software; consultation services relating to com-
puter software; conversion of computer programs 
and data, other than physical conversion; copying of 
computer software; creating of computer programs; 
creating of home pages for computer networks; data 
conversion of computer programs and data, not phy-
sical conversion; debugging computer software for 
others; design and development of computer game 
software; design and development of computer hard-
ware; design and development of computer hardware 
and software; design and development of computer 
hardware for the manufacturing industries; design 
and development of computer software; design and 
development of wireless computer networks; design 
and maintenance of computer sites for third parties; 
design and writing of computer software; design of 
computer codes; design of computer databases; de-
sign of computer hardware; design of computer lan-
guages; design of computer programs; design of 
computer software; design of computers; design of 
computers for others; design of mobile telephones; 
design of telephones; design, maintenance, develo-
pment and updating of computer software; design, 
maintenance, rental and updating of computer soft-
ware; designing computer software for controlling 
self-service terminals; developing computer prog-
rams for electronic cash register systems; developing 
computer software; development and creation of 
computer programmes for data processing; develo-
pment of computer based networks; development of 
computer codes; development of computer hardware 
for computer games; development of computer prog-
rammes; development of computer software; develo-
pment of computer software application solutions; 
development of computer system; diagnosis of faults 
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in computer software; digital compression of com-
puter data; document data transfer from one compu-
ter format to another; duplication of computer prog-
rams; engineering services relating to computer pro-
gramming; engineering services relating to compu-
ters; hosting computer sites [web sites]; installation 
and maintenance of computer software; installation 
of computer software; installation, maintenance and 
repair of computer software; installation, maintenan-
ce and repair of software for computer systems; ins-
tallation, repair and maintenance of computer soft-
ware; installing computer programs; rental of com-
puters in a cafe environment; leasing of computer 
apparatus; leasing of computer programs; leasing of 
computers; maintenance and updating of computer 
software; maintenance and upgrading of computer 
software; maintenance of computer programs; main-
tenance of computer programs; maintenance of com-
puter software; maintenance of computer software 
relating to computer security and prevention of com-
puter risks; maintenance of computer software used 
for operating filling apparatus and machines; modi-
fying of computer programs; monitoring of compu-
ter systems by remote access; monitoring of compu-
ter systems for detecting unauthorized access or data 
breach; monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; personal computer hire; preparation of 
reports relating to computer programs; preparation 
of reports relating to computers; professional consul-
tancy relating to computer security; providing infor-
mation on computer technology and programming 
via a web site; providing information, including on-
line, about design and development of computer 
hardware and software; provision of information 
relating to computer programming; provision of in-
formation relating to computer programs; remote 
computer backup services; rental and maintenance of 
computer software; rental of computer apparatus; 
rental of computer equipment; rental of computer 
firmware; rental of computer hardware; rental of 
computer hardware and computer peripherals; rental 
of computer hardware and computer software; rental 
of computer hardware and software; rental of com-
puter middleware; rental of computer programs; ren-
tal of computer software; rental of computer softwa-
re and programs; rental of computers; renting com-
puter software; repair of computer software; repair 
of damaged computer programs; research and deve-
lopment of computer software; research relating to 
computer programming; research relating to com-
puters; research, development, design and upgrading 
of computer software; scientific computer progra-
mming services; security assessment services for 
computer networks; security risk assessment servi-
ces relating to computer systems; services for main-
tenance of computer software; services for renting 
computers; services for reproducing computer prog-
rams; services for updating computer software; tech-
nical advice relating to operation of computers; tes-

ting of computer installations; testing of computer 
programs; testing of computer software; testing of 
computers; updating of computer software; updating 
of computer programs; updating of computer pro-
grams for third parties; updating of computer soft-
ware; updating of computer software relating to 
computer security and prevention of computer risks; 
updating of home pages for computer networks; up-
dating of computer programs for memory banks of 
computer systems; upgrading of computer software; 
writing and updating computer software; writing of 
computer programs; writing of computer software; 
recovery of computer data; development of compu-
ter programs recorded on data media (software) de-
signed for use in construction and automated manu-
facturing (cad/cam); computer software design for 
others. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98826 A 
(800) 1415665 
(151) 2018 03 30 
(891) 2018 03 30 
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo  
103-8426, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations and substances. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98843 A 
(800) 1415991 
(151) 2018 05 21 
(891) 2018 05 21 
(731) Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

"EHRMANN" 
pos. RAOS, 15, Ramenskiy r-n, RU-140126  
Moscow Region, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Blue, white, green 
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(531) 05.03.13; 05.03.15; 20.05.21; 26.04.05;  
26.04.15; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.14;  
27.05.07; 27.05.24; 29.01.13 

(511)  
29 – Milk and milk products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98870 A 
(800) 1416405 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin,  
Germany 

(540)  

KRONOPOL 
(591) Black, white  
(511)  
20 – Furniture, including goods for furniture decora-
ting and interior decorating, namely coated, lacqu-
ered, and printed chipboards, MDF boards, LDF 
boards, HDF boards and CDF boards as furniture 
parts, shelves [furniture parts], countertops [furniture 
parts]; boards and moulded bodies being parts of fur-
niture, the above-mentioned goods also with a mela-
mine surface; furniture consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, bioplas-
tics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; work counters [furniture]; woo-
den shelving [furniture]; edge beadings, corner pro-
tectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, bioplas-
tics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; extruded plastics edge beadings 
for furniture; corner protectors of plastics; edgings 
of plastic for furniture; plastic edging materials for 
shelving; decorative edging strips of wood for use 
with furniture; decorative edging strips of plastic for 
use with fitted furniture; crates and pallets, non-
metallic; furniture panels, also furniture panels con-
sisting of biomaterial including, but not limited to, 
organic raw materials of biological origin, such as 
wood, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic 
composite materials or biomaterial-plastic material 
mixes, the above-mentioned materials with or wit-
hout the addition of mineral or other fillers; contai-
ners, not of metal, for storage and transport. 
 

27 – Carpets; door mats; mats. 
 

35 – Product sampling for the purpose of presen-
tation and sale to third parties; retail and wholesale 
services in relation furniture and goods for interior 
and exterior decorating. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98876 A 
(800) 1065074 
(151) 2010 11 16 
(891) 2018 06 26 
(731) BORA CREATIONS S.L. 

Calle Velázquez, (Pto. de Andratx), 11,  
E-07157 Andratx Baleares, Spain 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.18; 26.15.01; 27.05.21 
(511)  
3 – Hair dyes and colorants, soaps, perfumery, es-
sential oils, cosmetics, hair lotions, preparations for 
the cleaning, care and beautification of the skin, the 
scalp and the nails, cosmetics for decorative purpo-
ses, false eyelashes, nail care preparations (included 
in this class), nail varnish, nail varnish removing 
preparations, preparations for modeling and shaping 
false nails (included in this class). 
 

4 – Candles, perfumed candles (included in this 
class). 
 

8 – Hand-operated apparatus and instruments for the 
cosmetic and decorative care of the fingernails and 
toenails, in particular, emery boards for nails; nail 
scissors; tweezers. 
 

14 – Paste jewellery. 
 

16 – Paper stationery, paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other 
classes. 
 

21 – Combs and brushes (except paint brushes), 
sponges for cosmetic purposes, brushes for cosmetic 
purposes. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

26 – Hair ornaments, in particular, hair pins, hair 
bands and elastic hair bands and hair beads. 
 

35 – Wholesaling, retailing, in-store sales, catalog 
sales and sales via computer networks of cosmetic 
goods. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 98928 A 
(800) 1416724 
(151) 2018 03 09 
(891) 2018 03 09 
(731) NOKIA CORPORATION 

Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary purposes; air conditioning 
installations and pparatus; air filtering installations, 
apparatus and machines; cooling installations, appli-
ances and machines; filters for ventilation apparatus 
[parts of household or industrial tallations]; heating 
installations; lamps; light bulbs; lighting installati-
ons; nuclear reactors; atomic piles; refrigerating app-
liances and installations; sanitary installations; sauna 
and spa bath installations; steam generating installa-
tions; tanning apparatus [sun beds]; ventilation [air-
conditioning] installations; water distribution insta-
llations; watering installations, automatic; watering 
machines for agricultural purposes; parts, fittings 
and accessories of all the aforementioned goods.  
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; publicity; rental of 
advertising space; arranging subscriptions to tele-
communication services for others; auctioneering; 
accounting; providing business and commercial in-
formation; commercial or industrial management 
assistance; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; commercial ad-
ministration of the licensing of the goods and servi-
ces of others; collection, compilation, processing, 
management, updating and maintenance of data in 
computer databases; compilation of statistics; cost 
price analysis; data search in computer files for ot-
hers; demonstration of goods; distribution of samp-
les; document reproduction; economic forecasting; 
import-export agency services; computerized file 
management; market studies; marketing; office ma-
chines and equipment rental; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; arranging and conducting of commercial, 
trade and business conferences, shows and exhibi-
tions; outsourcing services [business assistance]; 
personnel management consultancy; presentation of 
goods on communication  media, for retail purposes; 
procurement services for others; public relations; 
search engine optimization for sales promotion; 
sponsorship search; telemarketing services; telep-
hone answering for unavailable subscribers; rental of 
vending machines; web site traffic optimization; 
wholesale, retail and online store services in the field 

of  elecommunication devices, equipment, systems, 
software and solutions comprised of telecommunica-
tion devices and software; wholesale, retail and on-
line store services in the field of phones, computers, 
computer hardware and computer software; whole-
sale, retail and online store services in the field of 
handheld mobile digital electronic devices for captu-
ring, receiving, collecting, recording, reading, disp-
laying, organizing, editing, transmitting, sharing, 
manipulating and reviewing data, text, maps, images 
and sounds; wholesale, retail and online store servi-
ces in the field of entertainment apparatus and equ-
ipment for recording, capturing, storing, processing, 
editing, displaying, transmission or reproduction and 
play back of sound, images or video and for playing 
video and software games; wholesale, retail and on-
line store services in  the field of multimedia appa-
ratus and equipment; wholesale, retail and online 
store services in the field of telecommunication de-
vices, sensors, printers, energy management sys-
tems, home automation systems, security systems, 
computing devices, fitness and health-monitoring 
equipment and apparatus; wholesale, retail and  nline 
store services in the field of horological and chro-
nometric instruments, household and kitchen uten-
sils, clothing, footwear and headgear, games and 
playthings,  machine tools, digital maps, musical ins-
truments, optical goods, location tracking devices, 
computing devices enabling the user to obtain 
location-related and contextuallyrelevant informati-
on and carrying cases for such products; wholesale, 
retail and online store services in the field of medical 
apparatus and instruments,  pharmaceuticals, veteri-
nary and sanitary preparations, physical therapy and 
sporting equipment; wholesale, retail and online 
store services in the field of white goods,  heating, 
cooking, cooling and lighting apparatus and equip-
ment, household appliances, sanitary installations, 
wearable computing devices, navigation devices, 
Global Positioning System [GPS] apparatus, audio-
visual equipment, information technology equip-
ment; retail and wholesale services in the field of 
machine to  achine (M2M) communications equip-
ment and devices; data processing services; collec-
ting and processing of business data in computer 
databases; administration of  onsumer loyalty prog-
rams; arranging and conducting incentive rewards 
programs to promote the sale of goods and services; 
compilation of business data regarding the purchase 
and sale of a wide variety of products and services of 
others in computer databases; customer experience 
management (CEM) services; predictive business  
nalytics services; information, advisory and consul-
tancy services relating to all the aforesaid services.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98945 A 
(800) 1417277 
(151) 2018 03 19 
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(891) 2018 03 19 
(731) GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. 

Ctra. Alcalá la Real, s/n., E-23660 
ALCAUDETE (Jaén), Spain 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 25.05.02; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.09;  

27.05.10 
(511)  
19 – Wooden boards; boards not of metal for buil-
ding; laminated particleboards; laminates not of 
metal. 
 

20 – Furniture, kitchen furniture, furniture for bath-
room use; office furniture: table tops; panels for fur-
niture. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98948 A 
(800) 1417319 
(151) 2018 04 13 
(891) 2018 04 13 
(731) Closed Joint Stock Company "BOBRUYSK  

BREWERY" 
ul. Nakhimova, 1-1, Bobrujsk, Mogilevskaya  
obl, Belarus 

(540) 

 
(591) Blue, dark blue, white and grey 
(531) 03.07.07; 03.07.16; 03.07.24; 26.01.01;  

26.01.15; 26.04.06; 26.04.07; 26.04.18; 
26.04.24; 28.05; 29.01.13 

(511)  
32 – Beers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98949 A 
(800) 1417341 
(151) 2018 04 03 

(891) 2018 04 03 
(731) COMPUTER BETTING COMPANY GMBH 

Füchselbachstraße 7, A-4060 Leonding,  
Austria 

(540) 

 
(591) Red and yellow 
(531) 04.05.03; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.22;  

27.03.02; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.14 
(511)  
9 – Computer software; software. 
 

41 – Entertainment. 
 

42 – Computer programming and software deve-
lopment; design of computer software; design of 
computer hardware. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98957 A 
(800) 1289401 
(151) 2015 12 04 
(891) 2018 06 28 
(731) LTD "VALENTA-INTELLEKT" 

str. 2, d. 18, ul. Generala Dorokhova,  
RU-119530 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Green, red, white, black 
(531) 09.01.01; 09.01.06; 09.03.01; 19.13.21; 28.05;  

29.01.13 
(526) ®, Грамицидин С 1,5 МГ лечит больное 
горло 20 таблеток  для рассасывания 
(511)  
5 – Antibiotics; germicides; veterinary preparations; 
pharmaceutical preparations for human purposes; 
drugs for medical purposes; medicines for human 
purposes; medicines for veterinary purposes; phar-
maceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98958 A 
(800) 1296502 
(151) 2016 01 29 
(891) 2018 06 22 
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(731) SHANGHAI UNITED IMAGING  
HEALTHCARE CO., LTD. 
No.2258 Chengbei Rd., Jiading District,  
Shanghai, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.01.03; 27.05.01 
(511)  
10 – Medical apparatus and instruments; diagnostic 
apparatus for medical purposes; beds, specially ma-
de for medical purposes; medical X-ray apparatus; 
protection devices against X-rays, for medical pur-
poses; apparatus and installations for the production 
of X-rays, for medical purposes; radiological appara-
tus for medical purposes; radiotherapy apparatus; 
medical ultrasound apparatus; isotope facilities used 
for medical diagnose/treatment. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99013 A 
(800) 1417844 
(151) 2018 06 12 
(891) 2018 06 12 
(731) RESPONSIBLE GOLD OPERATIONS LTD. 

109 North Post Oak Lane, Suite 435,  
Houston TX 77024, USA 

(540)  

EMERGENT 
TECHNOLOGY 

(591) Black, white  
(511)  
36 – Providing an on-line exchange for trading in 
virtual currency and electronic money; brokerage 
services in the nature of virtual currency and elec-
tronic money trading; electronic funds transfer servi-
ces; financial services, namely, providing a virtual 
currency for use by and transfer among members of 
an on-line community via a global computer net-
work; currency trading services; currency transfer 
services; virtual currency exchange transaction ser-
vices for transferable electronic cash equivalent units 
having specified cash value; provision of prepaid 
tokens, namely, processing electronic payments ma-
de through prepaid purchase tokens; money transfer 
services; currency dealing services; brokerage of 
currency; electronic cash transactions; issuance of 
virtual currency tokens; virtual money exchange 
services; commodity trading services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99015 A 
(800) 1417955 
(151) 2018 06 12 
(891) 2018 06 12 

(731) EMERGENT PAYMENTS, INC. 
2445 Augustine Dr., Suite 460, Santa  
Clara CA 95054, USA 

(540) 

EMERGENT PAYMENTS 
(591) Black, white  
(526) PAYMENTS 
(511)  
36 – Accepting, processing, and reconciling financi-
al and payment transactions; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial tran-
sactions and payment and funds transfer options; tax 
calculation, collection, remittance and payment pro-
cessing services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99032 A 
(800) 1418241 
(151) 2018 06 19 
(891) 2018 06 19 
(731) NV Biscuits Delacre SA 

Avenue Emile van Becelaere 2; B-1170  
Watermael-Boitsfort, Belgium 

(540)  

BIARRITZ 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Biscuits and cookies, cakes, pastry, confectio-
nery, chocolate and chocolate-based products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99088 A 
(800) 1418619 
(151) 2018 04 13 
(891) 2018 04 13 
(731) The Heat Company Aktivwärme- und  

Aktivkühlprodukte GmbH 
Ennspark 20, A-5541 Altenmarkt im Pongau,  
Austria 

(540)  

THE HEAT COMPANY 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Heating pads for therapeutic purposes. 
 

11 – Heating pads for warming other than for medi-
cal purposes. 
 

25 – Clothing; gloves [clothing]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99095 A 
(800) 1419000 
(151) 2017 04 03 
(891) 2017 04 03 
(731) INITIATIVES FOR DEVELOPMENT OF  

ARMENIA Charity Foundation 
2/2 Melik-Adamyan, 0010 Yerevan, Armenia 

 
 #12  2019 06 25 

 
75 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(540)  

Aurora Humanitarian 
Initiative 

(591) Black, white  
(511)  
41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99097 A 
(800) 1419012 
(151) 2018 03 21 
(891) 2018 03 21 
(731) PALITRUMLAB LIMITED LIABILITY  

COMPANY 
Nobelya 7, pom. 47, territory of, the Skolkovo  
Innovation Center, RU-143026 Moscow,  
Russian Federation 

(540) 
 
 

 
 
 

(591) Gray, blue and green 
(531) 26.01.02; 26.01.03; 26.01.24; 27.05.17;  

27.05.22; 29.01.14 
(511)  
9 – Monitors [computer programs]; computer soft-
ware, recorded; computer programs, recorded; com-
puter programs [downloadable software]; computer 
operating programs, recorded; electronic publicati-
ons, downloadable; data processing apparatus. 
 

35 – Opinion polling; market studies; business in-
vestigations; business research; marketing research; 
data search in computer files for others; publication 
of publicity texts; on-line advertising on a computer 
network; compilation of information into computer 
databases; systemization of information into com-
puter databases; public relations. 
 

38 – Providing access to databases; transmission of 
digital files. 
 

42 – Installation of computer software; computer 
software consultancy; information technology [IT] 
consultancy; scientific research; software as a servi-
ce [SaaS]; maintenance of computer software; pro-
viding search engines for the internet; computer sys-
tem design; rental of computer software; computer 
software design; computer programming. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99108 A 
(800) 1419296 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.13.01; 24.13.05; 24.13.22; 24.13.26;  

26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.09;  
27.05.10 

(511) 
20 – Furniture, including goods for furniture decora-
ting and interior decorating, namely coated, lacqu-
ered, and printed chipboards, MDF boards, LDF 
boards, HDF boards and CDF boards as furniture 
parts, shelves [furniture parts], countertops [furniture 
parts]; boards and moulded bodies being parts of fur-
niture, the above-mentioned goods also with a mela-
mine surface; furniture consisting of biomaterial in-
cluding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, bioplas-
tics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; work counters [furniture]; woo-
den shelving [furniture]; edge beadings, corner pro-
tectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, bioplas-
tics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; extruded plastics edge bea-
dings for furniture; corner protectors of plastics; ed-
gings of plastic for furniture; plastic edging mate-
rials for shelving; decorative edging strips of wood 
for use with furniture; decorative edging strips of 
plastic for use with fitted furniture; crates and pa-
llets, non-metallic; furniture panels, also furniture 
panels consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics inc-
luding, but not limited to, bioplastics or biomaterial-
plastic composite materials or biomaterial-plastic 
material mixes, the above-mentioned materials with 
or without the addition of mineral or other fillers; 
containers, not of metal, for storage and transport. 
 

27 – Carpets; door mats; mats. 
 

35 – Product sampling for the purpose of presen-
tation and sale to third parties; retail and wholesale 
services in relation furniture and goods for interior 
and exterior decorating. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 99110 A 
(800) 1419304 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany 
(540) 

 
(591) Red, grey and white 
(531) 24.13.01; 24.13.05; 24.13.22; 24.13.26;  

26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.09;  
27.05.10; 29.01.13 

(511)  
20 – Furniture, including goods for furniture decora-
ting and interior decorating, namely coated, lacque-
red, and printed chipboards, MDF boards, LDF bo-
ards, HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture 
parts]; boards and moulded bodies being parts of fur-
niture, the above-mentioned goods also with a mela-
mine surface; furniture consisting of biomaterial 
including, but not limited to, organic raw materials 
of biological origin, such as wood, wood fibres, gra-
sses, or plastics including, but not limited to, biop-
lastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; work counters [furniture]; woo-
den shelving [furniture]; edge beadings, corner pro-
tectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, bioplas-
tics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; extruded plastics edge beadings 
for furniture; corner protectors of plastics; edgings 
of plastic for furniture; plastic edging materials for 
shelving; decorative edging strips of wood for use 
with furniture; decorative edging strips of plastic for 
use with fitted furniture; crates and pallets, non-me-
tallic; furniture panels, also furniture panels consis-
ting of biomaterial including, but not limited to, or-
ganic raw materials of biological origin, such as w-
od, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic co-
mposite materials or biomaterial-plastic material mi-
xes, the above-mentioned materials with or without 
the addition of mineral or other fillers; containers, 
not of metal, for storage and transport. 
 

27 – Carpets; door mats; mats. 
 

35 – Product sampling for the purpose of presenta-
tion and sale to third parties; retail and wholesale 

services in relation furniture and goods for interior 
and exterior decorating. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99113 A 
(800) 1419426 
(151) 2018 05 16 
(891) 2018 05 16 
(731) TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT  

BANKASI ANONIM SIRKETI 
Doganbey M. Ataturk Blv. N:8, ULUS  
ALTINDAG, ANKARA, Turkey 

(540) 

 
(591) Red. 
(531) 27.05.10; 29.01.01 
(511)  
9 – Measurement apparatus and equipment including 
those for scientific, nautical, thopographic, meteoro-
logic, industrial and laboratory purposes, thermome-
ters, not for medical purposes, barometers, amme-
ters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not 
for medical purposes, telescopes, periscopes, direc-
transmission or reproduction of sound or images, ca-
meras, photographic cameras, television apparatus, 
video recorders, CD and DVD players and recorders, 
MP3 players, computers, desktop computers, tablet 
computers, wearable technological devices (smart 
watches, wristbands, head-mounted devices) microp-
hones, loudspeakers, earphones, telecommunications 
apparatus, apparatus for the reproduction of sound or 
images, computer peripheral devices, cell phones, 
covers for cell phones, telephone apparatus, compu-
ter printers, scanners [data processing equipment], 
photocopiers; magnetic and optic data earners and 
computer software and programmes recorded there-
to, downloadable and recordable electronic publica-
tions, encoded magnetic and optic cards, movies, tv 
series and video music clips recorded on magnetic, 
optical and electronic media; antennas, satellite ante-
nnas, amplifiers for antennas, parts of the aforemen-
tioned goods; ticket dispensers, automatic teller ma-
chines (ATM); electronic components used in the el-
ectronic parts of machines and apparatus, semi-con-
ductors, electronic circuits, integrated circuits, chips 
[integrated circuits], diodes, transistors [electronic], 
magnetic heads for electronic apparatus, electronic 
locks, photocells, remote control apparatus for ope-
ning and closing doors, optical sensors; counters and 
quantity indicators for measuring the quantity of 
consumption, automatic time switches; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire, sa-
fety vests and life-saving apparatus and equipment; 
eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, con-
tainers, parts and components thereof; apparatus and 
instruments for conducting, transforming, accumula-
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ting or controlling electricity, electric plugs, junction 
boxes [electricity], electric switches, circuit brea-
kers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, 
electrical circuit boards, electric resistances, electric 
sockets, transformers [electricity], electrical adap-
ters, battery chargers, electric door bells, electric and 
electronic cables, batteries, electric accumulators, 
solar panels for production of electricity; alarms and 
anti-theft alarms, other than for vehicles, electric 
bells; signalling apparatus and instruments, lumi-
nous or mechanical signs for traffic use; fire extin-
guishing apparatus, fire engines, fire hose and fire 
hose nozzles; radar apparatus, sonars, night vision 
apparatus and instruments; decorative magnets; met-
ronomes. 
 

36 – Insurance services; financial and monetary affa-
irs; real estate brokers, real estate agencies and real 
estate management; customs brokerage services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99115 A 
(800) 1419536 
(151) 2017 12 21 
(891) 2017 12 21 
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,  
Germany 

(540) 

 
(591) Bright Green, Bright Blue and Dark Blue 
(531) 24.13.05; 24.13.22; 24.13.25; 26.01.03;  

26.01.18; 29.01.13 
(511)  
1 – Chemicals used in industry, science and photo-
graphy, as well as in agriculture, horticulture and fo-
restry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesives used in industry; growing media, fer-
tilisers and chemicals for use in agriculture, horticul-
ture and forestry; chemicals for use in aquaculture; 
chemical preparations for the treatment of seeds; 
chemical substances, chemical materials and chemi-
cal preparations, and natural fertilisers; plant growth 
regulating preparations. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; non-medicated soaps; perfumery, 

essential oils, non-medicated cosmetics, non-medi-
cated hair lotions; non-medicated dentifrices. 
 

5 – Medical preparations; veterinary preparations; 
pharmaceutical preparations; pharmaceuticals and 
natural remedies; dietary supplements and dietetic 
preparations; dietary supplements for humans and 
animals; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; sanitary 
preparations and articles; disinfectants and antisep-
tics; preparations for destroying vermin; fungicides; 
herbicides; medicated and sanitising soaps and deter-
gents; medical dressings, coverings and applicators; 
pest control preparations and articles; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life- saving and teac-
hing apparatus and instruments; recorded content; 
magnetic data carriers, recording discs; software; 
computer software; application software; informati-
on technology and audio-visual, multimedia and 
photographic devices; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; optical 
devices, enhancers and correctors; scientific research 
and laboratory apparatus, educational apparatus and 
simulators; data processing equipment; computers. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments; medical and veterinary appara-
tus and instruments; prosthetics and artificial imp-
lants; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic arti-
cles; orthopedic and mobility aids; therapeutic and 
assistive devices adapted for the disabled; physical 
therapy equipment; massage apparatus; apparatus, 
devices and articles for nursing infants. 
 

31 – Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products; raw and unpro-
cessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, 
fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, see-
dlings and seeds for planting; foodstuffs and bevera-
ges for animals; agricultural and aquacultural crops, 
horticulture and forestry products; foodstuffs and 
fodder for animals; fodder; animal foodstuffs. 
 

35 – Advertising, marketing and promotional con-
sultancy, advisory and assistance services; business 
administration; business management; business advi-
ce; business consulting; business assistance, mana-
gement and administrative services; business analy-
sis, research and information services; advertising 
and promotion services and related consulting; pro-
vision of an on-line marketplace for buyers and se-
llers of goods and services; sales promotions for ot-
hers; retail and wholesale services in relation to me-
dical preparations, veterinary preparations, pharma-
ceutical preparations, pharmaceuticals and natural 
remedies, dietary supplements and dietetic prepara-
tions, dietary supplements for humans and animals, 
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dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies, sanitary preparations 
and articles, disinfectants and antiseptics, prepara-
tions for destroying vermin, fungicides, herbicides, 
medicated and sanitising soaps and detergents, me-
dical dressings, coverings and applicators, pest con-
trol preparations and articles, plasters, materials for 
dressings, material for stopping teeth, dental wax. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publishing and re-
porting; entertainment, education and instruction ser-
vices. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; science and tech-
nology services; information technology [IT] consul-
ting services; software development, programming 
and implementation; software research; design, de-
velopment and implementation of software. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings; hygienic and 
beauty care for animals; agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry services; human healthcare 
services; animal healthcare services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99116 A 
(800) 1419617 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany 
(540) 

KRONOTEX 
(591) Black, white  
(511)  
20 – Furniture, including goods for furniture decora-
ting and interior decorating, namely coated, lacque-
red, and printed chipboards, MDF boards, LDF bo-
ards, HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture 
parts]; boards and moulded bodies being parts of fur-
niture, the above-mentioned goods also with a mela-
mine surface; furniture consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, bioplas-
tics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-menti-
oned materials with or without the addition of mine-
ral or other fillers; work counters [furniture]; woo-
den shelving [furniture]; edge beadings, corner pro-
tectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-

ses, or plastics including, but not limited to, biop-
lastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; extruded plastics edge bea-
dings for furniture; corner protectors of plastics; ed-
gings of plastic for furniture; plastic edging mate-
rials for shelving; decorative edging strips of wood 
for use with furniture; decorative edging strips of 
plastic for use with fitted furniture; crates and pa-
llets, non-metallic; furniture panels, also furniture 
panels consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics inclu-
ding, but not limited to, bioplastics or biomaterial-
plastic composite materials or biomaterial-plastic 
material mixes, the above-mentioned materials with 
or without the addition of mineral or other fillers; 
containers, not of metal, for storage and transport. 
 

27 – carpets; door mats; mats. 
 

35 – Product sampling for the purpose of presenta-
tion and sale to third parties; retail and wholesale 
services in relation to furniture and goods for interior 
and exterior decorating. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99128 A 
(800) 1419955 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.13.01; 24.13.05; 24.13.22; 24.13.26;  

26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.09;  
27.05.10 

(511) 
20 – Furniture, including goods for furniture decora-
ting and interior decorating, namely coated, lacque-
red, and printed chipboards, MDF boards, LDF bo-
ards, HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture 
parts]; boards and moulded bodies being parts of fur-
niture, the above-mentioned goods also with a mela-
mine surface; furniture consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, bioplas-
tics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; work counters [furniture]; 
wooden shelving [furniture]; edge beadings, corner 
protectors, edgings, edge borders, decorative edging 
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strips [furniture parts] consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, bioplas-
tics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; extruded plastics edge beadings 
for furniture; corner protectors of plastics; edgings 
of plastic for furniture; plastic edging materials for 
shelving; decorative edging strips of wood for use 
with furniture; decorative edging strips of plastic for 
use with fitted furniture; crates and pallets, non-me-
tallic; furniture panels, also furniture panels consis-
ting of biomaterial including, but not limited to, or-
ganic raw materials of biological origin, such as 
wood, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic co-
mposite materials or biomaterial-plastic material mi-
xes, the above-mentioned materials with or without 
the addition of mineral or other fillers; containers, 
not of metal, for storage and transport. 
 

27 – Carpets; door mats; mats. 
 

35 – Product sampling for the purpose of presenta-
tion and sale to third parties; retail and wholesale 
services in relation furniture and goods for interior 
and exterior decorating. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99129 A 
(800) 1419963 
(151) 2018 01 18 
(891) 2018 01 18 
(731) ESPT GO LIMITED 

9 Vasili Michaelides Street, CY-3026  
Limassol, Cyprus 

(540) 

 
(591) Red and white 
(531) 25.07.03; 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24;  

26.07.25; 26.15.09; 29.01.12 
(511)  
9 – Software; games software; process controlling 
software; cloud computing software; file sharing sof-
tware; video game software; financial management 
software; computer software packages; electronic 
game software; computer telephony software; instant 
messaging software; data communications software; 
software for computers; network management soft-
ware; embedded operating software; operating sys-
tem software; computer software platforms; interac-
tive entertainment software; children's educational 
software; application software for televisions; soft-

ware for online messaging; computer video game 
software; software for mobile phones; computer sof-
tware applications, downloadable; computer e-com-
merce software; computer programs [downloadable 
software]; programs (computer -) [downloadable 
software]; smartphone software applications, down-
loadable; virtual reality games software; downloa-
dable computer software applications; application 
software for mobile phones; application software for 
smart phones; electronic mail and messaging softwa-
re; software for optical character recognition; com-
puter software for business purposes; augmented re-
ality software for creating maps; computer software 
downloaded from the internet; computer software for 
wireless network communications; software for pro-
cessing images, graphics and text; communication 
software for connecting computer network users; 
software for the processing of business transactions; 
software for the analysis of business data; software 
applications for use with mobile devices; computer 
programmes; illuminated advertising signs; compu-
ter software for advertising; software for embedding 
online advertising on websites; data storage devices; 
data storage discs; data loggers and recorders; digital 
data recording media; optical data storage drives; da-
ta protection backup units; computer software for 
creating searchable databases of information and da-
ta; memories for data processing equipment; compu-
ter networking and data communications equipment; 
computer software for database management; elec-
tronic databases recorded on computer media; elec-
trical and electronic apparatus for logging data; elec-
trical and electronic instruments for storing data; 
computer software to enable retrieval of data; data 
processing equipment and accessories (electrical and 
mechanical); computer software for application and 
database integration; data carriers for computers ha-
ving software recorded thereon; computer software 
for authorising access to data bases; computer soft-
ware to enable the searching of data; memory devi-
ces for use with data processing apparatus; downloa-
dable computer software for the management of da-
ta; downloadable computer software for the transmi-
ssion of data; computer software to enable searching 
and retrieval of data; computer programs for acces-
sing, browsing and searching online databases; cen-
tral processing units for processing information, da-
ta, sound or images. 
 

35 – Marketing; targeted marketing; direct marke-
ting consulting; advertising and marketing; marke-
ting advisory services; marketing consultation servi-
ces; marketing research and analysis; search engine 
marketing services; providing business marketing 
information; estimations for marketing purposes; 
design of marketing surveys; analysis of marketing 
trends; conducting of marketing studies; advertising, 
marketing and promotional services; providing mar-
keting information via websites; advice relating to 
marketing management; market research and marke-
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ting studies; advertising, marketing and promotion 
services; marketing (business advice relating to -); 
provision of information relating to marketing; dis-
tribution of advertising, marketing and promotional 
material; marketing the goods and services of others; 
video recordings for marketing purposes (production 
of -); business advice relating to marketing manage-
ment consultations; consulting services in the field 
of internet marketing; advertising, marketing and 
promotional consultancy, advisory and assistance 
services; rental of all publicity and marketing pre-
sentation materials; marketing services provided by 
means of digital networks; marketing the goods and 
services of others by distributing coupons; adverti-
sing and marketing services provided by means of 
blogging; advertising; advertising research services; 
publicity and advertising; mail-order advertising; 
press advertising consultancy; classified advertising 
services; updating advertising material; advertising 
for others; production of advertising matter; design 
of advertising logos; consultancy relating to adver-
tising; advertising and marketing consultancy; pay 
per click advertising; advertising and promotion ser-
vices; radio and television advertising; advertising 
via the internet; advertising and marketing services; 
production of advertising films; advertising, inclu-
ding on-line advertising on a computer network; ad-
vertising services of a radio and television adverti-
sing agency; providing searchable online advertising 
guides; intermediary services relating to advertising; 
advisory services relating to advertising; arranging 
advertising contracts for others; production of visual 
advertising matter; provision of information relating 
to advertising; advertising on the internet for others; 
advertising in periodicals, brochures and newspa-
pers; modelling for advertising or sales promotion; 
arranging of presentations for advertising purposes; 
online advertising on a computer network; adverti-
sing services provided over the internet; compilation 
of statistics relating to advertising; provision of ad-
vertising space on electronic media; rental of adver-
tising space on web sites; on-line advertising on 
computer networks; provision of advertising space, 
time and media; on-line advertising via a computer 
communications network; preparation of mailing 
lists for direct mail advertising services [other than 
selling]; advertising services to promote public awa-
reness of the benefits of shopping locally; direct mail 
advertising to attract new customers and to maintain 
the existing customer base; consultancy regarding 
public relations communication strategies; rental of 
advertising time on communication media; data pro-
cessing; data management; data entry and data pro-
cessing; business management services relating to 
data processing; data file administration; administra-
tive data processing; computerised data manage-
ment; analysis of business data stored in computer 
databases; computer data processing; computerised 
data-base management; database management servi-

ces; computer database management; data proce-
ssing for businesses; compilation of business data; 
provision of business data; management of computer 
databases; analysis of market research data; prepa-
ration of business statistical data; data processing for 
the collection of data for business purposes; collec-
tion and systematization of business data; provision 
of computerised business information data; adverti-
sing services relating to data bases; computer data-
bases (compilation of information into -); data se-
arch in computer files for others; provision of com-
puterised data relating to business; services com-
prising the transcription of statistical data; services 
comprising the composition of statistical data; com-
pilation and input of information into computer data-
bases. 
 

38 – Communications consultancy; radio communi-
cations; communications services; communication 
by computer; interactive communication services; 
electronic communication services; audiovisual co-
mmunication services; electronic network communi-
cations; wireless communication services; computer 
communication and internet access; data communi-
cation services accessible by password; data commu-
nication services by electronic means; transmission 
of data by communications satellite; electronic com-
munications services for the transmission of data; 
communication services for the transmission of in-
formation; communication of data by means of ra-
dio; data communication services accessible by ac-
cess code; advisory and consultancy services relating 
to wireless communications and wireless communi-
cations equipment; provision of information relating 
to communications; transmission of messages, data 
and content via the internet and other communica-
tions networks; provision of communications faci-
lities for the interchange of digital data; communica-
tion services for the transmission of information by 
electronic means; providing high speed access to 
computer and communication networks; data trans-
mission and data broadcasting; transmission of data; 
e-mail data services; data bank interconnection ser-
vices; electronic data interchange services; digital 
transmission of data; electronic transmission of data; 
transfer of data by radio; voice and data transmission 
services; data communication by electronic means; 
computer-aided transmission of data; data transmi-
ssion by electronic mail; providing telecommunica-
tions connections to databases; packet transmission 
of data and images; consultancy services relating to 
data communications; arranging access to a compu-
ter database; provision of access to computer data-
bases; electronic transmission of instant messages 
and data; leasing access time to a computer database; 
transmission of computerised data by means of cab-
le; transmission of data, sound and images via sate-
llites; cable transmission of sounds, images, signals 
and data; providing access to electronic communica-
tions networks and electronic databases; providing 
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telecommunications connections to a global compu-
ter network or databases; provision of telecommuni-
cations links to computer databases and websites on 
the internet; transmission of data or audio visual 
images via a global computer network or the inter-
net; transmission of data, audio, video and multime-
dia files, including downloadable files and files stre-
amed over a global computer network. 
 

41 – Entertainment provided via a global communi-
cation network; game services provided by means of 
communications by computer terminals or mobile 
telephone; provision of audio and visual media via 
communications networks; training in communica-
tion techniques; electronic data processing training; 
educational services relating to data processing; lib-
rary services related to data stored and retrieved by 
electronic means. 
 

42 – Programming of software for online adverti-
sing; designing websites for advertising purposes; 
hosting electronic memory space on the internet for 
advertising goods and services; development of soft-
ware for communication systems; maintenance and 
updating of software for communication systems; 
online data storage; maintenance of database soft-
ware; data security services; data migration services; 
data duplication and conversion services, data co-
ding services; recovery of computer data; electronic 
data storage services; data back-up services; rental 
of data processing apparatus; design of data storage 
systems; creating programmes for data processing; 
rental of computer database software; research rela-
ting to data processing; design and development of 
databases; design services relating to data proce-
ssors; computer programming services for data wa-
rehousing; computer services concerning electronic 
data storage; development of programmes for data 
processing; engineering consultancy relating to data-
processing; reconstruction of database systems for 
others; installation and maintenance of database soft-
ware; programming of software for database mana-
gement; temporary electronic storage of information 
and data; software engineering services for data pro-
cessing programs; preparation of computer programs 
for data processing; design and development of com-
puter database software; development of systems for 
the transmission of data; hosting of computerized 
data, files, applications and information; design and 
development of software for database management; 
design of software for data and multimedia content 
conversion from and to different protocols; design 
and development of computer software for evalua-
tion and calculation of data; design and development 
of computer software for reading, transmitting and 
organising data; development of software for data 
and multimedia content conversion from and to di-
fferent protocols; software creation; software design; 
computer software installation; software consultancy  

services; software engineering services; software de-
velopment services; updating of software; software  
installation; computer software development; soft-
ware as a service; software design and development; 
smartphone software design; computer software de-
sign; design of software; computer software mainte-
nance; update of computer software; software (rental 
of computer -); leasing of computer software; insta-
llation of computer software; software development, 
programming and implementation; programming of 
video game software; software as a service [SaaS]; 
computer programming and software design; hosting 
services and software as a service and rental of soft-
ware; computer and software consultancy services; 
rental of software for inventory management; upda-
ting and design of computer software; programming 
of software for internet platforms; support and ma-
intenance services for computer software; services 
for the leasing of computer software; design of soft-
ware for audio and video operators; consultancy and 
advice on computer software and the design and 
development of computer hardware; installation, ma-
intenance, updating and upgrading of computer soft-
ware; development of software solutions for internet 
providers and internet users; rental of computer soft-
ware, data processing equipment and computer pe-
ripheral devices; analytical services relating to com-
puter programmes; development and creation of 
computer programmes for data processing; services 
for the updating of computer programmes; duplica-
ting computer programmes; installation of computer 
programmes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99130 A 
(800) 1419969 
(151) 2018 06 07 
(891) 2018 06 07 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
USA 

(540)  

TEXTURE 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Downloadable on-line magazine featuring infor-
mation in the corporate, high technology, entertain-
ment and tourism industries. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99131 A 
(800) 1419982 
(151) 2018 01 18 
(891) 2018 01 18 
(731) ESPT GO LIMITED 

9 Vasili Michaelides Street, CY-3026 
Limassol, Cyprus 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.18; 26.15.09; 27.05.15 
(511)  
9 – Software; games software; process controlling 
software; cloud computing software; file sharing sof-
tware; video game software; financial management 
software; computer software packages; electronic 
game software; computer telephony software; instant 
messaging software; data communications software; 
software for computers; network management soft-
ware; embedded operating software; operating sys-
tem software; computer software platforms; interac-
tive entertainment software; children's educational 
software; application software for televisions; soft-
ware for online messaging; computer video game 
software; software for mobile phones; computer 
software applications, downloadable; computer e-
commerce software; computer programs [downloa-
dable software]; programs (computer -) [downloa-
dable software]; smartphone software applications, 
downloadable; virtual reality games software; down-
loadable computer software applications; application 
software for mobile phones; application software for 
smart phones; electronic mail and messaging soft-
ware; software for optical character recognition; 
computer software for business purposes; augmented 
reality software for creating maps; computer softwa-
re downloaded from the internet; computer software 
for wireless network communications; software for 
processing images, graphics and text; communicati-
on software for connecting computer network users; 
software for the processing of business transactions; 
software for the analysis of business data; software 
applications for use with mobile devices; computer 
programmes; illuminated advertising signs; compu-
ter software for advertising; software for embedding 
online advertising on websites; data storage devices; 
data storage discs; data loggers and recorders; digital 
data recording media; optical data storage drives; 
data protection backup units; computer software for 
creating searchable databases of information and 
data; memories for data processing equipment; com-
puter networking and data communications equip-
ment; computer software for database management; 
electronic databases recorded on computer media; 
electrical and electronic apparatus for logging data; 
electrical and electronic instruments for storing data; 
computer software to enable retrieval of data; data 

processing equipment and accessories (electrical and 
mechanical); computer software for application and  
database integration; data carriers for computers ha-
ving software recorded thereon; computer software 
for authorising access to data bases; computer soft-
ware to enable the searching of data; memory devi-
ces for use with data processing apparatus; down-
loadable computer software for the management of 
data; downloadable computer software for the trans-
mission of data; computer software to enable sear-
ching and retrieval of data; computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; 
central processing units for processing information, 
data, sound or images. 
 

35 – Marketing; targeted marketing; direct marke-
ting consulting; advertising and marketing; marke-
ting advisory services; marketing consultation ser-
vices; marketing research and analysis; search engi-
ne marketing services; providing business marketing 
information; estimations for marketing purposes; 
design of marketing surveys; analysis of marketing 
trends; conducting of marketing studies; advertising, 
marketing and promotional services; providing mar-
keting information via websites; advice relating to 
marketing management; market research and mar-
keting studies; advertising, marketing and promotion 
services; marketing (business advice relating to -); 
provision of information relating to marketing; dis-
tribution of advertising, marketing and promotional 
material; marketing the goods and services of others; 
video recordings for marketing purposes (production 
of -); business advice relating to marketing manage-
ment consultations; consulting services in the field 
of internet marketing; advertising, marketing and 
promotional consultancy, advisory and assistance 
services; rental of all publicity and marketing pre-
sentation materials; marketing services provided by 
means of digital networks; marketing the goods and 
services of others by distributing coupons; adverti-
sing and marketing services provided by means of 
blogging; advertising; advertising research services; 
publicity and advertising; mail-order advertising; 
press advertising consultancy; classified advertising 
services; updating advertising material; advertising 
for others; production of advertising matter; design 
of advertising logos; consultancy relating to adverti-
sing; advertising and marketing consultancy; pay per 
click advertising; advertising and promotion servi-
ces; radio and television advertising; advertising via 
the internet; advertising and marketing services; pro-
duction of advertising films; advertising, including 
on-line advertising on a computer network; adverti-
sing services of a radio and television advertising 
agency; providing searchable online advertising gui-
des; intermediary services relating to advertising; ad-
visory services relating to advertising; arranging ad-
vertising contracts for others; production of visual 
advertising matter; provision of information relating 
to advertising; advertising on the internet for others; 
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advertising in periodicals, brochures and newspa-
pers; modelling for advertising or sales promotion; 
arranging of presentations for advertising purposes; 
online advertising on a computer network; adve-
rtising services provided over the internet; compi-
lation of statistics relating to advertising; provision 
of advertising space on electronic media; rental of 
advertising space on web sites; on-line advertising 
on computer networks; provision of advertising 
space, time and media; on-line advertising via a 
computer communications network; preparation of 
mailing lists for direct mail advertising services [ot-
her than selling]; advertising services to promote 
public awareness of the benefits of shopping locally; 
direct mail advertising to attract new customers and 
to maintain the existing customer base; consultancy 
regarding public relations communication strategies; 
rental of advertising time on communication media; 
data processing; data management; data entry and 
data processing; business management services rela-
ting to data processing; data file administration; ad-
ministrative data processing; computerised data ma-
nagement; analysis of business data stored in com-
puter databases; computer data processing; compu-
terised data-base management; database manage-
ment services; computer database management; data 
processing for businesses; compilation of business 
data; provision of business data; management of 
computer databases; analysis of market research 
data; preparation of business statistical data; data 
processing for the collection of data for business 
purposes; collection and systematization of business 
data; provision of computerised business informa-
tion data; advertising services relating to data bases; 
computer databases (compilation of information into 
-); data search in computer files for others; provision 
of computerised data relating to business; services 
comprising the transcription of statistical data; 
services comprising the composition of statistical 
data; compilation and input of information into 
computer databases. 
 

38 – Communications consultancy; radio communi-
cations; communications services; communication 
by computer; interactive communication services; 
electronic communication services; audiovisual co-
mmunication services; electronic network communi-
cations; wireless communication services; computer 
communication and internet access; data communi-
cation services accessible by password; data commu-
nication services by electronic means; transmission 
of data by communications satellite; electronic com-
munications services for the transmission of data; 
communication services for the transmission of in-
formation; communication of data by means of ra-
dio; data communication services accessible by ac-
cess code; advisory and consultancy services relating 
to wireless communications and wireless communi-
cations equipment; provision of information relating 
to communications; transmission of messages, data 

and content via the internet and other communica-
tions networks; provision of communications facili-
ties for the interchange of digital data; communica-
tion services for the transmission of information by 
electronic means; providing high speed access to 
computer and communication networks; data trans-
mission and data broadcasting; transmission of data; 
e-mail data services; data bank interconnection ser-
vices; electronic data interchange services; digital 
transmission of data; electronic transmission of data; 
transfer of data by radio; voice and data transmission 
services; data communication by electronic means; 
computer-aided transmission of data; data transmi-
ssion by electronic mail; providing telecommunica-
tions connections to databases; packet transmission 
of data and images; consultancy services relating to 
data communications; arranging access to a compu-
ter database; provision of access to computer databa-
ses; electronic transmission of instant messages and 
data; leasing access time to a computer database; 
transmission of computerised data by means of cab-
le; transmission of data, sound and images via sate-
llites; cable transmission of sounds, images, signals 
and data; providing access to electronic communica-
tions networks and electronic databases; providing 
telecommunications connections to a global compu-
ter network or databases; provision of telecommuni-
cations links to computer databases and websites on 
the internet; transmission of data or audio visual 
images via a global computer network or the inter-
net; transmission of data, audio, video and multime-
dia files, including downloadable files and files 
streamed over a global computer network. 
 

41 – Entertainment provided via a global communi-
cation network; game services provided by means of 
communications by computer terminals or mobile te-
lephone; provision of audio and visual media via 
communications networks; training in communica-
tion techniques; electronic data processing training; 
educational services relating to data processing; lib-
rary services related to data stored and retrieved by 
electronic means. 
 

42 – Programming of software for online adverti-
sing; designing websites for advertising purposes; 
hosting electronic memory space on the Internet for 
advertising goods and services; development of sof-
ware for communication systems; maintenance and 
updating of software for communication systems; 
online data storage; maintenance of database soft-
ware; data security services; data migration services; 
data duplication and conversion services, data co-
ding services; recovery of computer data; electronic 
data storage services; data back-up services; rental 
of data processing apparatus; design of data storage 
systems; creating programmes for data processing; 
rental of computer database software; research rela-
ting to data processing; design and development of 
databases; design services relating to data proces-
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sors; computer programming services for data ware-
housing; computer services concerning electronic 
data storage; development of programmes for data 
processing; engineering consultancy relating to data-
processing; reconstruction of database systems for 
others; installation and maintenance of database soft-
ware; programming of software for database mana-
gement; temporary electronic storage of information 
and data; software engineering services for data pro-
cessing programs; preparation of computer programs 
for data processing; design and development of com-
puter database software; development of systems for 
the transmission of data; hosting of computerized 
data, files, applications and information; design and 
development of software for database management; 
design of software for data and multimedia content 
conversion from and to different protocols; design 
and development of computer software for evalua-
tion and calculation of data; design and development 
of computer software for reading, transmitting and 
organising data; development of software for data 
and multimedia content conversion from and to di-
fferent protocols; software creation; software design; 
computer software installation; software consultancy 
services; software engineering services; software de-
velopment services; updating of software; software 
installation; computer software development; soft-
ware as a service; software design and development; 
smartphone software design; computer software 
design; design of software; computer software main-
tenance; update of computer software; software (ren-
tal of computer -); leasing of computer software; ins-
tallation of computer software; software develop-
ment, programming and implementation; progra-
mming of video game software; software as a servi-
ce [SaaS]; computer programming and software de-
sign; hosting services and software as a service and 
rental of software; computer and software consultan-
cy services; rental of software for inventory manage-
ment; updating and design of computer software; 
programming of software for internet platforms; sup-
port and maintenance services for computer soft-
ware; services for the leasing of computer software; 
design of software for audio and video operators; 
consultancy and advice on computer software and 
the design and development of computer hardware; 
installation, maintenance, updating and upgrading of 
computer software; development of software soluti-
ons for internet providers and internet users; rental 
of computer software, data processing equipment 
and computer peripheral devices; analytical services 
relating to computer programmes; development and 
creation of computer programmes for data proces-
sing; services for the updating of computer progra-
mmes; duplicating computer programmes; installa-
tion of computer programmes. 
__________________________________________ 
 
 

(260) AM 2019 99132 A 
(800) 1419995 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.13.01; 24.13.05; 24.13.22; 24.13.26;  

26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.09;  
27.05.10 

(511)  
20 – Furniture, including goods for furniture decora-
ting and interior decorating, namely coated, lacque-
red, and printed chipboards, MDF boards, LDF bo-
ards, HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture 
parts]; boards and moulded bodies being parts of 
furniture, the above-mentioned goods also with a 
melamine surface; furniture consisting of biomate-
rial including, but not limited to, organic raw mate-
rials of biological origin, such as wood, wood fibres, 
grasses, or plastics including, but not limited to, bio-
plastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-menti-
oned materials with or without the addition of mine-
ral or other fillers; work counters [furniture]; woo-
den shelving [furniture]; edge beadings, corner pro-
tectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, biop-
lastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; extruded plastics edge beadings 
for furniture; corner protectors of plastics; edgings 
of plastic for furniture; plastic edging materials for 
shelving; decorative edging strips of wood for use 
with furniture; decorative edging strips of plastic for 
use with fitted furniture; crates and pallets, non-me-
tallic; furniture panels, also furniture panels consis-
ting of biomaterial including, but not limited to, or-
ganic raw materials of biological origin, such as wo-
od, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic co-
mposite materials or biomaterial-plastic material mi-
xes, the above-mentioned materials with or without 
the addition of mineral or other fillers; containers, 
not of metal, for storage and transport. 
 

27 – carpets; door mats; mats. 
 

35 – Product sampling for the purpose of presen-
tation and sale to third parties; retail and wholesale 
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services in relation to furniture and goods for interior 
and exterior decorating. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99134 A 
(800) 1420009 
(151) 2018 04 24 
(891) 2018 04 24 
(731) Pryvatne aktsionerne tovarystvo  

"KHARKIVSKA BISKVITNA FABRYKA" 
vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(526) Kreker 
(511) 
30 – Biscuits. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99135 A 
(800) 1420012 
(151) 2018 01 18 
(891) 2018 01 18 
(731) ESPT GO LIMITED 

9 Vasili Michaelides Street, CY-3026  
Limassol, Cyprus 

(540) 

 
(591) Red and white 
(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.15.09; 27.05.15;  

29.01.12 
(511)  
9 – Software; games software; process controlling 
software; cloud computing software; file sharing sof-
tware; video game software; financial management 
software; computer software packages; electronic 
game software; computer telephony software; instant 
messaging software; data communications software; 
software for computers; network management soft-
ware; embedded operating software; operating sys-
tem software; computer software platforms; interac-
tive entertainment software; children's educational 
software; application software for televisions; soft-
ware for online messaging; computer video game 

software; software for mobile phones; computer sof-
tware applications, downloadable; computer e-com-
merce software; computer programs [downloadable  
software]; programs (computer -) [downloadable 
software]; smartphone software applications, down-
loadable; virtual reality games software; downloa-
dable computer software applications; application 
software for mobile phones; application software for 
smart phones; electronic mail and messaging softwa-
re; software for optical character recognition; com-
puter software for business purposes; augmented 
reality software for creating maps; computer softwa-
re downloaded from the internet; computer software 
for wireless network communications; software for 
processing images, graphics and text; communicati-
on software for connecting computer network users; 
software for the processing of business transactions; 
software for the analysis of business data; software 
applications for use with mobile devices; computer 
programmes; illuminated advertising signs; compu-
ter software for advertising; software for embedding 
online advertising on websites; data storage devices; 
data storage discs; data loggers and recorders; digital 
data recording media; optical data storage drives; 
data protection backup units; computer software for 
creating searchable databases of information and da-
ta; memories for data processing equipment; compu-
ter networking and data communications equipment; 
computer software for database management; elec-
tronic databases recorded on computer media; elec-
trical and electronic apparatus for logging data; elec-
trical and electronic instruments for storing data; 
computer software to enable retrieval of data; data 
processing equipment and accessories (electrical and 
mechanical); computer software for application and 
database integration; data carriers for computers ha-
ving software recorded thereon; computer software 
for authorising access to data bases; computer soft-
ware to enable the searching of data; memory devi-
ces for use with data processing apparatus; down-
loadable computer software for the management of 
data; downloadable computer software for the trans-
mission of data; computer software to enable searc-
hing and retrieval of data; computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; 
central processing units for processing information, 
data, sound or images. 
 

35 – Marketing; targeted marketing; direct marke-
ting consulting; advertising and marketing; marke-
ting advisory services; marketing consultation servi-
ces; marketing research and analysis; search engine 
marketing services; providing business marketing 
information; estimations for marketing purposes; 
design of marketing surveys; analysis of marketing 
trends; conducting of marketing studies; advertising, 
marketing and promotional services; providing mar-
keting information via websites; advice relating to 
marketing management; market research and marke-
ting studies; advertising, marketing and promotion 
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services; marketing (business advice relating to -); 
provision of information relating to marketing; dis-
tribution of advertising, marketing and promotional 
material; marketing the goods and services of others; 
video recordings for marketing purposes (production 
of -); business advice relating to marketing manage-
ment consultations; consulting services in the field 
of internet marketing; advertising, marketing and 
promotional consultancy, advisory and assistance 
services; rental of all publicity and marketing pre-
sentation materials; marketing services provided by 
means of digital networks; marketing the goods and 
services of others by distributing coupons; adverti-
sing and marketing services provided by means of 
blogging; advertising; advertising research services; 
publicity and advertising; mail-order advertising; 
press advertising consultancy; classified advertising 
services; updating advertising material; advertising 
for others; production of advertising matter; design 
of advertising logos; consultancy relating to adver-
tising; advertising and marketing consultancy; pay 
per click advertising; advertising and promotion ser-
vices; radio and television advertising; advertising 
via the internet; advertising and marketing services; 
production of advertising films; advertising, inclu-
ding on-line advertising on a computer network; ad-
vertising services of a radio and television adverti-
sing agency; providing searchable online advertising 
guides; intermediary services relating to advertising; 
advisory services relating to advertising; arranging 
advertising contracts for others; production of visual 
advertising matter; provision of information relating 
to advertising; advertising on the internet for others; 
advertising in periodicals, brochures and newspa-
pers; modelling for advertising or sales promotion; 
arranging of presentations for advertising purposes; 
online advertising on a computer network; adverti-
sing services provided over the internet; compilation 
of statistics relating to advertising; provision of ad-
vertising space on electronic media; rental of adver-
tising space on web sites; on-line advertising on 
computer networks; provision of advertising space, 
time and media; on-line advertising via a computer 
communications network; preparation of mailing 
lists for direct mail advertising services [other than 
selling]; advertising services to promote public awa-
reness of the benefits of shopping locally; direct mail 
advertising to attract new customers and to maintain 
the existing customer base; consultancy regarding 
public relations communication strategies; rental of 
advertising time on communication media; data pro-
cessing; data management; data entry and data pro-
cessing; business management services relating to 
data processing; data file administration; administra-
tive data processing; computerised data manage-
ment; analysis of business data stored in computer 
databases; computer data processing; computerised 
data-base management; database management servi-
ces; computer database management; data proce-

ssing for businesses; compilation of business data; 
provision of business data; management of computer 
databases; analysis of market research data; prepara-
tion of business statistical data; data processing for 
the collection of data for business purposes; collec-
tion and systematization of business data; provision 
of computerised business information data; adver-
tising services relating to data bases; computer 
databases (compilation of information into -); data 
search in computer files for others; provision of co-
mputerised data relating to business; services com-
prising the transcription of statistical data; services 
comprising the composition of statistical data; com-
pilation and input of information into computer data-
bases. 
 

38 – Communications consultancy; radio communi-
cations; communications services; communication 
by computer; interactive communication services; 
electronic communication services; audiovisual co-
mmunication services; electronic network commu-
nications; wireless communication services; compu-
ter communication and internet access; data com-
munication services accessible by password; data 
communication services by electronic means; trans-
mission of data by communications satellite; electro-
nic communications services for the transmission of 
data; communication services for the transmission of 
information; communication of data by means of ra-
dio; data communication services accessible by ac-
cess code; advisory and consultancy services relating 
to wireless communications and wireless communi-
cations equipment; provision of information relating 
to communications; transmission of messages, data 
and content via the internet and other communica-
tions networks; provision of communications faci-
lities for the interchange of digital data; communica-
tion services for the transmission of information by 
electronic means; providing high speed access to 
computer and communication networks; data trans-
mission and data broadcasting; transmission of data; 
e-mail data services; data bank interconnection ser-
vices; electronic data interchange services; digital 
transmission of data; electronic transmission of data; 
transfer of data by radio; voice and data transmission 
services; data communication by electronic means; 
computer-aided transmission of data; data transmi-
ssion by electronic mail; providing telecommunicati-
ons connections to databases; packet transmission of 
data and images; consultancy services relating to 
data communications; arranging access to a compu-
ter database; provision of access to computer data-
bases; electronic transmission of instant messages 
and data; leasing access time to a computer database; 
transmission of computerised data by means of cab-
le; transmission of data, sound and images via sate-
llites; cable transmission of sounds, images, signals 
and data; providing access to electronic communica-
tions networks and electronic databases; providing 
telecommunications connections to a global compu-
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ter network or databases; provision of telecommuni-
cations links to computer databases and websites on 
the internet; transmission of data or audio visual 
images via a global computer network or the inter-
net; transmission of data, audio, video and multi-
media files, including downloadable files and files 
streamed over a global computer network. 
 

41 – Entertainment provided via a global communi-
cation network; game services provided by means of 
communications by computer terminals or mobile te-
lephone; provision of audio and visual media via co-
mmunications networks; training in communication 
techniques; electronic data processing training; edu-
cational services relating to data processing; library 
services related to data stored and retrieved by elec-
tronic means. 
 

42 – Programming of software for online adverti-
sing; designing websites for advertising purposes; 
hosting electronic memory space on the internet for 
advertising goods and services; development of soft-
ware for communication systems; maintenance and 
updating of software for communication systems; 
online data storage; maintenance of database soft-
ware; data security services; data migration services; 
data duplication and conversion services, data co-
ding services; recovery of computer data; electronic 
data storage services; data back-up services; rental 
of data processing apparatus; design of data storage 
systems; creating programmes for data processing; 
rental of computer database software; research rela-
ting to data processing; design and development of 
databases; design services relating to data proces-
sors; computer programming services for data ware-
housing; computer services concerning electronic 
data storage; development of programmes for data 
processing; engineering consultancy relating to data-
processing; reconstruction of database systems for 
others; installation and maintenance of database soft-
ware; programming of software for database ma-
nagement; temporary electronic storage of informa-
tion and data; software engineering services for data 
processing programs; preparation of computer pro-
grams for data processing; design and development 
of computer database software; development of sys-
tems for the transmission of data; hosting of compu-
terized data, files, applications and information; de-
sign and development of software for database ma-
nagement; design of software for data and multime-
dia content conversion from and to different proto-
cols; design and development of computer software 
for evaluation and calculation of data; design and de-
velopment of computer software for reading, trans-
mitting and organising data; development of soft-
ware for data and multimedia content conversion 
from and to different protocols; software creation; 
software design; computer software installation; 
software consultancy services; software engineering 
services; software development services; updating of 

software; software installation; computer software 
development; software as a service; software design 
and development; smartphone software design; com-
puter software design; design of software; computer 
software maintenance; update of computer software; 
software (rental of computer -); leasing of computer 
software; installation of computer software; software 
development, programming and implementation; 
programming of video game software; software as a 
service [SaaS]; computer programming and software 
design; hosting services and software as a service 
and rental of software; computer and software con-
sultancy services; rental of software for inventory 
management; updating and design of computer soft-
ware; programming of software for internet plat-
forms; support and maintenance services for com-
puter software; services for the leasing of computer 
software; design of software for audio and video 
operators; consultancy and advice on computer soft-
ware and the design and development of computer 
hardware; installation, maintenance, updating and 
upgrading of computer software; development of 
software solutions for internet providers and internet 
users; rental of computer software, data processing 
equipment and computer peripheral devices; analyti-
cal services relating to computer programmes; deve-
lopment and creation of computer programmes for 
data processing; services for the updating of com-
puter programmes; duplicating computer progra-
mmes; installation of computer programmes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99136 A 
(800) 1420042 
(151) 2018 01 23 
(891) 2018 01 23 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Green and brown 
(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.07.11; 29.01.12 
(511) 
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or image, computer software, re-
corded, monitors, computer hardware. 
 

28 – Games that are not included in other classes, 
gaming machines operating with coins, banknotes 
and cards; gaming machines for gambling. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99137 A 
(800) 1420043 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.13.01; 24.13.05; 24.13.22; 24.13.26;  

26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.09; 
27.05.10 

(511)  
20 – Furniture, including goods for furniture decora-
ting and interior decorating, namely coated, lacqu-
ered, and printed chipboards, MDF boards, LDF bo-
ards, HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture 
parts]; boards and moulded bodies being parts of fur-
niture, the above-mentioned goods also with a me-
lamine surface; furniture consisting of biomaterial 
including, but not limited to, organic raw materials 
of biological origin, such as wood, wood fibres, gra-
sses, or plastics including, but not limited to, biop-
lastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; work counters [furniture]; woo-
den shelving [furniture]; edge beadings, corner pro-
tectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gra-
sses, or plastics including, but not limited to, biop-
lastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes,the above-men-
tioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; extruded plastics edge bea-
dings for furniture; corner protectors of plastics; 
edgings of plastic for furniture; plastic edging mate-
rials for shelving; decorative edging strips of wood 
for use with furniture; decorative edging strips of 
plastic for use with fitted furniture; crates and pa-
llets, non-metallic; furniture panels, also furniture 
panels consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics inclu-
ding, but not limited to, bioplastics or biomaterial-
plastic composite materials or biomaterial-plastic 
material mixes,the above-mentioned materials with 
or without the addition of mineral or other fillers; 
containers, not of metal, for storage and transport. 
 

27 – carpets; door mats; mats. 
 

35 – Product sampling for the purpose of presenta-
tion and sale to third parties; retail and wholesale 
services in relation to furniture and goods for interior 
and exterior decorating. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99138 A 
(800) 1420105 
(151) 2018 04 20 

(891) 2018 04 20 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Germany 
(540) 
 

 
 

(591) Red, blue, light blue, grey, white 
(531) 24.13.01; 24.13.05; 24.13.22; 24.13.26;  

26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.09;  
27.05.10; 29.01.14 

(511)  
20 – Furniture, including goods for furniture decora-
ting and interior decorating, namely coated, lacqu-
ered, and printed chipboards, MDF boards, LDF bo-
ards, HDF boards and CDF boards as furniture parts, 
shelves [furniture parts], countertops [furniture 
parts]; boards and moulded bodies being parts of fur-
niture, the above-mentioned goods also with a mela-
mine surface; furniture consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gras-
ses, or plastics including, but not limited to, biop-
lastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; work counters [furniture]; woo-
den shelving [furniture]; edge beadings, corner pro-
tectors, edgings, edge borders, decorative edging 
strips [furniture parts] consisting of biomaterial inc-
luding, but not limited to, organic raw materials of 
biological origin, such as wood, wood fibres, gra-
sses, or plastics including, but not limited to, bio-
plastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-men-
tioned materials with or without the addition of mi-
neral or other fillers; extruded plastics edge beadings 
for furniture; corner protectors of plastics; edgings 
of plastic for furniture; plastic edging materials for 
shelving; decorative edging strips of wood for use 
with furniture; decorative edging strips of plastic for 
use with fitted furniture; crates and pallets, non-me-
tallic; furniture panels, also furniture panels con-
sisting of biomaterial including, but not limited to, 
organic raw materials of biological origin, such as 
wood, wood fibres, grasses, or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterial-plastic co-
mposite materials or biomaterial-plastic material 
mixes, the above-mentioned materials with or wit-
hout the addition of mineral or other fillers; con-
tainers, not of metal, for storage and transport. 
 

27 – carpets; door mats; mats. 
 

35 – Product sampling for the purpose of presenta-
tion and sale to third parties; retail and wholesale 
services in relation to furniture and goods for interior 
and exterior decorating. 
__________________________________________ 

 
 #12  2019 06 25 

 
89 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2019 99201 A 
(800) 1420121 
(151) 2018 01 23 
(891) 2018 01 23 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Yellow, red, green, purple, blue, black 
(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.07.11; 29.01.15 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or image, computer software, re-
corded, monitors, computer hardware. 
 

28 – Games, gaming machines operating with coins, 
banknotes and cards; gaming machines for gamb-
ling. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99214 A 
(800) 1420373 
(151) 2018 03 19 
(891) 2018 03 19 
(731) WEICHAI POWER CO., LTD. 

197, Section A, Fu Shou East Street,  
High Technology Industrial, Development  
Zone, Weifang, 261061 Shandong, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
4 – Lubricating oil; industrial oil; motor oil; gear oil; 
fuel; mineral fuel; industrial wax; candles; dust re-
moving preparations; electricity. 
 

7 – Hydraulic controls for machines, motors and en-
gines; hydraulic pressure coupling ware; steam engi-
nes; agricultural machines; net hauling machines 
[fishing]; elevating apparatus; metalworking machi-
nes; foundry machines; igniting devices for internal 
combustion engines; fuel conversion apparatus for 
internal combustion engines; internal combustion 
engine; generators of electricity; pistons [parts of 
machines or engines]; pumps [parts of machines, en-
gines or motors]; bearings [parts of machines]; trans-
missions for machines; bulldozers; hydroelectric po-
wer generating equipment; electron industry equip-
ment; extractors for mines. 
 

12 – Lorries; vehicle wheel tires; boats; aerial con-
veyors; electric vehicles; vehicles for locomotion by 

land, air, water or rail; engines for land vehicles; dri-
ving motors for land vehicles; transmissions, for 
land vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
yachts; brake shoes for vehicles. 
 

37 – Building construction supervision; construc-
tion; mining extraction; upholstering; heating equip-
ment installation and repair; machinery installation, 
maintenance and repair; motor vehicle maintenance 
and repair; shipbuilding; painting services; vulcani-
zation of tires [repair]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99223 A 
(800) 1420588 
(151) 2018 05 16 
(891) 2018 05 16 
(731) OLIP ITALIA S.P.A. 

Via Confine, 13, FRAZ. COLA' LAZISE  
(VR), Italy 

(540)  

HIGHWAY 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Footwear; belts [clothing]; slippers; sandals; 
bath sandals; shoes; gymnastic shoes; half-boots; 
boots; ankle boots; wooden shoes; pumps [footwe-
ar]; moccasins. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99224 A 
(800) 1420605 
(151) 2018 07 30 
(891) 2018 07 30 
(731) PIVOVAROV ANDREY  

ALEKSANDROVICH 
ul. Vybornaya, 130/1, kv. 5, RU-630126  
Novosibirsk, Russian Federation 

(540)  

PASSIM 
(591) Black, white  
(511) 
30 – Vanilla flavorings for culinary purposes; flavo-
rings, other than essential oils, for cakes; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; coffee flavo-
rings; food flavorings, other than essential oils; star 
aniseed; cereal bars; high-protein cereal bars; panca-
kes; noodle-based prepared meals; freeze-dried dis-
hes with the main ingredient being pasta; freeze-dri-
ed dishes with the main ingredient being rice; buns; 
bread rolls; edible rice paper; burritos; vanillin [va-
nilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waf-
fles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sausa-
ge binding materials; binding agents for ice cream; 
sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt 
biscuits; cloves [spice]; mirror icing [mirror glaze]; 
cake frosting [icing]; glucose for culinary purposes; 
mustard; gluten additives for culinary purposes; 
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yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; lea-
ven; rice-based snack food; cereal-based snack food; 
artificial coffee; vegetal preparations for use as co-
ffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies [con-
fectionery]; candy decorations for cakes; confectio-
nery 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]; qu-
iches; gluten prepared as foodstuff; flour-based dum-
plings; sweetmeats [candy]; liquorice [confectione-
ry]; peppermint sweets; dulce de leche; cinnamon 
[spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; 
crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; 
crushed barley; groats for human food; ice cubes; 
corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; co-
uscous [semolina]; noodles; ice for refreshment; ice, 
natural or artificial; edible ices; candy; rice cakes; 
mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni; maltose; 
hominy; piccalilli; marinades; marzipan; honey; 
soya bean paste [condiment]; royal jelly; ice cream; 
bean meal; tapioca flour; potato flour; corn flour; nut 
flours; flour; wheat flour; soya flour; barley meal; 
dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; 
muesli; mint for confectionery; cocoa beverages 
with milk; coffee beverages with milk; coffee-based 
beverages; cocoa-based beverages; chamomile-ba-
sed beverages; tea-based beverages; chocolate beve-
rages with milk; chocolate-based beverages; infusi-
ons, not medicinal; crushed oats; husked oats; nut-
megs; chocolate-coated nuts; stick liquorice [confec-
tionery]; pastilles [confectionery]; molasses for fo-
od; 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; baking powder; mus-
tard meal; pralines; condiments; meat tenderizers for 
household purposes; cereal preparations; oat-based 
food; propolis; gingerbread; spices; petits fours [ca-
kes]; rice puddings; puddings; cake powder; fruit 
coulis [sauces]; ravioli; chewing gum; relish [condi-
ment]; rice; instant rice; wheat germ for human con-
sumption; spring rolls; sago; palm sugar; sugar; se-
same seeds [seasonings]; linseed for culinary pur-
poses [seasoning]; processed seeds for use as a sea-
soning; aniseed; agave syrup [natural sweetener]; 
golden syrup; confectionery; baking soda [bicarbo-
nate of soda for cooking purposes]; malt for human 
consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking 
salt; celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; soya sau-
ce; tomato sauce; sauces [condiments]; pasta sauce; 
spaghetti; seasonings; chocolate-based spreads; cho-
colate spreads containing nuts; preparations for sti-
ffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; 
sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; 
pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary 
purposes; cake dough; garden herbs, preserved [sea-

sonings]; chocolate decorations for cakes; vinegar; 
beer vinegar; ferments for pastes; halvah; bread; un-
leavened bread; chips [cereal products]; corn flakes; 
oat flakes; hot dog sandwiches; flowers or leaves for 
use as tea substitutes; chicory [coffee substitute]; 
tea; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic 
[condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-
chow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; 
malt extract for food; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; husked barley. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99231 A 
(800) 1339032 
(151) 2016 11 30 
(891) 2018 08 03 
(731) AYDINLAR YEDEK PARÇA SANAYI VE  

TICARET ANONIM SIRKETI 
Konya Org. Sanayi Böl., Ihsandede Cd. No:7,  
Selçuklu Konya, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Yellow and purple 
(531) 03.01.01; 03.01.26; 27.05.11; 27.05.24;  

29.01.13 
(511)  
35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; office functions; secre-
tarial services; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into compu-
ter databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; business management, business admi-
nistration and business consultancy; accounting; 
commercial consultancy services; personnel place-
ment; employment agencies; personnel recruitment; 
import-export agencies; business appraisal services 
for commercial or industrial products; auctioneering.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99241 A 
(800) 1420923 
(151) 2018 06 25 
(891) 2018 06 25 
(731) Ranova GbR (vertretungsberechtigter  

Gesellschafter: Dr. Bertram Braun, 59199  
Bönen) 
Holbeinstraße 10a, 59423 Unna, Germany 
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(540)  

Blikk 
(591) Black, white  
(511)  
42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; research relating 
to medicine; scientific investigations for medical 
purposes; provision of information and data relating 
to medical research and development; advise, con-
sultancy and information for the aforesaid services, 
included in this class. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agri-
culture, horticulture and forestry services; medical 
examinations; services of a doctor; services of a 
radiologist; services of a radiology practice; medical 
consultations; medical screening; medical analysis 
services for cancer diagnosis and prognosis; medical 
analysis for the diagnosis and treatment of persons; 
medical diagnostic services (carrying out tests and 
analysis); x-ray examinations for medical purposes; 
advise, consultancy and information for the afore-
said services, included in this class; medical analysis 
services relating to the treatment of persons provided 
by a medical laboratory. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99242 A 
(800) 1420935 
(151) 2018 06 18 
(891) 2018 06 18 
(731) IVOCLAR VIVADENT AG 

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, 
Liechtenstein 

(540)  

Tetric PowerFill 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Materials for use in dentistry; materials and au-
xiliary materials for the manufacture of dental im-
pressions, models, crowns, bridges, inlays, prosthe-
ses, artificial teeth; materials for the characterization 
of teeth; dental filling materials; materials for reli-
ning teeth; materials for root canal filling; core 
build-up materials for use in dentistry; dental luting 
materials; materials for cosmetic restoration of da-
maged teeth; dental composites; dental cements; co-
lor stains for use in dentistry; materials for repairing 
damaged teeth; opaque materials for dental use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99246 A 
(800) 1421038 
(151) 2018 04 24 
(891) 2018 04 24 

(731) Pryvatne aktsionerne tovarystvo  
"KHARKIVSKA BISKVITNA FABRYKA" 
vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
30 – Sponge cakes; cookies; buns; wafers; confectio-
nery; pastries; confectionery for decorating Christ-
mas trees; fruit jelly [confectionery]; cakes; peanut 
confectionery; almond confectionery; pies; cocoa; 
cocoa-based ingredients for confectionery products; 
caramels [candy]; candy; liquorice [confectionery]; 
peppermint sweets; petit-beurre biscuits; sugar can-
dy; marzipan; custard; pastilles [confectionery]; lo-
zenges [confectionery]; petits fours [cakes]; biscuits; 
pies; fondants [confectionery]; corn flakes; pralines; 
gingerbread; puddings; cake powder; sugar; pastry 
dough; rusks; sandwiches; tarts; candy decorations 
for cakes; halvah; chips [cereal products]; chocolate. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99262 A 
(800) 1421420 
(151) 2018 08 08 
(891) 2018 08 08 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, Beerse, B-2340, Belgium 
(540)  

RYDEXTO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99263 A 
(800) 1421499 
(151) 2018 01 11 
(891) 2018 01 11 
(731) MENZEL JÜRGEN 

Fasanenweg 7, 74254 Offenau, Germany 
(540)  

FALCON 
(591) Black, white  
(511) 
11 – Luminaires; lighting apparatus; lighting appara-
tus made of LED (lighting emitted diodes); lamps; 
lamps in form of LED (lighting emitted diodes); flat 
panel lighting apparatus; lighting installations; ligh-
ting fittings; lighting fittings made of LED (lighting 
emitted diodes); electric lamps; electric light fittings; 
electric light fittings in form of LED (lighting emi-
tted diodes); computer-controlled lighting apparatus; 
computer-controlled lighting apparatus with LED 
(lighting emitted diodes); industrial lighting fixtures; 
industrial LED lighting fixtures; LED lighting insta-
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llations; electrical lighting fixtures; electrical ligh-
ting fixtures with LED (light emitted diodes); elec-
tric LED track lighting systems; electric track ligh-
ting units; lighting and lighting reflectors; lamp ref-
lectors; LED lamp reflectors; filters for use with 
lighting apparatus; lighting fixtures for household 
use; lighting devices for showcases; LED lighting 
devices for showcases; luminous tubes for lighting 
purposes; LED luminous tubes for lighting purposes; 
lighting for display purposes; LED lighting for dis-
play purposes; film stage lighting apparatus; LED 
lighting apparatus for film stages; color filters for 
lighting apparatus; LED light bulbs; LED luminai-
res; LED light strips; LED safety lamps; LED cand-
les; lighting devices for light-emitting diodes 
(LEDs); lighting equipment; color filters for lighting 
equipment; color filters for lighting devices with 
LED (light emitting diodes). 
 

42 – Engineering research; engineering services, in 
particular services of an electrical engineer; enginee-
ring consultancy services; technological engineering 
analysis; technical engineering; engineering techno-
logy and computer-aided engineering services; engi-
neering services relating to energy supply systems; 
engineering services relating to lighting equipment; 
engineering services relating to LED lighting equip-
ment; engineering services in the field of energy 
technology; research in the field of science provided 
by engineers, in particular in the field of energy sup-
ply and lighting; research in the field of science pro-
vided by engineers; research in the field of techno-
logy provided by engineers; research and develop-
ment services in the field of engineering; enginee-
ring services relating to the design of lighting ins-
tallations; engineering services relating to the design 
of energy-saving lighting plans and lighting insta-
llations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99265 A 
(800) 1421533 
(151) 2018 05 03 
(891) 2018 05 03 
(731) KİLİM MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde, No:27  
Melikgazi, Kayseri, Turkey 

(540) 

 
 

(591) White, red and dark grey 
(531) 26.03.23; 26.04.05; 26.04.12; 26.04.18;  

26.04.24; 27.05.24; 29.01.13 

(511) 
20 – Furniture, made of any kind of material, mattre-
sses, pillows, air mattresses and cushions, not for  
medical purposes, water beds, not for medical pur-
poses, mirrors, beehives, artificial honeycombs and 
sections of wood for honeycombs, bouncing chairs 
for babies, playpens for babies, cradles, infant wal-
kers, display boards, frames for pictures and pain-
tings, identification plates, identification tags, name-
plates, identification labels made of wood or synt-
hetic materials, packaging containers of wood or 
plastics, casks for use in transportation or storage, 
barrels, storage drums, tanks, boxes, storage contai-
ners, transportation containers, chests, loading pa-
llets and closures for the aforementioned goods, of 
wood or plastics, drapery hardware, namely, traverse 
rods, poles, curtain hooks, curtain rods and finials of 
wood or synthetic materials, furniture fittings, of 
wood or synthetic materials, wood knobs or plastic 
knobs, ornaments and decorative goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebo-
ne, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, be-
eswax, plastic or plaster, included in this class, na-
mely figurines and holiday ornaments for walls and 
sculptures all made of wood, baskets made of wood, 
fishing baskets, kennels, nesting boxes and beds for 
household pets, portable ladders and mobile boar-
ding stairs of wood or synthetic materials, bamboo 
curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted 
indoor blinds, stripped indoor blinds, bead curtains 
for decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain 
tie-backs, curtain rods, non-metal wheel chocks. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations, 
organization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes, office functions, 
secretarial services, arranging newspaper subscrip-
tions for others, compilation of statistics, rental of 
office machines, systemization of information into 
computer databases, telephone answering for unavai-
lable subscribers, business management, business 
administration and business consultancy, accounting, 
commercial consultancy services, personnel recruit-
ment, personnel placement, employment agencies, 
import-export agencies, temporary personnel place-
ment services, auctioneering, the bringing together, 
for the benefit of others, of furniture, made of any 
kind of material, mattresses, pillows, air mattresses 
and cushions, not for medical purposes, water beds, 
not for medical purposes, mirrors, beehives, artificial 
honeycombs and sections of wood for honeycombs, 
bouncing chairs for babies, playpens for babies, 
cradles, infant walkers, display boards, frames for 
pictures and paintings, identification plates, identi-
fication tags, nameplates, identification labels made 
of wood or synthetic materials, packaging containers 
of wood or plastics, casks for use in transportation or 
storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage 
containers, transportation containers, chests, loading 
pallets and closures for the aforementioned goods, of 
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wood or plastics, small hardware goods of wood or 
synthetic materials, furniture fittings, of wood or 
synthetic materials, opening and closing mechanisms 
of wood or synthetic materials, ornaments and deco-
rative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, na-
mely figurines and holiday ornaments for walls and 
sculptures all made of wood, baskets made of wood, 
fishing baskets, kennels, nesting boxes and beds for 
household pets, portable ladders and mobile boar-
ding stairs of wood or synthetic materials, bamboo 
curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted 
indoor blinds, strip curtains, bead curtains for deco-
ration, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs, 
curtain rods, non-metal wheel chocks, enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase those go-
ods, such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, by means of electronic media or 
through mail order catalogues. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99268 A 
(800) 1421560 
(151) 2018 04 30 
(891) 2018 04 30 
(731) ANHUI TIANYU AUTO PARTS  

MANUFACTURING CO., LTD 
EAST ROAD, NO.1471, LANGYA  
DISTRICT OF CHUZHOU, 239000 ANHUI,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.01.01 
(511)  
12 – Connecting rods for land vehicles, other than 
parts of motors and engines; brake pads for auto-
mobiles; shock absorbers for automobiles; torsion 
bars for vehicles; transmissions for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; steering wheels 
for vehicles; small motor vehicle; cars / motor cars / 
automobiles; torque converters for land vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99269 A 
(800) 1421565 
(151) 2018 06 06 
(891) 2018 06 06 
(731) JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS  

CO., LTD. 
Tianfen Town, Qidong City, 226244 Jiangsu,  
China 

(540)  

Dong Cheng 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Measures, namely, carpenters' rules, marking 
gauge for joinery purposes, angle gauges, vernier ca-
lipers; micrometers gauges; tripods for cameras; 
surveying apparatus and instruments, namely, laser 
leels, surveyors' levels, line lasers, laser rangefin-
ders, laser direction instruments, bevels, levels, dis-
tance measuring apparatus, altimeters, clinometers; 
electric wires; electric cables; armatures for use in 
electrical apparatus; protection devices for personal 
use against accidents namely, protective helmets, 
protective masks, safety belts other than for vehicle 
seat and sports equipments, dust protective goggles 
and masks, safety goggles, clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; eyeglasses; 
electric accumulators; battery chargers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99273 A 
(800) 1421632 
(151) 2018 02 26 
(891) 2018 02 26 
(731) LAPINA YELYZAVETA VALERIIVNA 

vul. Nova, 27, s. Novooleksandrivka,  
Dniprovskyi r-n, Dnipropetrovska obl. 52070,  
Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 
35 – Opinion polling; arranging newspaper subscrip-
tions for others; arranging subscriptions to teleco-
mmunication services for others; business manage-
ment of performing artists; business management of 
hotels; business management of sports people; busi-
ness management of reimbursement programmes for 
others; typing; provision of an on-line marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; writing 
of curriculum vitae for others; commercial interme-
diation services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other busines-
ses]; photocopying services; secretarial services; pu-
blic relations; data search in computer files for ot-
hers; presentation of goods on communication me-
dia, for retail purposes; telephone answering for una-
vailable subscribers; office machines and equipment 
rental; rental of photocopying machines; direct mail 
advertising; psychological testing for the selection of 
personnel; publication of publicity texts; radio ad-
vertising; registration of written communications 
and data; advertising; pay per click advertising; bill-
posting; advertising by mail order; on-line adverti-
sing on a computer network; document reproduction; 
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sales promotion for others; shorthand; transcription 
of communications [office functions]; television ad-
vertising; telemarketing services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third par-
ties; professional business consultancy; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of go-
ods for cosmetic, cosmetological, medical and hygi-
enic purposes [excluding the transport thereof], ena-
bling customers to conveniently view and purchase 
those goods in retail stores, wholesale outlets, thro-
ugh vending machines, mail order catalogues or by 
means of electronic media, for example, through 
web sites or television shopping programmes. 
 

41 – Academies [education]; educational services; 
videotaping; arranging and conducting of congres-
ses; arranging and conducting of colloquiums; arran-
ging and conducting of conferences; arranging and 
conducting of concerts; arranging and conducting of 
in-person educational forums; arranging and conduc-
ting of workshops [training]; arranging and conduc-
ting of seminars; arranging and conducting of sym-
posiums; arranging of beauty contests; electronic 
desktop publishing; nursery schools; educational 
examination; providing on-line videos, not down-
loadable; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; providing on-line music, not 
downloadable; providing television programmes, not 
downloadable, via video-on-demand transmission 
services; providing films, not downloadable, via vi-
deo-on-demand transmission services; correspon-
dence courses; education information; training ser-
vices provided via simulators; tutoring; scriptwri-
ting, other than for advertising purposes; organiza-
tion of balls; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization of competi-
tions [education or entertainment]; organization of 
fashion shows for entertainment purposes; educatio-
nal services provided by schools; party planning 
[entertainment]; coaching [training]; club services 
[entertainment or education]; health club services 
[health and fitness training]; translation; ticket agen-
cy services [entertainment]; photographic reporting; 
practical training [demonstration]; vocational retrai-
ning; vocational guidance [education or training 
advice]; on-line publication of electronic books and 
journals; publication of books; publication of texts, 
other than publicity texts; theatre productions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99275 A 
(800) 1421716 
(151) 2018 05 16 
(891) 2018 05 16 
(731) WILO SE 

Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund, 
Germany 

(540)  

Flumen 

(591) Black, white  
(511)  
7 – Pumps; pump installations; pumps (parts of ma-
chines); pumps for heating installations; pumps for  
pressure increase; electrical pumps (machines); 
pumps (parts of machines, engines or motors); self-
regulating pumps (other than for the delivery of fuel 
at filling stations); base plate mounted pumps; glan-
ded pumps; glandless pumps; multi-stage centrifugal 
pumps; well pumps; insulation jackets being parts of 
pumps; pump diaphragms; mixers; elevating appa-
ratus (machines); condensate lifting units; mechani-
cal lifting apparatus for waste water and excrements; 
motors (other than for land vehicles); crankcases for 
machines, motors and engines; compressors for ref-
rigerators; sewage pulverizers; water supply machi-
nes (pumps); pneumatic pumps; pump-motor assem-
blies; automated assembly machines; parts and fi-
ttings for all the aforesaid goods, included in this 
class. 
 

9 – Apparatus, instruments and cables for electricity; 
optical devices, enhancers and correctors; measu-
ring, detecting and monitoring instruments, indica-
tors and controllers; scientific research and labora-
tory apparatus, educational apparatus and simulators; 
devices and apparatus for the analysis of water; 
devices for dosing of water; solenoid dosing valves; 
electric control apparatus; electrotechnical compo-
nents; electric loss indicators; electric installations 
for the remote control of electric operations; electric 
apparatus for commutation; regulating apparatus 
(electric); distribution consoles (electricity); control 
panels (electricity); electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; electric coils; junction 
boxes (electricity); sprinkler systems and water sys-
tems for fire protection; laboratory devices for the 
measuring and evaluation of water quality (included 
in this class); testing apparatus, not for medical pur-
poses; electric installations for the remote control of 
industrial operations; apparatus and instruments for 
physics; electric sensors; heat regulating apparatus; 
thermometers, not for medical purposes; thermos-
tats; temperature sensors; temperature switches; 
parts and fittings for all the aforesaid goods, inclu-
ded in this class. 
 

11 – Water softening apparatus and installations; 
water conditioning apparatus and installations; se-
wage treatment (purification) installations; HVAC 
systems (heating, ventilation and air conditioning); 
sewage disposal plants; hot water heating installa-
tions; heating elements; heating apparatus; heating 
boilers; heat pumps; heat accumulators; heat exchan-
gers, not part of machines; solar thermal collectors 
(heating); water heaters; water conduits installations; 
water distribution installations; pressure water tanks; 
humidifiers; cooling installations and machines; wa-
ter cooling systems, namely open or closed circuit 
cooling towers, refrigerating appliances and installa-
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tions; waste water treatment installations; water 
supply installations, in particular water collection 
systems and installations for water recovery; insta-
llations for water treatment (included in this class); 
water purification installations; sewage purification 
installations; parts and fittings for all the aforesaid 
goods, included in this class; waste water purifica-
tion installations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99276 A 
(800) 1421734 
(151) 2018 03 06 
(891) 2018 03 06 
(731) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy  

otvetstvennostyu "DOROMARINE" 
ul. Satpayeva, dom 29D, Bostandykskiy  
raion, 050000 g. Almaty, Kazakhstan 

(540) 

 
(591) Blue, dark blue, light blue, sky blue, green,  

light green, lime green, yellow, brown, light 
brown, red, purple, violet, pink, black, lilac, 
magenta and orange 

(531) 01.03.02; 01.03.20; 01.15.24; 02.05.08;  
02.05.22; 02.05.23; 27.03.12; 27.05.02;  
27.05.08; 27.05.10; 29.01.15 

(511)  
5 – Acaricides; aconitine; alkaloids for medical pur-
poses; alginates for pharmaceutical purposes; algici-
des; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for 
veterinary purposes; amino acids for medical purpo-
ses; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
medicine cases, portable, filled; first-aid boxes, fi-
lled; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; 
acetates for pharmaceutical purposes; germicides; 
balms for medical purposes; bandages for dressings; 
biocides; bromine for pharmaceutical purposes; pa-
per for mustard plasters; fly catching paper; reagent 
paper for medical or veterinary purposes; mothp-
roofing paper; petroleum jelly for medical purposes; 
vaccines; oxygen baths; antiseptic cotton; aseptic 
cotton; absorbent cotton; wadding for medical pur-
poses; cotton for medical purposes; dietetic substan-
ces adapted for medical use; radiological contrast 
substances for medical purposes; nutritive substan-
ces for microorganisms; radioactive substances for 
medical purposes; melissa water for pharmaceutical 
purposes; sea water for medicinal bathing; mineral 
waters for medical purposes; thermal water; dietary 
fiber; molding wax for dentists; gases for medical 
purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; 
hematogen; hemoglobin; hydrastine; hydrastinine; 
glycerine for medical purposes; glycerophosphates; 
glucose for medical purposes; gentian for pharma-

ceutical purposes; hormones for medical purposes; 
mustard for pharmaceutical purposes; mustard plas-
ters; mud for baths; medicinal mud; gamboge for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purpo-
ses; air deodorising preparations; deodorants, other 
than for human beings or for animals; deodorants for 
clothing and textiles; diastase for medical purposes; 
digitalin; mineral food supplements; nutritional sup-
plements; albumin dietary supplements; dietary sup-
plements for animals; alginate dietary supplements; 
glucose dietary supplements; casein dietary supple-
ments; lecithin dietary supplements; linseed oil die-
tary supplements; propolis dietary supplements; 
protein dietary supplements; protein supplements for 
animals; royal jelly dietary supplements; pollen die-
tary supplements; wheat germ dietary supplements; 
linseed dietary supplements; enzyme dietary supp-
lements; yeast for pharmaceutical purposes; gelatine 
for medical purposes; cod liver oil; isotopes for me-
dical purposes; insecticides; iodine for pharmaceu-
tical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; 
alkaline iodides for pharmaceutical purposes; iodo-
form; calomel [fungicide]; tartar for pharmaceutical 
purposes; camphor for medical purposes; capsules 
for medicines; cachets for pharmaceutical purposes; 
hemostatic pencils; wart pencils; caustic pencils; 
carbolineum [parasiticide]; caustics for pharmaceu-
tical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; 
quassia for medical purposes; quebracho for medical 
purposes; oxygen for medical purposes; gallic acid 
for pharmaceutical purposes; acids for pharma-
ceutical purposes; adhesives for dentures; stem cells 
for veterinary purposes; stem cells for medical pur-
poses; cocaine; collodion for pharmaceutical purpo-
ses; corn rings for the feet; candy, medicated; angos-
tura bark for medical purposes; barks for phar-
maceutical purposes; cedar wood for use as an insect 
repellent; condurango bark for medical purposes; 
croton bark; mangrove bark for pharmaceutical pur-
poses; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; 
quinquina for medical purposes; medicinal roots; 
rhubarb roots for pharmaceutical purposes; lint for 
medical purposes; starch for dietetic or pharmaceu-
tical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; 
blood for medical purposes; cultures of microorga-
nisms for medical or veterinary use; curare; dental 
lacquer; liquorice for pharmaceutical purposes; lac-
tose for pharmaceutical purposes; candy for medical 
purposes; adhesive plasters; medicines for allevia-
ting constipation; adhesive tapes for medical pur-
poses; lecithin for medical purposes; lotions for ve-
terinary purposes; lotions for pharmaceutical purpo-
ses; personal sexual lubricants; lupulin for pharma-
ceutical purposes; magnesia for pharmaceutical pur-
poses; liniments; ointments for pharmaceutical pur-
poses; sunburn ointments; mercurial ointments; fros-
tbite salve for pharmaceutical purposes; gauze for 
dressings; medicinal oils; mustard oil for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; castor 
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oil for medical purposes; oil of turpentine for phar-
maceutical purposes; dill oil for medical purposes; 
dental mastics; dental abrasives; dental impression 
materials; teeth filling material; dressings, medical; 
surgical dressings; drugs for medical purposes; me-
dicines for veterinary purposes; serotherapeutic me-
dicines; medicines for human purposes; medicines 
for dental purposes; menthol; medicinal drinks; mo-
leskin for medical purposes; almond milk for phar-
maceutical purposes; royal jelly for pharmaceutical 
purposes; milk ferments for pharmaceutical purpo-
ses; Irish moss for medical purposes; flour for phar-
maceutical purposes; linseed meal for pharmaceuti-
cal purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; 
fly glue; mint for pharmaceutical purposes; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; malted 
milk beverages for medical purposes; narcotics; me-
dicinal infusions; tincture of iodine; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; tinctures for medical pur-
poses; opium; opodeldoc; decoctions for pharmaceu-
tical purposes; antiparasitic collars for animals; stick 
liquorice for pharmaceutical purposes; sulfur sticks 
[disinfectants]; pastilles for pharmaceutical purpo-
ses; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for 
pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceu-
tical purposes; hydrogen peroxide for medical pur-
poses; pesticides; food for babies; leeches for medi-
cal purposes; blood plasma; eyepatches for medical 
purposes; poultices; compresses; scapulars for surgi-
cal purposes; babies' diapers; diapers for pets; buni-
on pads; breast-nursing pads; pomades for medical 
purposes; powder of cantharides; pyrethrum powder; 
anti-uric preparations; bacterial preparations for 
medical and veterinary use; bacteriological prepara-
tions for medical and veterinary use; balsamic prepa-
rations for medical purposes; albuminous prepara-
tions for medical purposes; biological preparations 
for veterinary purposes; biological preparations for 
medical purposes; veterinary preparations; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; vitamin 
preparations; diagnostic preparations for medical 
purposes; therapeutic preparations for the bath; he-
morrhoid preparations; preparations for callouses; 
preparations to facilitate teething; preparations for 
the treatment of burns; fumigation preparations for 
medical purposes; opotherapy preparations; air puri-
fying preparations; medicated eye-washes; broncho-
dilating preparations; preparations for reducing se-
xual activity; sterilising preparations; soil-sterilising 
preparations; corn remedies; pharmaceutical prepa-
rations for treating dandruff; preparations for destro-
ying noxious animals; herbicides; preparations for 
destroying dry rot fungus; larvae exterminating pre-
parations; fly destroying preparations; preparations 
for destroying mice; slug exterminating preparati-
ons; vermin destroying preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; contact lens cleaning pre-
parations; lime-based pharmaceutical preparations; 
medicinal hair growth preparations; opiates; anti-

cryptogamic preparations; aloe vera preparations for 
pharmaceutical purposes; preparations of trace ele-
ments for human and animal use; sulfonamides [me-
dicines]; pharmaceutical preparations; pharmaceuti-
cal preparations for treating sunburn; enzyme pre-
parations for veterinary purposes; enzyme preparati-
ons for medical purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; chemical preparations for veterinary 
purposes; chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; chemical preparations for medical purpo-
ses; chemical preparations to treat wheat blight; vine 
disease treating chemicals; chemical preparations to 
treat mildew; chemical preparations for treating phy-
lloxera; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; chilblain preparations; mothproofing pre-
parations; collyrium; lead water; chemical conduc-
tors for electrocardiograph electrodes; albuminous 
foodstuffs for medical purposes; dietetic foods adap-
ted for medical purposes; by-products of the proce-
ssing of cereals for dietetic or medical purposes; sa-
nitary towels; panty liners [sanitary]; propolis for 
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical 
purposes; radium for medical purposes; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; solvents for re-
moving adhesive plasters; vaginal washes for me-
dical purposes; solutions for contact lenses; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; gum for 
medical purposes; rubber for dental purposes; che-
wing gum for medical purposes; insect repellents; 
insect repellent incense; repellents for dogs; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; sarsapari-
lla for medical purposes; sugar for medical purposes; 
asthmatic tea; fumigating sticks; linseed for pharma-
ceutical purposes; tobacco-free cigarettes for medi-
cal purposes; siccatives [drying agents] for medical 
purposes; syrups for pharmaceutical purposes; tur-
pentine for pharmaceutical purposes; milking grease; 
greases for veterinary purposes; greases for medical 
purposes; lacteal flour for babies; soporifics; bicar-
bonate of soda for pharmaceutical purposes; bath 
salts for medical purposes; salts for mineral water 
baths; salts for medical purposes; potassium salts for 
medical purposes; sodium salts for medical purpo-
ses; smelling salts; mineral water salts; malt for 
pharmaceutical purposes; semen for artificial inse-
mination; alcohol for pharmaceutical purposes; me-
dicinal alcohol; alloys of precious metals for dental 
purposes; ergot for pharmaceutical purposes; cooling 
sprays for medical purposes; adjuvants for medical 
purposes; styptic preparations; vermifuges; disinfec-
tants for hygiene purposes; disinfectants for chemi-
cal toilets; douching preparations for medical purpo-
ses; appetite suppressants for medical purposes; me-
dical preparations for slimming purposes; parasiti-
cides; mouthwashes for medical purposes; febrifu-
ges; depuratives; animal washes [insecticides]; de-
tergents for medical purposes; cattle washes [insecti-
cides]; dog washes [insecticides]; vesicants; purgati-
ves; remedies for perspiration; remedies for foot 
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perspiration; chemical contraceptives; antiparasitic 
preparations; sedatives; laxatives; tonics [medici-
nes]; nervines; digestives for pharmaceutical purpo-
ses; media for bacteriological cultures; steroids; stry-
chnine; suppositories; serums; tanning pills; appetite 
suppressant pills; slimming pills; antioxidant pills; 
sanitary tampons; vulnerary sponges; thymol for 
pharmaceutical purposes; biological tissue cultures 
for veterinary purposes; biological tissue cultures for 
medical purposes; smoking herbs for medical purpo-
ses; medicinal herbs; surgical implants comprised of 
living tissues; pants, absorbent, for incontinents; sa-
nitary panties; babies' diaper-pants; charcoal for 
pharmaceutical purposes; fennel for medical purpo-
ses; porcelain for dental prostheses; phenol for phar-
maceutical purposes; enzymes for veterinary purpo-
ses; enzymes for medical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; formic aldehyde for phar-
maceutical purposes; phosphates for pharmaceutical 
purposes; fungicides; quinine for medical purposes; 
chinoline for medical purposes; diabetic bread adap-
ted for medical use; chloroform; flowers of sulfur for 
pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; 
bone cement for surgical and orthopaedic purposes; 
dental cements; medicinal tea; herbal teas for medi-
cinal purposes; eucalyptus for pharmaceutical pur-
poses; tobacco extracts [insecticides]; extracts of 
hops for pharmaceutical purposes; elixirs [pharma-
ceutical preparations]; ethers for pharmaceutical pur-
poses; esters for pharmaceutical purposes; cellulose 
esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers 
for pharmaceutical purposes; jujube, medicated; 
jujube, medicated; rat poison; poisons; bacterial poi-
sons; jalap; bath preparations for medical purposes; 
belts for sanitary napkins [towels]; cream of tartar 
for pharmaceutical purposes. 
 

29 – Ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared 
for human consumption; alginates for culinary pur-
poses; anchovy, not live; peanuts, prepared; albumen 
for culinary purposes; white of eggs; beans, preser-
ved; soya beans, preserved, for food; bouillon; gin-
ger jam; ham; fatty substances for the manufacture 
of edible fats; edible birds' nests; peas, preserved; 
mushrooms, preserved; game, not live; gelatine; me-
at jellies; jellies for food; fruit jellies; yolk of eggs; 
coconut fat; bone oil for food; lard; suet for food; 
edible fats; fruit-based snack food; charcuterie; rai-
sins; caviar; fish roe, processed; yogurt; sauerkraut; 
kephir [milk beverage]; isinglass for food; clams, not 
live; milk shakes; black pudding; compotes; meat, 
tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, tinned; 
bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; 
prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm 
chrysalis for human consumption; kumys [milk be-
verage]; spiny lobsters, not live; lecithin for culinary 
purposes; salmon, not live; onions, preserved; mar-
garine; marmalade; oils for food; peanut butter; 
cocoa butter for food; coconut oil for food; coconut 
butter; corn oil for food; sesame oil for food; olive 

oil for food; palm oil for food; palm kernel oil for 
food; sunflower oil for food; colza oil for food; but-
ter; shellfish, not live; almonds, ground; animal mar-
row for food; mussels, not live; milk; condensed 
milk; albumin milk; soya milk; fish meal for human 
consumption; vegetable mousses; fish mousses; fruit 
pulp; meat; meat, preserved; milk beverages, milk 
predominating; vegetables, preserved; vegetables, 
dried; vegetables, cooked; potato fritters; olives, pre-
served; lobsters, not live; coconut, desiccated; nuts, 
prepared; tomato puree; liver pâté; pectin for culi-
nary purposes; liver; pickles; jams; powdered eggs; 
milk products; kimchi [fermented vegetable dish]; 
fish-based foodstuffs; prostokvasha [soured milk]; 
poultry, not live; pollen prepared as foodstuff; cran-
berry compote; apple puree; crayfish, not live; crus-
taceans, not live; fish, preserved; fish, not live; sal-
ted fish; ryazhenka [fermented baked milk]; vegetab-
le 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; prepara-
tions for making soup; tripe; soups; vegetable soup 
preparations; whey; cheese; tahini [sesame seed pas-
te]; tofu; sea-cucumbers, not live; sea-cucumbers, 
not live; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, 
not live; milk ferments for culinary purposes; rennet; 
fish fillets; dates; crystallized fruits; frozen fruits; 
fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, ste-
wed; 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; meat extracts; 
snail eggs for consumption; eggs; curd; flaxseed oil 
for culinary purposes; marmalade; piccalilli; toasted 
laver. 
 

31 – Algarovilla for animal consumption; oranges, 
fresh; peanuts, fresh; draff; beans, fresh; wreaths of 
natural flowers; grapes, fresh; algae, unprocessed, 
for human or animal consumption; fruit residue 
[marc]; dog biscuits; peas, fresh; mushroom spawn 
for propagation; mushrooms, fresh; trees; palm trees; 
turf, natural; unsawn timber; undressed timber; yeast 
for animal consumption; Christmas trees; edible 
chews for animals; live animals; menagerie animals; 
peanut cake for animals; oil cake; maize cake for 
cattle; rape cake for cattle; bagasses of cane [raw 
material]; cereal seeds, unprocessed; grains [cere-
als]; grains for animal consumption; lime for animal 
forage; fish spawn; cocoa beans, raw; potatoes, 
fresh; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
animal foodstuffs; pet food; stall food for animals; 
bird food; strengthening animal forage; chicory 
roots; roots for animal consumption; nettles; groats 
for poultry; maize; edible sesame, unprocessed; 
shrubs; rose bushes; spiny lobsters, live; lemons, 
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fresh; vine plants; onions, fresh; flower bulbs; leeks, 
fresh; olives, fresh; bran mash for animal consump-
tion; shellfish, live; almonds [fruits]; mussels, live; 
peanut meal for animals; linseed meal for animal 
consumption; meal for animals; flax meal [fodder]; 
rice meal for forage; fish meal for animal consum-
ption; straw mulch; beverages for pets; oats; vege-
tables, fresh; cucumbers, fresh; lobsters, live; nuts 
[fruits]; coconuts; kola nuts; bran; distillery waste 
for animal consumption; residue in a still after dis-
tillation; palms [leaves of the palm tree]; cuttle bone 
for birds; peppers [plants]; aromatic sand [litter] for 
pets; locust beans, raw; locust beans, raw; locust 
beans, raw; citrus fruit, fresh; mash for fattening li-
vestock; animal fattening preparations; preparations 
for egg laying poultry; fishing bait, live; by-products 
of the processing of cereals, for animal consumption; 
seed germ for botanical purposes; poultry, live; whe-
at; pollen [raw material]; crayfish, live; crustaceans, 
live; seedlings; plants; aloe vera plants; plants, dried, 
for decoration; rhubarb, fresh; rice, unprocessed; 
rye; wheat germ for animal consumption; fish, live; 
lettuce, fresh; beet, fresh; linseed for animal con-
sumption; hay; coconut shell; bred stock; sanded 
paper [litter] for pets; malt for brewing and disti-
lling; straw [forage]; straw litter; salt for cattle; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of 
wood pulp; litter peat; garden herbs, fresh; sea- cu-
cumbers, live; sugarcane; truffles, fresh; squashes, 
fresh; oysters, live; fruit, fresh; hazelnuts, fresh; fod-
der; hops; flowers, natural; flowers, dried, for de-
coration; lentils, fresh; pine cones; hop cones; spi-
nach, fresh; juniper berries; eggs for hatching, fertili-
zed; silkworm eggs; barley; berries, fresh; silk-
worms; chicory; sea-cucumbers, live; seeds; litter for 
animals. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99277 A 
(800) 1421797 
(151) 2018 05 24 
(891) 2018 05 24 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo  

"STAVROPOLSKY BRLR" 
Broylernaya zona N1, Broylernaya,  
promyshlennaya zona, Shpakovsky r-n,  
RU-355026 Stavropolsky krai, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Red 
(531) 27.05.17; 29.01.01 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk pro-
ducts; oils and fats for food. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99278 A 
(800) 1421805 
(151) 2018 06 12 
(891) 2018 06 12 
(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(540)  

ITUIDY 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceuticals and medical preparations and 
substances; vaccines; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and treatment of 
disorders and diseases in, generated by or acting on 
the central nervous system; pharmaceutical prepa-
rations and substances acting on the central nervous 
system; central nervous system stimulants; pharma-
ceutical preparations and substances for the preven-
tion and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and treatment of 
dementia, Alzheimer's disease and disorder, dizzi-
ness, seizures, stroke, depression, cognitive impair-
ment, cognitive disorders and diseases, mood disor-
ders, psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-
Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, Hun-
tington's disease and disorder, insomnia, Parkinson's 
disease and disorder, falls, movement disorders and 
diseases, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, 
autism, melancholy, OCD, Tourette's syndrome, 
PSP, restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, 
nausea, cancer, migraine, pain, alcoholism and de-
pendency; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99282 A 
(800) 1421861 
(151) 2018 05 17 
(891) 2018 05 17 
(731) Limited Liability Company "WIMM-BILL- 

DANN FOODS" 
Dmitrovskoe shosse, d. 108, RU-127591  
Moscow, Russian Federation 

(540) 
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(591) Light green, green, lilac, white, light grey,  
grey, dark grey, red, yellow, orange, blue,  
pink, dark brown, brown, beige and black 

(531) 03.07.06; 03.07.24; 03.07.25; 05.07.08;  
24.13.01; 24.17.05; 25.05.01; 28.05; 29.01.15 

(511)  
5 – Food for babies; babies' diapers; infant formula; 
lacteal flour for babies. 
 

29 – Bouillon; meat jellies; jellies for food; fruit je-
llies; edible fats; fruit-based snack food; yogurt; 
kephir [milk beverage]; milk shakes; compotes; me-
at, tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, tin-
ned; buttercream; croquettes; kumys [milk bevera-
ge]; marmalade; oils for food; butter; milk; rice 
milk; condensed milk; soya milk; albumin milk; 
powdered milk; vegetable mousses; fish mousses; 
fruit pulp; milk beverages, milk predominating; ve-
getables, preserved; vegetables, cooked; vegetables, 
dried; potato fritters; jams; milk products; curd; 
prostokvasha [soured milk]; cranberry compote; 
apple purée; ryazhenka [fermented baked milk]; 
vegetable salads; fruit salads; bacon; whipped cre-
am; cream [dairy products]; fat-containing mixtures 
for bread slices; smetana [sour cream]; vegetable 
juices for cooking; tomato juice for cooking; soups; 
vegetable soup preparations; whey; cheese; tofu; 
milk ferments for culinary purposes; rennet; crys-
tallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fruit, 
stewed; potato flakes; fruit peel; potato chips; low-
fat potato chips; berries, preserved; eggs. 
 

32 – Aerated water; mineral water [beverages]; wa-
ters [beverages]; table waters; kvass [non-alcoholic 
beverage]; cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-
alcoholic beverages; whey beverages; non-alcoholic 
fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; smoothies; 
vegetable juices [beverages]; fruit juices; tomato 
juice [beverage]; cider, non-alcoholic; preparations 
for making aerated water; preparations for making 
beverages; non-alcoholic fruit extracts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99284 A 
(800) 1421881 
(151) 2018 01 23 
(891) 2018 01 23 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika", 
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Yellow, red, brown, light yellow and black. 
(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.07.11; 29.01.12 
(511) 
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or image, computer software, re-
corded, monitors, computer hardware. 

 

28 – Games that are not included in other classes, 
gaming machines operating with coins, banknotes 
and cards; gaming machines for gambling. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99370 A 
(800) 1422024 
(151) 2018 07 06 
(891) 2018 07 06 
(731) Public Joint-Stock Company "KRASNYJ  

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

(540) 

 
(591) White, brown, orange, dark yellow, green,  

light green, dark brown, black, yellow and 
pink 

(531) 03.04.02; 05.05.04; 27.05.02; 28.05; 29.01.13 
(511)  
35 – Sales promotion for others; organization of tra-
de fairs for commercial or advertising purposes; de-
monstration of goods; advertising. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99372 A 
(800) 1422160 
(151) 2018 02 27 
(891) 2018 02 27 
(731) GRYGOROVYCH SVITLANA  

ANATOLIIVNA 
vul. Shepeleva 4, kv. 1, Kyiv 03061, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
41 – Academies [education]; teaching; videotaping; 
arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of concerts; arranging and conduc-
ting of congresses; arranging and conducting of in-
person educational forums; arranging and conduc-
ting of seminars, arranging and conducting of sym-
posiums; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging of beauty contests; electronic 
desktop publishing; nursery schools; animal training; 
dubbing; educational examination; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; providing 
on-line videos, not downloadable; correspondence 
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courses; education information; tutoring; organizati-
on of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; organization of fashion shows for entertainment 
purposes; organization of competitions [education or 
entertainment]; educational services provided by 
schools; practical training [demonstration]. 
 

44 – Hairdressing; visagists' services; beauty salon 
services; manicuring. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99380 A 
(800) 1422307 
(151) 2018 05 29 
(891) 2018 05 29 
(731) TIANJIN AULION HEAVY INDUSTRIES  

CO., LTD. 
NO.77, GAOXIN ROAD, BEICHEN  
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, 
TIANJIN, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.02 
(511)  
7 – Harvesting machines; handling apparatus for 
loading and unloading; excavators; cutting machi-
nes; dynamos; trussing apparatus for hay; diesel en-
gines other than for land vehicles; gear boxes other 
than for land vehicles; agricultural machines; earth 
moving machines; loader; machines, namely seed 
sowers. 
 

12 – Tractors; cars; electric motorcycles; automobi-
les; engines for land vehicles; tramcars; electric tri-
cycles; motor tricycles; vehicles, namely vans; fork 
lift trucks; motorcycles; electric bicycles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99381 A 
(800) 1422321 
(151) 2018 07 12 
(891) 2018 07 12 
(731) Riedel Communications International  

GmbH 
Uellendahler Str. 353, 42109 Wuppertal, 
Germany 

(540)  

DEFINID 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Studio engineering apparatus, namely apparatus 
for recording, playing and storing audio data; soft-
ware, in particular application software for mobile 
terminals; telecommunications equipment, signalling 
and checking (supervision) apparatus and instru-
ments, apparatus for recording, transmission or rep-

roduction of sound or images; data processing appa-
ratus and computers, network data processing ap-
paratus and network computers, all for use on audio, 
video and telecommunications networks; audio, vi-
deo and/or telecommunications networks and com-
ponents therefor. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99384 A 
(800) 1422405 
(151) 2018 05 23 
(891) 2018 05 23 
(731) ION MOS S.R.L. 

Str. Rovine nr. 3, bl. 65, Sc. A, parter, Ap. 4,  
sector 2, Bucuresti, Romania 

(540) 

 
(591) Red (Pantone 185) 
(531) 11.01.20; 11.01.25; 27.03.15; 27.05.01;  

27.05.08; 29.01.01 
(511)  
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 (frozen water). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99391 A 
(800) 1422674 
(151) 2018 04 09 
(891) 2018 04 09 
(731) QUANZHOU HUMTTO OUTDOOR  

PRODUCTS, CO., LTD. 
No.8 Hebin East Road, Shuanggou, Meiling  
Street, Jinjiang, Quanzhong City, Fujian  
Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.18; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.09;  

27.05.10; 27.05.22 
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(511)  
25 – Clothing; ready-made clothing; bathing suits; 
waterproof clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; leather belt (clothing). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99393 A 
(800) 1422754 
(151) 2018 08 17 
(891) 2018 08 17 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(540)  

FLOCLARIS 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99398 A 
(800) 1422963 
(151) 2018 04 16 
(891) 2018 04 16 
(731) PUZZLEPOWER – UNIPESSOAL, LDA. 

Avenida Barros e Soares, EN 101,  
Edifício Bmcar, P-4715-214 Braga,  
Portugal 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.05.04; 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21 
(511)  
25 – Clothing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99411 A 
(800) 1423228 
(151) 2018 04 09 
(891) 2018 04 09 
(731) Bahram GHLIGGHANLO 

Ataköy 7-8-9-10 Kisim Mah., Yüzücü Talat  
Yüzmen Sokak No:4J/86, Bakirköy,  
İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
34 – Tobacco, chewing tobacco, cigarettes, cigars; 
smokers' articles including those made of precious 

metals; pipes, mouthpieces for cigars and cigarettes, 
ashtrays, tobacco boxes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, firestones, 
lighters for smokers; matches. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99412 A 
(800) 1423266 
(151) 2018 01 25 
(891) 2018 01 25 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Yellow, blue and brown 
(531) 26.04.04; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.18;  

27.05.02; 27.07.02; 29.01.13 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, computer software/re-
corded, monitors, computer hardware. 
 

28 – Games, that are not included in other classes, 
gaming machines operating with coins, banknotes 
and cards; gaming machines for gambling. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99415 A 
(800) 1423337 
(151) 2017 11 14 
(891) 2017 11 14 
(731) MERAN OTO İNŞ. MOBİLYA KIRT.  

ELEKTRONİK MADEN PETROL ENERJİ  
HİZM. SAN VE TİC. A.Ş. 
Merkez Mah. Prof. Dr. Nurettin, Mazhar Öktel  
Cad. No:8/6, Şişli, İstanbul, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white and orange 
(531) 26.13.25; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
20 – Furniture, made of any kind of material, matt-
resses; pillows; air mattresses and cushions, not for 
medical purposes, water beds, mirrors, beehives, ar-
tificial honeycombs and sections of wood for ho-
neycombs, bouncing chairs for babies, playpens for 
babies, cradles, infant walkers, display boards, fra-
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mes for pictures and paintings, identification plates, 
identification tags, nameplates, identification labels 
made of wood or synthetic materials, packaging 
containers of wood or plastics, casks for use in 
transportation or storage, barrels, storage drums, 
tanks, boxes, storage containers, transportation con-
tainers, chests, loading pallets and closures for the 
aforementioned goods, of wood or plastics, small 
hardware goods of wood or synthetic materials inc-
luded in this class, furniture fittings, of wood or 
synthetic materials, opening and closing mechanisms 
of wood or synthetic materials, ornaments and de-
corative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster 
namely figurines, holiday ornaments for walls, scul-
ptures, trophies of plastic, baskets, not of metal, 
fishing baskets, kennels, nesting boxes and beds for 
household pets, portable ladders and mobile boar-
ding stairs of wood or synthetic materials, bamboo 
curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted 
indoor blinds, bead curtains for decoration, bead 
curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, 
curtain tie-backs, curtain rods, non-metal wheel 
chocks. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; design of advertising 
materials; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services, office fun-
ctions; secretarial services; arranging newspaper 
subscriptions for others; compilation of statistics; 
rental of office machines; systemization of informa-
tion into computer databases; telephone answering 
for unavailable subscribers, business management, 
business administration and business consultancy; 
accounting; commercial consultancy services; perso-
nnel recruitment, personnel placement, employment 
agencies, import-export agencies; temporary perso-
nnel placement services, auctioneering, the bringing 
together, for the benefit of others, of furniture, made 
of any kind of material, mattresses, pillows, air mat-
tresses and cushions, not for medical purposes, water 
beds, mirrors, beehives, artificial honeycombs and 
sections of wood for honeycombs, bouncing chairs 
for babies, playpens for babies, cradles, infant wal-
kers, display boards, frames for pictures and pain-
tings, identification plates, identification tags, name-
plates, identification labels made of wood or synt-
hetic materials, packaging containers of wood or 
plastics, casks for use in transportation or storage, 
barrels, storage drums, tanks, boxes, storage contai-
ners, transportation containers, chests, loading pa-
llets and closures for the aforementioned goods, of 
wood or plastics, small hardware goods of wood or 
synthetic materials included in this class, furniture 
fittings, of wood or synthetic materials, opening and 
closing mechanisms of wood or synthetic materials, 
ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, 

cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plas-
tic or plaster namely figurines, holiday ornaments 
for walls, sculptures, trophies, baskets, fishing bas-
kets, kennels, nesting boxes and beds for household 
pets, portable ladders and mobile boarding stairs of 
wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller 
indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds, 
trip curtains, bead curtains for decoration, curtain 
hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods, 
non-metal wheel chocks, enabling customers to con-
veniently view and purchase those goods, such ser-
vices may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through 
mail order catalogues. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99417 A 
(800) 1423372 
(151) 2018 04 25 
(891) 2018 04 25 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Administration Building, Huawei Technolo- 
gies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.21; 27.07.01; 27.07.11 
(511)  
9 – Smartphones; smartwatches; smartglasses; wea-
rable activity trackers; protective films adapted for 
smartphones; cases for smartphones; covers for 
smartphones; cabinets for loudspeakers; digital pho-
to frames; network communication apparatus; selfie 
sticks (hand-held monopods); modems; micropho-
nes; sleeves for laptops; electric batteries; tablet 
computers; battery chargers; mobile power source 
(rechargeable batteries); laptop computers; headpho-
nes; virtual reality headsets; loudspeakers; set-top 
boxes; notebook computers; digital video recorders 
for cars; earphones; portable media players; huma-
noid robots with artificial intelligence; computer 
software applications, downloadable; sound transmi-
tting apparatus; computer programs, recorded; cam-
corders; cameras (photography); smart rings; down-
loadable graphics for mobile phones; wearable com-
puters; personal digital assistants (PDAs); audio in-
terfaces; security surveillance robots; selfie sticks 
adapted for mobile phones; wearable video display 
monitors; selfie lenses; telecommunication apparatus 
in the form of jewelry; USB cables. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 99419 A  
(800) 988602 
(151) 2008 12 02 
(891) 2018 12 03 
(731) YOUNG LIFE 

Legal Department, 420 N. Cascade Avenue, 
Colorado Springs CO 80903, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 27.05.10; 27.05.22 
(511) 
25 – Clothing, namely, men's and women's shirts, tee 
shirts, golf shirts, polo-style shirts, jackets, vests, 
sweat shirts, hooded sweat shirts, shorts, baseball-
style caps, beanies, visors. 
 

45 – Evangelistic and Christian ministerial services 
directed towards middle school, high school, and 
college students. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99420 A 
(800) 1064336 
(151) 2010 10 28 
(891) 2018 07 31 
(731) ALEXANDRA MELANIE GLADEN 

Klingäckerstr. 35, 72766 Reutlingen, Germany 
(540)  

GLADEN 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Speakers and compiled from this speaker sys-
tems, speaker boxes, accessories for above mentio-
ned speaker systems (included in this class), especia-
lly crossovers, power amplifiers and voltage stabi-
lizers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99543 A 
(800) 1423682 
(151) 2018 07 17 
(891) 2018 07 17 
(731) LIPSY LIMITED 

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

(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 02.09.01; 27.05.21 
(511)  
25 – Clothing; footwear; headgear; belts for clot-
hing; sleep masks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99545 A 
(800) 1423702 
(151) 2017 12 14 
(891) 2017 12 14 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Evren Mah. Camiyolu, Cad. No.50 Kat 1 B,  
Zemin 4-5-6 Güneşli, Bağcilar, İstanbul, 
Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use, dietetic foods adapted 
for medical purposes, baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments, dietary supplements for animals, fodder sup-
plements for veterinary purposes, medicines for den-
tal purposes, hygienic products for medical purposes 
including sanitary pads, breast-nursing pads and 
bunion pads, waddings for medical purposes, plas-
ters for medical purposes, dressings for medical pur-
poses, babies' napkins, preparations for destroying 
noxious plants, preparations for destroying noxious 
animals, fungicides, deodorants other than for hu-
man beings or for animals, air deodorising prepara-
tions, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, 
detergents for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99575 A 
(800) 1424279 
(151) 2018 05 03 
(891) 2018 05 03 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 
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(591) Blue, white and black 
(531) 26.01.12; 26.01.18; 26.11.12; 27.05.01;  

29.01.13 
(511) 
42 – Design and development of computer hardware 
and software for video and music recognition; elec-
tronic data storage; providing computer hardware or 
software information online; computer software ser-
vices, namely technical support services for video 
and music recognition software; providing on-line 
non-downloadable software for sound, video, and 
music recognition; providing online non-downloa-
dable software enabling discovery, interaction with, 
and sharing of audio, video, printed, multimedia, or 
augmented reality content. 
 

45 – Online social networking services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99612 A 
(800) 1425377 
(151) 2018 05 24 
(891) 2018 05 24 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstven- 

nostyu "DREHSLER IMMO-SERVIS" 
Zagorodnoye sh., 10, korp. 4, RU-117152  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Red, beige and white 
(531) 04.05.05; 25.01.15; 27.01.12; 27.05.01; 28.05;  

29.01.13 
(511)  
29 – Bouillon; broth; fatty substances for the manu-
facture of edible fats; peas, preserved; mushrooms, 
preserved; gelatin; jellies for food; yolk of eggs; edi-
ble fats; bouillon concentrates; broth concentrates; 
shrimps, not live; onions, preserved; vegetable oils 
for food; shellfish, not live; mussels, not live; fish 
meal for human consumption; fruit pulp; meat; vege-
tables, dried; nuts, prepared; tomato paste; powdered 
eggs; milk products; fish-based foodstuffs; cranberry 
compote; apple purée; fat-containing mixtures for 
bread slices; preparations for making bouillon; pre-
parations for making soup; tripe; soups; vegetable  
soup preparations; tuna, not live; oysters, not live; 
frozen fruits; potato flakes; lentils, preserved; potato 
chips; potato crisps; fruit chips; seaweed extracts for 
food; meat extracts. 
 

30 – Food flavorings, other than essential oils; food 
flavourings, other than essential oils; vanillin [vani-
lla substitute]; vermicelli [noodles]; natural sweete-

ners; glucose for culinary purposes; mustard; thicke-
ning agents for cooking foodstuffs; pasta; cocoa; 
gruel, with a milk base, for food; gluten prepared as 
foodstuff; starch for food; groats for human food; 
corn, milled; maize, milled; pastries; noodles; ribbon 
vermicelli; flour; meal; muesli; coffee-based bevera-
ges; tea-based beverages; chocolate-based bevera-
ges; cocoa-based beverages; nutmegs; pepper; piz-
zas; popcorn; powders for making ice cream; condi-
ments; oat-based food; rice; sugar; confectionery; 
sugar confectionery; cooking salt; spaghetti; seaso-
nings; rusks; vinegar; ferments for pastes; chicory 
[coffee substitute]; tea; essences for foodstuffs, ex-
cept etheric essences and essential oils. 
 

31 – Peanuts, fresh; beans, fresh; fruit residue 
[marc]; marc; peas, fresh; mushrooms, fresh; pota-
toes, fresh; chestnuts, fresh; maize; nuts [fruits]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99629 A 
(800) 1248378 
(151) 2014 10 09 
(891) 2018 09 11 
(731) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA 

Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt  
am Main, Germany 

(540) 

 
(591) Light green, dark green and white 
(531) 02.09.12; 29.01.12 
(511)  
3 – Cosmetics. 
 

5 – Pharmaceutical products, food supplements. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99632 A 
(800) 1367221 
(151) 2017 07 05 
(891) 2018 08 16 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu "STRATFORD GLOBAL" 
ul. Belkinskaya, d. 25, podiezd 5, pom. 1,  
Obninsk, RU-249034 Kaluzhskaya obli.,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
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(511)  
43 – Café services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99681 A 
(800) 1425572 
(151) 2018 02 12 
(891) 2018 02 12 
(731) EDMARK INDUSTRIES SDN BHD 

No.20, Jalan BK 1/13, Kinrara Industrial  
Park, Selangor Darul Ehsan, 47180 Puchong,  
Malaysia 

(540) 

 
(591) Blue, white and red. 
(531) 27.05.01; 29.01; 29.01.12 
(511)  
3 – Skin care preparations; skin care cosmetics; skin 
lotions, skin creams, skin care oils; facial wash; hou-
sehold cleaning preparations; polishing and scouring 
preparations; toothpastes; hair shampoos; body 
shampoos; cleansing preparations for personal use; 
essential oils; aromatic oils; aromatherapy prepara-
tions; feminine wash, soap (terms considered too 
vague by the International Bureau – rule 13 (2) (b) 
of the Common Regulations). 
 

5 – Food supplements, nutritional supplements, die-
tary supplements, health supplement (term consi-
dered too vague by the International Bureau – rule 
13 (2) (b) of the Common Regulations); medicinal 
ointments; medicinal oils; protein dietary supple-
ments; pharmaceuticals; pharmaceutical prepara-
tions. 
 

30 – Coffee, tea and cocoa; coffee mixtures; instant 
coffee; chocolate coffee; chocolate-based drinks; 
chocolate beverages; tea-based drinks; protein-enri-
ched chocolate drinks; cereals; cereal bars and 
energy bars; cereal-based snacks; chocolate bars; 
wafers; wafer biscuits. 
 

32 – Non-alcoholic beverages; preparations for ma-
king beverages; beverages containing chlorophyll 
(terms considered too vague by the International Bu-
reau – rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); 
beverages containing spirulina (terms considered too 
vague by the International Bureau – rule 13 (2) (b) 
of the Common Regulations); protein-enriched 
drinks (terms considered too vague by the Inter-
national Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common 
Regulations); sports drinks; energy drinks; soft 
drinks; fruit beverages; vegetable-based beverages; 
plant beverages (terms considered too vague by the  
International Bureau – rule 13 (2) (b) of the Com-
mon Regulations); plant extract preparations (terms 
considered too vague by the International Bureau – 
rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); soya-
based beverages, other than milk substitutes. 
 

35 – Retail and wholesale services of various goods 
namely food supplements, beverages, cereals, energy 
bars, skin care products, personal care, cosmetics, 
household products, kitchenware, tableware, utensils 
and household cleaning products; electronic com-
merce services (terms considered too vague by the 
International Bureau – rule 13 (2) (b) of the Com-
mon Regulations); provision of business opportu-
nity, technical assistance, training and management 
relating to network marketing (terms considered too 
vague by the International Bureau – rule 13 (2) (b) 
of the Common Regulations); direct distribution 
(terms considered too vague by the International 
Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common Regulati-
ons); network marketing and multi-level marketing 
services; direct sale (terms considered too vague by 
the International Bureau – rule 13 (2) (b) of the 
Common Regulations); business management advice 
and assistance; business marketing, online marke-
ting, product marketing services; product merchan-
dising services; display services for merchandise; 
online advertising services; online business net-
working services; business networking. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99682 A 
(800) 1425600 
(151) 2018 07 03 
(891) 2018 07 03 
(731) BITFURY GROUP LIMITED 

c/o Harneys Services (Cayman) Limited, 
4th Floor, Harbour Place, 103 South Church 
Street, PO Box 10240, KY1-1002 George  
Town, Cayman Islands 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.13.25 
(511)  
9 – Downloadable computer software frameworks 
for creating, designing, developing and implemen-
ting private and public blockchains; downloadable 
computer software for enabling encrypted, verifiab-
le, and immutable records of transactions and docu-
ments; downloadable computer software for enab-
ling encrypted, verifiable, and immutable records of 
transactions and documents in the fields of logistics, 
finance, virtual currency, legal agreements, and digi-
tal rights management; downloadable computer soft-
ware for managing, validating, authenticating, secu-
ring and transmitting encrypted data; downloadable 
computer software for use in the design and imple-
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mentation of blockchains and blockchain-based 
computer applications; downloadable electronic da-
tabases for use in the design and implementation of 
blockchains and blockchain-based computer applica-
tions. 
 

42 – Data encryption and decryption; coding and de-
coding of data; database design; computer progra-
mming, namely, developing blockchains for use by 
others; non-downloadable computer software frame-
works for creating, designing, developing and imple-
menting private and public blockchains; non-down-
loadable computer software for enabling encrypted, 
verifiable, and immutable records of transactions 
and documents; non-downloadable computer softwa-
re for enabling encrypted, verifiable, and immutable 
records of transactions and documents in the fields 
of logistics, finance, virtual currency, legal agree-
ments, and digital rights management; non-downloa-
dable computer software for managing, validating, 
authenticating, securing and transmitting encrypted 
data; non-downloadable computer software for use 
in the design and implementation of blockchains and 
blockchain-based computer applications; non-down-
loadable electronic databases for use in the design 
and implementation of blockchains and blockchain-
based computer applications; advice and consultancy 
relating to all of the foregoing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99683 A 
(800) 1425661 
(151) 2018 04 10 
(891) 2018 04 10 
(731) IPQ IP Specialists AB 

Mailbox 550, SE-114 11 Stockholm, Sweden 
(540) 

ITSAPARK 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Retail services in relation to hand soaps, body 
soaps, shampoos, conditioners, body lotions, hair 
creams, hair masks, non-medical skin lotions, hand 
balms, body scrubs, washing detergent, washing up 
liquid, sunglasses, headphones, mobile phone cases, 
jewelry, watches, table mats (paper), table cloths 
(paper), paper napkins, notebooks, pencils, pens, 
crayons, paper clips, erasers, tape (for office use), 
books, magazines (periodical); retail services in rela-
tion to paper, erasers, bags, trunks, rucksacks, com-
puter bags, wallets, belts, umbrellas; retail services 
in relation to clothing, underwear, swimwear, foot-
wear, headgear; marketing services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99743 A 
(800) 1189859 
(151) 2013 11 01 
(891) 2018 08 21 

(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju  
"WELLCORM" 
Centralnaya str. 46, office 205, Murino,  
Vsevolozhsky district, RU-188661 Leningrad  
Region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Orange, white, brown, pink, black, green,  

yellow and red 
(531) 03.01.06; 03.01.16; 27.05.11; 29.01.13 
(511)  
5 – Animal feed supplements for veterinary purpo-
ses; dietary supplements for animals; dietetic animal 
foodstuffs for medical purposes; medicated animal 
feed. 
 

31 – Animal foodstuffs, namely foodstuffs for cats; 
pet food, namely foods for cats; strengthening ani-
mal forage, namely strengthening forage for cats; 
animal fattening preparations.  
 

35 – Import-export agencies; marketing analysis ser-
vices; analysis of response to advertising; demons-
tration of goods; demonstration of goods for animals 
for advertising purposes; arranging contracts for the 
buying and selling of goods for animals; arranging 
advertising and promotional contracts for others; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; marketing research; procu-
rement of contracts for others relating to the sale of 
goods for animals; marketing; organization of exhi-
bitions for commercial or advertising purposes; ar-
ranging and conducting of promotional and marke-
ting events; organization and management of custo-
mer loyalty programs; organization of events, exhi-
bitions, fairs and shows for commercial, promotional 
and advertising purposes; organization, operation 
and supervision of sales and promotional incentive 
schemes; organization, operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes; presentation of goods 
for animals on communication media, for retail pur-
poses; sales promotion for others; conducting marke-
ting studies and market analysis; promoting the 
goods and services of others; telemarketing services; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; services on who-
lesale and retail of goods for animals; services on 
wholesale and retail of forages for animals; services 
in delivery sale of goods for animals; services of 
shops in retail of goods for animals. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 99844 A 
(800) 1428244 
(151) 2018 08 27 
(891) 2018 08 27 
(731) Closed Joint Stock Company "SOTEX"  

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

(540)  

CALMIREX 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
balms for medical purposes; first-aid boxes, filled; 
hematogen; dietetic foods adapted for medical pur-
poses; dietetic substances adapted for medical use; 
dietary supplements for animals; nutritional supple-
ments; capsules for medicines; cachets for pharma-
ceutical purposes; candy, medicated; candy for me-
dical purposes; adhesive plasters; liniments; oint-
ments for pharmaceutical purposes; medicinal oils; 
drugs for medical purposes; pharmaceutical prepa-
rations; chemico-pharmaceutical preparations; mus-
tard plasters; vaccines; vitamin preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99848 A 
(800) 1428335 
(151) 2018 07 10 
(891) 2018 07 10 
(731) Limited Liability Company "Meat processing 

plant REMIT" 
Khudozhestvenny pr-d, 2D, Podolsk,  
RU-142111Moscow region, Russian 
Federation 

(540) 

 
 

(591) Orange, dark blue, golden, yellow and white 
(531) 19.03.24; 25.01.15; 25.01.19; 26.13.25;  

27.05.09; 27.05.11; 29.01.14 
(526) EXTRA EXCLUSIVE, EASY OPEN, 
OTBORNOE MYASO, AROMATNYE SPETSII,  
OTMENNYI VKUS,  ® 
(511) 
29 – Charcuterie; blood sausage; sausages; sausages 
in batter; hot dog sausages; corn dogs. 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 99849 A 
(800) 1428339 
(151) 2018 08 14 
(891) 2018 08 14 
(731) BENEFIT COSMETICS LLC 

225 Bush Street, 20th Floor, San Francisco 
CA 94104, USA 

(540) 

BENEFIT 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics, namely, skin cleansing creams; night 
creams; facial creams; skin fresheners; beauty masks 
or facial packs; bath oils; perfumed bath oils; colog-
nes; eye shadow; mascara; lipstick; lip gloss; rouge; 
liquid rouge; body lotions; sun tan lotion and sun tan 
ultraviolet block; skin cleansers, cream, lotion, 
masks, moisturizer, concealers, scrubs; non-medica-
ted lip balm; body cream, oil, and scrubs; make-up; 
eye make-up; blush; cosmetic pencils; sun block; 
self-tanning skin preparations; facial cleaners, cre-
ams, masks and scrubs; perfume; cologne; scented 
body spray; make-up remover. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99851 A 
(800) 952634 
(151) 2008 01 22 
(891) 2018 09 24 
(731) T.M. LEWIN & SONS LTD 

6-7 St Cross St Courtyard, London EC1N 
8UA, United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
25 – Clothing; footwear; headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99852 A 
(800) 1277018 
(151) 2014 08 20 
(891) 2018 05 25 
(731) Sergio TEGON 

Via del Giardinier, 1, I-30030 
MARTELLAGO (VE), Italy 

(540)  

SERGIO TEGON 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Almond soap; soap; shaving soap; hair lotions; 
cleansing milk for toilet purposes; shampoos; soap 
for foot perspiration; deodorant soap; cakes of toilet 
soap; antiperspirant soap; bath salts, not for medical 
purposes; dry shampoo; shampoo; ointments for 
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cosmetic use; conditioning balsam; hair conditioner; 
facial cleansing milk; bath lotion; cosmetic bath 
salts; non-medicated hand lotions; lacquer-removing 
preparations; creams for leather; leather preserving 
polishes; almond oil; badian essence; bergamot oil; 
essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; 
ethereal essences; essential oils; extracts of flowers 
[perfumes]; flower bases for perfumes; fumigation 
preparations [perfumes]; gaultheria oil; geraniol; 
heliotropine; jasmine oil; lavender oil; oils for per-
fumes and scents; rose oil; mint essence [essential 
oil]; mint for perfumery; musk [perfumery]; perfu-
mery; terpenes [essential oils]; aromatics [essential 
oils]; cosmetic oils; perfumes for industrial purpo-
ses; scented soaps; oils for perfumes and scents; 
amber [perfume]; cosmetic preparations for baths; 
lipsticks; cotton sticks for cosmetic purposes; beauty 
masks; skin whitening creams; nail polish; make-up 
preparations; hair dyes; hair waving preparations; 
false eyelashes; cosmetic preparations for eyelashes; 
eau de Cologne; cosmetic kits; cosmetics; cotton 
wool for cosmetic purposes; cosmetic pencils; cos-
metic creams; make-up removing preparations; la-
vender water; scented water; depilatory preparations; 
depilatory wax; make-up; petroleum jelly for cosme-
tic purposes; greases for cosmetic purposes; hydro-
gen peroxide for cosmetic purposes; toiletries; eyeb-
row cosmetics; neutralizers for permanent waving; 
perfumes; false nails; nail care preparations; cosme-
tic preparations for skin care; pomades for cosmetic 
purposes; make-up powder; shaving preparations; 
eyebrow pencils; cosmetic dyes; antiperspirants 
[toiletries]; almond milk for cosmetic purposes; sun-
screen preparations; sun-tanning preparations [cos-
metics]; beard dyes; cosmetic preparations for slim-
ming purposes; deodorants for human beings; deco-
rative transfers for cosmetic purposes; astringents for 
cosmetic purposes; bleaching preparations [decolo-
rants] for cosmetic purposes; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; after-shave lotions; hair spray; 
mascara; anti-wrinkle cream; eye shadow; hair colu-
rants; hair tonic; hair dyeing preparations; dentifri-
ces; preparations for cleaning dentures; breath 
freshening sprays; dental bleaching gels; scented 
wood; incense; sachets for perfuming linen; potpo-
urris [fragrances]; cosmetics for animals; air fragran-
ce preparations. 
 

9 – Optical lenses; optical goods; eyeglass chains; 
eyeglass cases; spectacle glasses; eyeglass frames; 
pince-nez; eyeglasses; sunglasses. 
 

14 – Precious metals, unwrought or semiwrought; 
alloys of precious metal; boxes of precious metal; 
jewelry cases [caskets]; bracelets [jewellery]; 
charms [jewellery]; trinkets [jewellery]; brooches 
[jewellery]; chains [jewellery]; necklaces [jewelle-
ry]; tie clips; diamonds; jewellery; ornamental pins; 
semi-precious stones; precious stones; statues of 
precious metal; paste jewellery [costume jewellery]; 

rings [jewellery]; earrings; cuff links; figurines 
[statuettes] of precious metal; tie pins; key rings 
[trinkets or fobs]; clocks; wristwatches; watch 
bands; watch chains; chronographs [watches]; chro-
nometers; clock cases; watches; watch glasses; mo-
vements for clocks and watches; alarm clocks; watch 
cases; stopwatches. 
 

18 – Leather, unworked or semi-worked; imitation 
leather; purses; card cases [notecases]; hat boxes of 
leather; backpacks; rucksacks; pocket wallets; sho-
pping bags; attacché cases; handbags; travelling 
bags; briefcases; travelling sets [leatherware]; cases, 
of leather or leatherboard; vanity cases, not fitted; 
key cases; imitation leather cases; cheque wallets 
made of leather; passport wallets of leather; umb-
rellas; parasols; walking sticks; leather leashes. 
 

25 – Overalls; shoulder wraps; camisoles; underclot-
hing; dressing gowns; sweaters; shirts; short-sleeve 
shirts; clothing; furs [clothing]; tights; combinations 
[clothing]; corselets; suits; ready-made clothing; tro-
users; outerclothing; knitwear [clothing]; corsets 
[underclothing]; waistcoats; coats; jerseys [clothing]; 
skirts; sports jerseys; singlets; cuffs; pelisses; beach 
clothes; pyjamas; dresses; underpants; brassieres; 
overcoats; jackets [clothing]; bath-robes; parkas; pe-
tticoats; slips [undergarments]; clothing of imitations 
of leather; clothing of leather; tee-shirts; leggings 
[leg warmers]; wind jackets; down jackets; chil-
dren’s clothing; babies’ pants [clothing]; layettes 
[clothing]; clothing for gymnastics; waterproof clot-
hing; raincoats; dance clothing; footwear; bath slip-
pers; boots; half-boots; gaiters; slippers; sandals; 
shoes; heels; berets; caps [headwear]; hats; headgear 
for wear; ear muffs [clothing]; headbands [clothing]; 
stockings; hosiery; socks; garters; leggings; ankle 
socks; gloves [clothing]; shawls; neckties; scarves; 
fur stoles; bandanas [neckerchiefs]; ascots; bow tie; 
belts [clothing]; girdles; leather belts [clothing]; 
chasubles; sashes for wear; wimples; maniples; sho-
wer caps; sleep masks; wedding dresses. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; franchising, namely 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion; wholesale and retail 
sale services of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, sco-
uring and abrasive preparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, sci-
entific, nautical, surveying, photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments, apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumula-
ting, 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, mechanisms for coin-operated apparatus, 
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cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer software, fire-ex-
tinguishing apparatus, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated there-
with, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas 
and parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing, footwear, headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99853 A 
(800) 1315086 
(151) 2016 05 16 
(891) 2018 08 31 
(731) FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE &,  

TECHNOLOGY CO., LTD. 
Shenhu Wulou Goudong Industry Zone, 
Jinjiang, 362246 Fujian, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17; 27.05.23 
(511)  
26 – Hat ornaments, not of precious metal; shoe or-
naments, not of precious metal; trimmings for clot-
hing; shoe buckles; dress fastenings; buttons; snap 
fasteners; zip fasteners for bags; buckles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99855 A 
(800) 1375724 
(151) 2017 09 18 
(891) 2018 06 21 
(731) HUNAN SINOBOOM HEAVY INDUSTRY  

CO., LTD. 
No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang  
High-tech Industrial Park, Changsha, Hunan,  
China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.13.25; 27.05.01; 27.05.21 
(511)  
7 – Lifts, other than ski-lifts; elevating apparatus; lif-
ting apparatus; lift operating apparatus; hoists; 
handling apparatus for loading and unloading; belt 
conveyors; bulldozers; extractors for mines; mixers 
[machines]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99856 A 
(800) 1388620 
(151) 2017 11 20 

(891) 2018 08 30 
(731) MA HUANHUAN 

No.808, Tower A, Taipingyang Dasha,  
No.176, Heishui Road, Kuancheng District,  
Changchun City, Jilin Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
35 – Sales promotion for others; procurement servi-
ces for others [purchasing goods and services for ot-
her businesses]; marketing; telemarketing services; 
business information; personnel management con-
sultancy; business auditing; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99857 A 
(800) 1394654 
(151) 2017 12 14 
(891) 2018 05 18 
(731) SPECIALES GILLARDEAU 

Baie de Sinche, F-17560 BOURCEFRANC- 
LE-CHAPUS, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.01; 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05;  

27.05.21; 27.05.24 
(511)  
29 – Fish; canned fish; preserved fish; salted fish; 
shellfish, not live; crustaceans, not live; oysters, not 
live; fish meal for human consumption; foods prepa-
red from fish; seaweed extracts for food. 
 

31 – Live fish; live shellfish; live crustaceans; live 
oysters; fish spawn; algae for human or animal 
consumption. 
 

35 – Retail services for fish, canned fish, preserved 
fish, salted fish, shellfish (not live), crustaceans (not 
live), oysters (not live), fish meal for human con-
sumption, foods prepared from fish, seaweed ex-
tracts for food, live fish, live shellfish, live crustace-
ans, live oysters, fish roe, algae for human or animal 
consumption. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 99859 A 
(800) 1407663 
(151) 2018 02 20 
(891) 2018 07 24 
(731) OLEG KONSTANTINOVICH  

MIKHAYLYUKOV 
Solnechnaya ul., d. 7/1, der. Pozdnyakovo, 
Krasnogorskiy r-n, RU-143421 Moscovskaya  
obl., Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
34 – Matches; tips of yellow amber for cigar and ci-
garette holders; tobacco; tobacco pouches; cigarette 
tips; cigarette filters; lighters for smokers; gas con-
tainers for cigar lighters; tobacco pipes; books of ci-
garette papers; absorbent paper for tobacco pipes; 
chewing tobacco; cigars; cigar cutters; cigar cases; 
cigarette cases; cigar holders; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; ciga-
rettes; pocket machines for rolling cigarettes; cigare-
tte holders; mouthpieces for cigarette holders; ciga-
rette paper; cigarillos; pipe cleaners for tobacco pi-
pes; firestones; herbs for smoking; pipe racks for 
tobacco pipes; match holders; tobacco jars; snuff; 
snuff boxes; matchboxes; ashtrays for smokers; spi-
ttoons for tobacco users; humidors; liquid solutions 
for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; flavorings, other than essential oils, for use 
in electronic cigarettes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99860 A 
(800) 1425948 
(151) 2018 06 05 
(891) 2018 09 24 
(731) ALPEN PHARMA AG 

Casinoplatz 2, CH-3011 Bern, Switzerland 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.22;  

26.04.24; 26.11.14; 27.05.24 

(511)  
5 – Pharmaceutical products, medical and veterinary 
preparations; sanitary products for medical purposes; 
dietetic food and substances for medical or veterina-
ry use, food for babies; food supplements for hu-
mans and animals; plasters, materials for dressings; 
material for dental fillings and dental impressions; 
disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 91372 A 
(800) 1255373 
(151) 2015 04 08 
(181) 2025 04 08 
(891) 2017 01 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 93176 A 
(800) 1352295 
(151) 2017 04 13 
(181) 2027 04 13 
(891) 2017 04 13 
(511) 03, 05, 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 93676 A 
(800) 1358268 
(151) 2017 05 04 
(181) 2027 05 04 
(891) 2017 05 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94646 A 
(800) 1232715 
(151) 2014 11 13 
(181) 2024 11 13 
(891) 2017 09 27 
(551) Collective 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95390 A 
(800) 801821 
(151) 2003 04 14 
(181) 2023 04 14 
(891) 2017 11 09 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95613 A 
(800) 1378788 
(151) 2017 06 07 
(181) 2027 06 07 
(891) 2017 06 07 
(511) 02, 06, 09, 14, 16, 18, 26, 28, 35, 36, 38, 40,  

41, 42, 44, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95614 A 
(800) 1378789  
(151) 2017 06 07 
(181) 2027 06 07 
(891) 2017 06 07 
 

 
 
 
 
 
 
(511) 02, 06, 09, 14, 16, 18, 26, 28, 35, 36, 38, 40,  

41, 42, 44, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96514 A 
(800) 1387847 
(151) 2017 11 24 
(181) 2027 11 24 
(891) 2017 11 24 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97041 A 
(800) 1394580 
(151) 2017 06 28 
(181) 2027 06 28 
(891) 2017 06 28 
(511) 07, 09, 35, 38, 41, 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97114 A 
(800) 1395378 
(151) 2017 11 30 
(181) 2027 11 30 
(891) 2017 11 30 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97275 A 
(800) 1230520 
(151) 2014 06 16 
(181) 2024 06 16 
(891) 2018 02 20 
(511) 25, 28, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97355 A 
(800) 963147 
(151) 2008 03 27 
(181) 2028 03 27 
(891) 2018 03 28 
(511) 07, 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97358 A 
(800) 1227460 
(151) 2014 09 24 
(181) 2024 09 24 
(891) 2017 10 25 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2019 97518 A 
(800) 1398168 
(151) 2017 12 27 
(181) 2027 12 27 
(891) 2017 12 27 
(511) 09, 16, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97522 A 
(800) 1398322 
(151) 2017 12 04 
(181) 2027 12 04 
(891) 2017 12 04 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97539 A 
(800) 1398874 
(151) 2018 02 12 
(181) 2028 02 12 
(891) 2018 02 12 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97554 A 
(800) 1399171 
(151) 2018 01 12 
(181) 2028 01 12 
(891) 2018 01 12 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97599 A 
(800) 1399819 
(151) 2017 09 18 
(181) 2027 09 18 
(891) 2017 09 18 
(511) 09, 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97600 A 
(800) 1399832 
(151) 2017 09 19 
(181) 2027 09 19 
(891) 2017 09 19 
(511) 29, 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97601 A 
(800) 1399845 
(151) 2017 11 08 
(181) 2027 11 08 
(891) 2017 11 08 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97602 A 
(800) 1399880 
(151) 2017 12 11 
(181) 2027 12 11 

(891) 2017 12 11 
(511) 07, 19, 20, 37, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97603 A 
(800) 1399897 
(151) 2017 11 30 
(181) 2027 11 30 
(891) 2017 11 30 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97604 A 
(800) 1399918 
(151) 2018 01 10 
(181) 2028 01 10 
(891) 2018 01 10 
(511) 11, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97605 A 
(800) 1399919 
(151) 2018 01 10 
(181) 2028 01 10 
(891) 2018 01 10 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97607 A 
(800) 1399985 
(151) 2018 01 31 
(181) 2028 01 31 
(891) 2018 01 31 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97608 A 
(800) 1399994 
(151) 2018 01 09 
(181) 2028 01 09 
(891) 2018 01 09 
(511) 03, 05, 35, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97618 A 
(800) 206412 
(151) 1958 01 13 
(181) 2028 01 13 
(891) 2018 03 28 
(511) 06 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97619 A 
(800) 1104934 
(151) 2011 04 20 
(181) 2021 04 20 
(891) 2017 11 09 
(511) 01, 04 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 97621 A 
(800) 1186494 
(151) 2013 10 29 
(181) 2023 10 29 
(891) 2018 03 20 
(511) 09, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97626 A 
(800) 1400365 
(151) 2017 07 06 
(181) 2027 07 06 
(891) 2017 07 06 
(511) 07, 09, 11, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97631 A 
(800) 1400423 
(151) 2018 02 02 
(181) 2028 02 02 
(891) 2018 02 02 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97632 A 
(800) 1400424 
(151) 2018 02 01 
(181) 2028 02 01 
(891) 2018 02 01 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97633 A 
(800) 1400428 
(151) 2018 02 20 
(181) 2028 02 20 
(891) 2018 02 20 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97635 A 
(800) 1400460 
(151) 2017 12 26 
(181) 2027 12 26 
(891) 2017 12 26 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97641 A 
(800) 1400687 
(151) 2018 01 25 
(181) 2028 01 25 
(891) 2018 01 25 
(511) 09, 22, 24, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97643 A 
(800) 1400759 
(151) 2017 11 14 
(181) 2027 11 14 

(891) 2017 11 14 
(511) 06, 11, 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97645 A 
(800) 1400815 
(151) 2017 12 14 
(181) 2027 12 14 
(891) 2017 12 14 
(511) 38, 41, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97646 A 
(800) 1400843 
(151) 2017 10 26 
(181) 2027 10 26 
(891) 2017 10 26 
(511) 03, 08, 18, 21, 26, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97647 A 
(800) 1400903 
(151) 2018 02 06 
(181) 2028 02 06 
(891) 2018 02 06 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97648 A 
(800) 1400907 
(151) 2018 01 16 
(181) 2028 01 16 
(891) 2018 01 16 
(511) 09, 35, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97650 A 
(800) 1401017 
(151) 2017 11 06 
(181) 2027 11 06 
(891) 2017 11 06 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97658 A 
(800) 1401288 
(151) 2017 10 16 
(181) 2027 10 16 
(891) 2017 10 16 
(511) 07, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97660 A 
(800) 1401370 
(151) 2018 01 09 
(181) 2028 01 09 
(891) 2018 01 09 
(511) 32 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 97676 A 
(800) 1384587 
(151) 2017 09 06 
(181) 2027 09 06 
(891) 2018 03 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97711 A 
(800) 1401520 
(151) 2018 01 08 
(181) 2028 01 08 
(891) 2018 01 08 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97712 A 
(800) 1401549 
(151) 2017 12 07 
(181) 2027 12 07 
(891) 2017 12 07 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97723 A 
(800) 1401782 
(151) 2018 02 14 
(181) 2028 02 14 
(891) 2018 02 14 
(511) 09, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97724 A 
(800) 1401859 
(151) 2018 03 16 
(181) 2028 03 16 
(891) 2018 03 16 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97726 A 
(800) 1401949 
(151) 2018 03 23 
(181) 2028 03 23 
(891) 2018 03 23 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97727 A 
(800) 1402040 
(151) 2017 12 14 
(181) 2027 12 14 
(891) 2017 12 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97729 A 
(800) 1402083 
(151) 2018 04 11 
(181) 2028 04 11 

(891) 2018 04 11 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97735 A 
(800) 1402315 
(151) 2017 10 16 
(181) 2027 10 16 
(891) 2017 10 16 
(511) 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97751 A 
(800) 1148843 
(151) 2012 12 27 
(181) 2022 12 27 
(891) 2018 05 02 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97754 A 
(800) 1344919 
(151) 2017 01 20 
(181) 2027 01 20 
(891) 2018 05 03 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97755 A 
(800) 1386677 
(151) 2017 08 09 
(181) 2027 08 09 
(891) 2018 04 26 
(511) 18, 28, 37, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97841 A 
(800) 1403259 
(151) 2017 06 26 
(181) 2027 06 26 
(891) 2017 06 26 
(511) 08, 16, 22, 23, 24, 26, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97864 A 
(800) 1403763 
(151) 2018 04 16 
(181) 2028 04 16 
(891) 2018 04 16 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97865 A 
(800) 1403873 
(151) 2017 10 20 
(181) 2027 10 20 
(891) 2017 10 20 
(511) 09, 38, 41 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 97866 A 
(800) 1403892 
(151) 2017 12 27 
(181) 2027 12 27 
(891) 2017 12 27 
(511) 30, 32, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97869 A 
(800) 836751 
(151) 2004 04 09 
(181) 2024 04 09 
(891) 2018 03 30 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97870 A 
(800) 1073487 
(151) 2011 03 08 
(181) 2021 03 08 
(891) 2018 05 08 
(511) 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97871 A 
(800) 1074202 
(151) 2011 03 08 
(181) 2021 03 08 
(891) 2018 05 08 
(511) 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97872 A 
(800) 1329101 
(151) 2016 05 09 
(181) 2026 05 09 
(891) 2018 02 12 
(511) 03, 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97873 A 
(800) 1378095 
(151) 2017 10 06 
(181) 2027 10 06 
(891) 2018 04 23 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97907 A 
(800) 1403964 
(151) 2017 11 14 
(181) 2027 11 14 
(891) 2017 11 14 
(511) 06, 09, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97909 A 
(800) 1403991 
(151) 2018 03 19 
(181) 2028 03 19 

891) 2018 03 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97910 A 
(800) 1404001 
(151) 2017 02 10 
(181) 2027 02 10 
(891) 2017 02 10 
(511) 01, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97911 A 
(800) 1404006 
(151) 2017 05 10 
(181) 2027 05 10 
(891) 2017 05 10 
(511) 03, 05, 10, 16, 24, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97912 A 
(800) 1404028 
(151) 2017 09 25 
(181) 2027 09 25 
(891) 2017 09 25 
(511) 16, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97913 A 
(800) 1404037 
(151) 2017 11 15 
(181) 2027 11 15 
(891) 2017 11 15 
(511) 09, 25, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97914 A 
(800) 1404043 
(151) 2017 12 01 
(181) 2027 12 01 
(891) 2017 12 01 
(511) 05, 16, 29, 30, 43, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97915 A 
(800) 1404078 
(151) 2017 11 10 
(181) 2027 11 10 
(891) 2017 11 10 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97946 A 
(800) 1125979 
(151) 2012 06 06 
(181) 2022 06 06 
(891) 2018 04 09 
(511) 01, 02, 16, 17 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 97947 A 
(800) 1159822 
(151) 2013 02 06 
(181) 2023 02 06 
(891) 2018 05 15 
(511) 30, 35, 39, 41, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97952 A 
(800) 1213842 
(151) 2014 06 13 
(181) 2024 06 13 
(891) 2018 05 08 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97953 A 
(800) 1314275 
(151) 2016 05 18 
(181) 2026 05 18 
(891) 2018 05 03 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97954 A 
(800) 1379687 
(151) 2017 10 24 
(181) 2027 10 24 
(891) 2018 04 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97955 A 
(800) 1399844 
(151) 2017 11 01 
(181) 2027 11 01 
(891) 2018 05 11 
(511) 01, 04, 37, 39, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98017 A 
(800) 1405169 
(151) 2017 12 22 
(181) 2027 12 22 
(891) 2017 12 22 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98018 A 
(800) 1405174 
(151) 2018 02 07 
(181) 2028 02 07 
(891) 2018 02 07 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98023 A 
(800) 1405324 
(151) 2018 03 05 
(181) 2028 03 05 

(891) 2018 03 05 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98024 A 
(800) 1405339 
(151) 2018 04 17 
(181) 2028 04 17 
(891) 2018 04 17 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98031 A 
(800) 1405501 
(151) 2017 12 08 
(181) 2027 12 08 
(891) 2017 12 08 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98033 A 
(800) 1405532 
(151) 2017 11 27 
(181) 2027 11 27 
(891) 2017 11 27 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98034 A 
(800) 1405583 
(151) 2018 02 21 
(181) 2028 02 21 
(891) 2018 02 21 
(511) 09, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98035 A 
(800) 1405591 
(151) 2017 11 22 
(181) 2027 11 22 
(891) 2017 11 22 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98038 A 
(800) 1405639 
(151) 2018 01 31 
(181) 2028 01 31 
(891) 2018 01 31 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98089 A 
(800) 1406637 
(151) 2017 12 21 
(181) 2027 12 21 
(891) 2017 12 21 
(511) 35 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 98118 A 
(800) 1407100 
(151) 2018 03 12 
(181) 2028 03 12 
(891) 2018 03 12 
(511) 01, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98119 A 
(800) 1407122 
(151) 2018 03 08 
(181) 2028 03 08 
(891) 2018 03 08 
(511) 09, 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98120 A 
(800) 1407126 
(151) 2018 02 23 
(181) 2028 02 23 
(891) 2018 02 23 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98121 A 
(800) 1407141 
(151) 2018 03 13 
(181) 2028 03 13 
(891) 2018 03 13 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98122 A 
(800) 1407182 
(151) 2018 02 23 
(181) 2028 02 23 
(891) 2018 02 23 
(511) 35, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98123 A 
(800) 1407216 
(151) 2017 11 27 
(181) 2027 11 27 
(891) 2017 11 27 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98124 A 
(800) 1407245 
(151) 2017 11 17 
(181) 2027 11 17 
(891) 2017 11 17 
(511) 01, 03, 09, 11, 12, 14, 25, 28, 29, 32, 35, 36,  

38, 39, 41, 43 
__________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2019 98125 A 
(800) 1407357 
(151) 2018 03 29 
(181) 2028 03 29 
(891) 2018 03 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98127 A 
(800) 1407439 
(151) 2017 12 21 
(181) 2027 12 21 
(891) 2017 12 21 
(511) 09, 10, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98130 A 
(800) 1407467 
(151) 2018 02 21 
(181) 2028 02 21 
(891) 2018 02 21 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98139 A 
(800) 1203376 
(151) 2014 03 26 
(181) 2024 03 26 
(891) 2018 05 30 
(511) 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98143 A 
(800) 1337606 
(151) 2017 01 23 
(181) 2027 01 23 
(891) 2018 04 25 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98144 A 
(800) 1381315 
(151) 2017 09 20 
(181) 2027 09 20 
(891) 2018 04 27 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98145 A 
(800) 1390094 
(151) 2018 01 05 
(181) 2028 01 05 
(891) 2018 04 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98250 A 
(800) 1407613 
(151) 2018 04 09 
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(181) 2028 04 09 
(891) 2018 04 09 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98316 A 
(800) 1409020 
(151) 2018 03 22 
(181) 2028 03 22 
(891) 2018 03 22 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98320 A 
(800) 1409104 
(151) 2018 03 19 
(181) 2028 03 19 
(891) 2018 03 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98331 A 
(800) 1409672 
(151) 2018 02 27 
(181) 2028 02 27 
(891) 2018 02 27 
(511) 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98334 A 
(800) 1409709 
(151) 2018 04 18 
(181) 2028 04 18 
(891) 2018 04 18 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98344 A 
(800) 1409885 
(151) 2018 02 15 
(181) 2028 02 15 
(891) 2018 02 15 
(511) 35, 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98345 A 
(800) 1409917 
(151) 2017 12 20 
(181) 2027 12 20 
(891) 2017 12 20 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98346 A 
(800) 1409948 
(151) 2018 02 20 
(181) 2028 02 20 
 
 

(891) 2018 02 20 
(511) 03, 07, 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98356 A 
(800) 1410151 
(151) 2018 03 13 
(181) 2028 03 13 
(891) 2018 03 13 
(511) 07, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98357 A 
(800) 1410152 
(151) 2018 03 02 
(181) 2028 03 02 
(891) 2018 03 02 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98358 A 
(800) 675962 
(151) 1997 07 14 
(181) 2027 07 14 
(891) 2017 07 17 
(511) 06, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98365 A 
(800) 1234372 
(151) 2014 07 31 
(181) 2024 07 31 
(891) 2018 02 14 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98367 A 
(800) 1310362 
(151) 2016 05 20 
(181) 2026 05 20 
(891) 2018 05 15 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98368 A 
(800) 1331354 
(151) 2016 10 26 
(181) 2026 10 26 
(891) 2018 05 15 
(511) 05 
__________________________________________ 
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebis registraciaSi 
cvlilebis Setana 

xvanWkara 
(რეგ. №1,  თარიღი: 14.07.2005 წ.) 

 
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის − საქპატენტის სასაქონლო 

ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის 
შემსრულებლის 2019 წლის 19 მივნისის №52106/06 ბრძანების საფუძველზე, შეიცვალა საქართველოს 
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში − საქპატენტში რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის 
დასახელების ღვინო „ხვანჭკარას“ წარმოების სფეციფიკაცია. 

აღნიშნული ინფორმაცია, „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ქვეყნდება საქართველოს სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალურ ბიულეტენსა და ერთ ცენტრალურ გაზეთში. მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში 
საქპატენტში წარმოდგენილი შენიშვნები და დამატებითი ინფორმაცია შესასწავლად გადაეგზავნება 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. თუ 3 თვის განმავლობაში 
საქპატენტში არ შემოვა რაიმე ინფორმაცია აღნიშნულ მასალებთან დაკავშირებით, გამოქვეყნებული 
მონაცემები ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების „ხვანჭკარას“ შესახებ აისახება ადგილწარმოშობის 
დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების სახელმწიფო რეესტრში. 

 
 

 
სპეციფიკაციას დაემატოს მე-15 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:  
 
„15. გარდამავალი დებულებები 
 
ამ წარმოების სპეციფიკაციის მე-9 პუნქტის მოთხოვნათა მიუხედავად, ყურძნის 
გადამუშავება და ღვინის წარმოება დასაშვებია ხვანჭკარას მიკროზონის ფარგლებს 
გარეთაც, საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში, 2020 წლის დეკემბრამდე.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#12  2019 06 25 
 

120 



                                                    
 
 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 

lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis 
safuZvelze saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 
 

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

 
 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1545 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1111 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 04 15 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 09 
ადგილწარმოშობის დასახელება: ABGINEH TEHRAN 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:  
21 – Glassware. 
განმცხადებლის სახელი და მისამართი:   Producer or groups of producers benefiting from the 

appellation of origin concerned: The Institute of Crafts Artists 
and Craftsmen Association./Shahre Rey (City of Rey ) of 
Tehran Province./, ირანი 

___________________________________________________ 
 
 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 1546 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1112 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 05 18 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 06 09 
ადგილწარმოშობის დასახელება: YAHUALICA 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:  
31 – Chili. 
განმცხადებლის სახელი და მისამართი:   The Mexican State shall be the holder of the Appellation of 

Origin "YAHUALICA" and the latter may only be used by 
means of authorization issued by the Mexican Institute of In-
dustrial Property to natural or legal persons meeting the 
requirements established in Article 169 of the Law of In-
dustrial Property. / The region for the Yahualica Appellation 
of Origin is made up of 11 municipalities, 9 of which are lo-
cated in the Los Altos region of the State of Jalisco and 
correspond to Yahualica de González Gallo, Mexticacán, 
Teocaltiche, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Encarnación 
de Díaz, Villa Hidalgo, Cuquío and Ixtlahuacán del Río, and 2 
municipalities in the State of Zacatecas, Nochistlán de Mejía 
and Apulco. /, მექსიკა 

___________________________________________________ 
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საიდენტიფიკაციო ნომერი: 4722 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1113 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 06 19 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 10 23 
ადგილწარმოშობის დასახელება: GAZZ E ISFAHAN E IRAN 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:  
30 – Gaz (Persian Nougat). 
განმცხადებლის სახელი და მისამართი:   Producer or groups of producers benefiting from the appella-

tion of origin concerned. Institute of the Union for the produc-
tion and sale of Gaz and confectionery in Isfahan. / 
Region of Isfahan city, ირანი 

___________________________________________________ 
 
 

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 4723 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1114 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 06 19 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 10 23 
ადგილწარმოშობის დასახელება: TERAVERTAN E MAHALLAT 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:  
1 – Travertine. 
განმცხადებლის სახელი და მისამართი:   Producer or groups of producers benefiting from the appella-

tion of origin concerned. Industrial Estates Corporation of 
Markazi Province. 
Region of Mahallat County., ირანი 

___________________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 
 

gamogonebebi 
 

patentebis moqmedebis aRdgena 
 
 
(21) AP 2013 13532 
(11) P 2017 6767 B  
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი  ს.პ.ა.   
(54) კორტიკოსტეროიდის და ბეტა-ადრენერგული აგენტის შემცველი მშრალი ფხვნილის  

შემადგენლობა ინჰალაციის გზით შეყვანისათვის 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2019 01 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 06 25 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 14335 
(11) P 2018 6888 B  
(73) სააქციო საზოგადოება ,,ოლაინფარმ“ 
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია იმ დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობისათვის,  

რომლებიც დაკავშირებულია გაზრდილ ინდუცირებად აზოტის ოქსიდის სინთაზასთან 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2019 05 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 06 25 

___________________________________ 

 
patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
(21) AP 2007 10111 
(11) P 2009 4643 B  
(73) დევი ვასაძე 
(54)  საკაბელო  კავშირგაბმულობის დისტანციურად მართვადი კომპლექსური სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 11815 
(11) P 2013 5759 B  
(73) ანზორ გეწაძე; 

ლეილა გეწაძე 
(54) გასტრიტის, კოლიტის და კატარის სამკურნალო ნაკრები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 05 28-მდე 

___________________________________ 
 

(21) AP 2010 11816 
(11) P 2013 5760 B  
(73) ანზორ გეწაძე;  

ლეილა გეწაძე;  
თამარ მაჩიტიძე;  
ნატალი სამხარაძე 

(54) ჰაიმორიტის და ფრონტიტის სამკურნალო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 05 28-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2010 11817 
(11) P 2013 5761 B  
(73) ანზორ გეწაძე; 

ლეილა გეწაძე 
(54) ბრონქიტების (მწვავე, ქრონიკული), ბრონქიალური ასთმის სამკურნალო მცენარეული ნაკრები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 05 28-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 11818 
(11) P 2013 5762 B  
(73) ანზორ გეწაძე;  

ლეილა გეწაძე 
(54) ბუასილის (ჰემოროის) სამკურნალო ნაკრები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 05 28-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12510 
(11) P 2014 6190 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) ნალტრექსონიდან ნალმეფენის ჰიდროქლორიდის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 05 21-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13108 
(11) P 2015 6272 B  
(73) ლევან ნიკოლაძე;  

ვიაჩესლავ ზაგორუიჩენკო 
(54) ხრახნული  ტურბინა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13332 
(11) P 2016 6529 B  
(73) აკცო ნობელ კემიკალზ ინტერნეშნლ ბ.ვ. 
(54) მოყინვის საწინააღმდეგო კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13333 
(11) P 2016 6530 B  
(73) აკცო ნობელ კემიკალზ ინტერნეშნლ ბ.ვ. 
(54) მოყინვის საწინააღმდეგო კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2014 13487 
(11) P 2016 6427 B  
(73) ნიკოლოზ მარგიანი;  

ზურაბ ადამია;  
რევაზ კოხრეიძე;  
გიორგი მუმლაძე;  
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oficialuri Setyobinebebi 

ნათელა  პაპუნაშვილი;  
დალი ძანაშვილი 

(54) მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2014 13488 
(11) P 2016 6428 B  
(73) ნიკოლოზ მარგიანი;  

ზურაბ ადამია;  
რევაზ კოხრეიძე;  
გიორგი მუმლაძე;  
ნათელა  პაპუნაშვილი; 
დალი ძანაშვილი 

(54) მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2016 14155 
(11) P 2018 6814 B  
(73) საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტი 
(54) კრიტიკული  მეტეოროლოგიური სიტუაციის მონიტორინგის, დეტექტირებისა და  

შეტყობინების სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 05 24-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 14338 
(11) P 2018 6922 B  
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი  ს.პ.ა. 
(54) ამინოესთერის წარმოებულები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 03-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2005 9723 
(11) P 2011 5316 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ  
(54) ხერხი და მოწყობილობა მოკლე შეტყობინების მომსახურების ხელშესაწყობად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 05 25-მდე 

___________________________________ 

 
patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 

 
(21) AP 2007 10102 
(11) P 2008 4429 B  
(73) გიორგი გურეშიძე 
(54) მოწყობილობა მავთულის  სივრცული  კარკასის გვერდითი და  ტორსული ბადისებრი  

პანელების წვნისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 29-მდე 

___________________________________ 

                                                      
 

 #12  2019 06 25 
 

125 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2006 10483 
(11) P 2009 4787 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) მადის დარღვევის სამკურნალო, 1-(3-ქლორფენილ)-3-ალკილპიპერაზინის შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 02-მდე 

__________________________________ 
 
(21) AP 2008 11569 
(11) P 2012 5582 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) სომატოსტატინის წარმოებულის შემცველი ხანგრძლივი  გამოთავისუფლების 
კომპოზიცია  

მიკრონაწილაკებში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 23-მდე 

__________________________________ 
 
(21) AP 2010 12512 
(11) P 2015 6223 B  
(73) ინტერმუნ ინკ. 
(54) პირფენიდონის სინთეზის გაუმჯობესებული ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 02-მდე 

__________________________________ 
 
(21) AP 2016 14157 
(11) P 2017 6806 B  
(73) გოგა ჩახაია;  

ლევან წულუკიძე;  
რობერტ დიაკონიძე;  
ნუგზარ კვაშილავა;  
შორენა კუპრეიშვილი;  
ირინა ხუბულავა 

(54) ცხაურას ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 27-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2016 14158 
(11) P 2017 6807 B  
(73) გოგა ჩახაია;  

ლევან წულუკიძე;  
რობერტ დიაკონიძე;  
ნუგზარ კვაშილავა;  
შორენა კუპრეიშვილი;  
ირინა ხუბულავა 

(54) გამჭოლი ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 27-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

dacvis damatebiTi mowmobis gacema 
 
(11) P 2012 5522 B  
(10) AP 2011 11599 A 
(21) AP 2008 11599 
(22) 2008 05 13 
(54) ახალი პიპერაზინის მარილები, როგორც  D3/D2 ანტაგონისტები 
პატენტის მოქმედების სავარაუდო ვადა: 2033 05 13-მდე 

___________________________________ 

 
sasargeblo modelebi 

 
patentis moqmedebis aRdgena 

 
 
(21) AU 2016 14360 
(11) U  2018 1967 Y  
(73) ამირან  გარდაფხაძე 
(54) უალკოჰოლო მატონიზებელი სასმელი 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 12 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 06 25 

___________________________________ 

 
patentis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
 
(21) AU 2013 13112 
(11) U 2014 1825 Y  
(73) ელგუჯა შაფაქიძე;  

ვლადიმერ მირუაშვილი 
(54) აბრეშუმის პარკიდან ძაფის ამოსახვევი მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 06 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 06 06-მდე 

___________________________________ 

 
patentis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 

 
 
(21) AU 2015 13851 
(11) U 2017 1933 Y  
(73) თამაზ კუჭავა 
(54) თმის საკრეჭი ინსტრუმენტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 06 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 06 09-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

dizainebi 
 

registraciis gauqmeba 
 
(11) D 2014 574 S 
(73) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო (GE)  

გ. გულუას ქ. 10, 0114, თბილისი,  საქართველო (GE) 
(54) სსიპ „112“-ის  დროშა, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წოდე- 

ბის ნიშნები, ემბლემები, სამკლაური, ჟეტონი, სამკერდე ნიშანი,სსიპ დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტის დროშა, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წოდების 
ნიშნები, ემბლემები, სამკლაური, ჟეტონი, ლოგო, სსიპ მომსახურების სააგენტოს მოსამსახურეთა 
სამსახურებრივი ტანსაცმლის  ლოგო,  ემბლემები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბი, 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროშა, შსს კადრების მთავარი სამმართველოს ლოგო, შსს  
საპატრულო პოლიციის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წოდების 
ნიშნები, ემბლემები,  სამკლაური, შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის 
მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმლის ემბლემები,შსს უბნის ინსპექტორის ფორმის 
სამსახურებრივი  ტანსაცმლის ატრიბუტიკა: წოდების ნიშნები, ემბლემები, სამკლაური, ჟეტონი 

 (18) 2018 11 22 
(58) 2019 06 13 

___________________________________ 
 
 
(11) D 2014 575 S 
(73) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო (GE)  

გ. გულუას ქ. 10, თბილისი, 0114, საქართველო (GE) 
(54) სსიპ „112“-ის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი, სსიპ აკადემიის მსმენელთა 

ტანსაცმელი, სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი 
ტანსაცმელი, სსიპ მომსახურების სააგენტოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი, შსს 
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა 
სამსახურებრივი ტანსაცმელი, შსს გენერალური ინსპექციის სამსახურებრივი ტანსაცმელი,შსს 
კადრების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ტანსაცმელი, შსს 
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა სამსახურებრივი 
ტანსაცმელი, შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის   მოსამსახურეთა სამსახურებრივი 
ტანსაცმელი, შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის მოსამსახურეთა  
სამსახურებრივი ტანსაცმელი, შსს უბნის ინსპექტორის სამსახურებრივი ტანსაცმელი 

(18) 2018 11 22 
(58) 2019 06 13 

___________________________________ 
 
 
(11) D 2014 582 S 
(73) გიორგი გახარია (GE)  

დელისის II ქუჩა, 24, 0177,  თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) სარეკლამო კონსტრუქცია მონიტორით 
(18) 2018 12 11 
(58) 2019 06 13 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
 
 

(111) M 1999 11462 R2 
(156) 1999 02 10 
(186) 2029 02 10 
(732) რედ ბულ გმბჰ 

ამ ბრუნენ 1, A-5330, ფუშლ-ამ-ზეე,  
ავსტრია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11463 R2 
(156) 1999 02 10 
(186) 2029 02 10 
(732) რედ ბულ გმბჰ 

ამ ბრუნენ 1, A-5330, ფუშლ-ამ-ზეე,  
ავსტრია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11464 R2 
(156) 1999 02 10 
(186) 2029 02 10 
(732) რედ ბულ გმბჰ 

ამ ბრუნენ 1, A-5330, ფუშლ-ამ-ზეე,  
ავსტრია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11893 R2 
(156) 1999 04 26 
(186) 2029 04 26 
(732) დრ. თაისს ნატურვარენ გმბჰ 

მიხელინშტრასე 10, 66424 ჰომბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11894 R2 
(156) 1999 04 26 
(186) 2029 04 26 
(732) დრ. თაისს ნატურვარენ გმბჰ 

მიხელინშტრასე 10, 66424 ჰომბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11895 R2 
(156) 1999 04 26 
(186) 2029 04 26 
(732) დრ. თაისს ნატურვარენ გმბჰ 

მიხელინშტრასე 10, 66424 ჰომბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12660 R2 
(156) 1999 08 24 
(186) 2029 08 24 

 
 
 
 
 
 
(732) ვაიეტ ლლკ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12493 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ 

1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12627 R2 
(156) 1999 08 24 
(186) 2029 08 24 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18828 R1 
(156) 2008 11 03 
(186) 2028 11 03 
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19094 R1 
(156) 2009 02 13 
(186) 2029 02 13 
(732) შპს „თ.ბ.თ. ჯგუფი“ 

გამსახურდიას გამზ. 24ა, ბ. 18, 0194,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12522 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა 

(ვაჭრობს, აგრეთვე როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18885 R1 
(156) 2008 11 17 
(186) 2028 11 17 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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(732) სს `არგო~ 
ლილო, ლოჭინის ხევი (ნაკვ. 05/001),  
0151, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18886 R1 
(156) 2008 11 17 
(186) 2028 11 17 
(732) სს `არგო~ 

ლილო, ლოჭინის ხევი (ნაკვ.05/001),  
0151, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18990 R1 
(156) 2008 12 15 
(186) 2028 12 15 
(732) სიმონს & სიმონს ლლპ 

სიტი პოინტი, უან როუპმეიკერ სტრიტი, 
ლონდონი, EC2Y 9SS, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12094 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) კუტექს ინკ. 

უან ნიუ-იორკ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19159 R1 
(156) 2009 03 30 
(186) 2029 03 30 
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19294 R1 
(156) 2009 05 15 
(186) 2029 05 15 
(732) სს `კორპორაცია „ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19295 R1 
(156) 2009 05 15 
(186) 2029 05 15 
(732) სს `კორპორაცია „ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19252 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 

(732) შრი ლანკა ტიი ბორდ 
ტიი პრომოუშენ დაივიჟენი, 574/1 გალე  
როუდი, კოლომბო 3, შრი-ლანკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19246 R1 
(156) 2009 04 21 
(186) 2029 04 21 
(732) ესიტი ჰიჯიენ ენდ ჰელს აკტიბოლაგ 

SE-405 03 გეტებორგი, შვედეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19345 R1 
(156) 2009 05 15 
(186) 2029 05 15 
(732) ჯიმ-მარკ ინკ. 

კალიფორნიის კორპორაცია 
71 სტივენსონ სტრიტი, სვიტი 2200,  
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94105,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19531 R1 
(156) 2009 07 13 
(186) 2029 07 13 
(732) ნგკ სპარკ პლაგ კო., ლტდ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19532 R1 
(156) 2009 07 13 
(186) 2029 07 13 
(732) ნგკ სპარკ პლაგ კო., ლტდ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19580 R1 
(156) 2009 07 24 
(186) 2029 07 24 
(732) პანასონიკ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა კადომა, კადომა-ში, ოსაკა  
571-8501, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19867 R1 
(156) 2009 10 16 
(186) 2029 10 16 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „სტრატეგია“ 
ულ. ბოლშაია პუშკარსკაია 20,  
ლიტერა A, ოფის 5-311, 199155,  
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

__________________________________________ 
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(111) M 2009 19868 R1 
(156) 2009 10 16 
(186) 2029 10 16 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „სტრატეგია“ 
ულ. ბოლშაია პუშკარსკაია 20,  
ლიტერა A, ოფის 5-311, 199155,  
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19785 R1 
(156) 2009 09 11 
(186) 2029 09 11 
(732) ასტექს ფარმასეუტიკალს, ინკ. 

4420 როუზვუდ დრაივი, სუიტ 200  
პლიზენტონი, კალიფორნია 94588, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12853 R2 
(156) 1999 10 22 
(186) 2029 10 22 
(732) ატომიკ აუსტრია გმბჰ 

ატომიკ შტრასე 1, 5541 ალტენმარკტ-იმ- 
პონგო, ავსტრია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11715 R2 
(156) 1999 03 16 
(186) 2029 03 16 
(732) რეემტსმა სიგარეტენფაბრიკენ გმბჰ 

მაქს-ბორნ-შტრასე 4, D-22761 ჰამბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12170 R2 
(156) 1999 05 12 
(186) 2029 05 12 
(732) ზე იოკოჰამა რაბერ კო., ლტდ 

36-11, შიმბაში 5-ჩომე, მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12112 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ივეკო ს.პ.ა. 

ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12147 R2 
(156) 1999 05 12 
(186) 2029 05 12 
(732) დრ. თაისს ნატურვარენ გმბჰ 

 
 

მიხელინშტრასე 10, 66424 ჰომბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12114 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) დიეზელ ს.პ.ა 

ვია დელ'ინდუსტრია 4-6, 36042 ბრეგანცე  
(VI), იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12088 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ეუროპკარ ინტერნაციონალ (ს.ა.ს.უ.) 

 3, ავენიუ დიუ სენტრი, გიანკური 78280,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12318 R2 
(156) 1999 05 27 
(186) 2029 05 27 
(732) რაინმეტალ აუტომოტივ აგ 

კარლ-შმიდტ-შტრასე 2-8, 74172  
ნეკარსულმი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12274 R2 
(156) 1999 05 17 
(186) 2029 05 17 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12476 R2 
(156) 1999 07 09 
(186) 2029 07 09 
(732) სეიკო ჰოლდინგს კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე, როგორც სეიკო ჰოლდინგს  
კორპორეიშენ) 
5-11, გინზა, 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
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(111) M 1997 6302 R  
(732) ბიკ-ხემი გმბჰ 

აბელშტრასე 45, 46483 ვესელი, გერმანია 
(770) პოლიად სერვისეზ გმბჰ 

სტუბენვალდ-ალეე 21, 64625 ბენსჰაიმი,  
გერმანია 

(580) 07 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6061 R  
(732) ბიკ-ხემი გმბჰ 

აბელშტრასე 45, 46483 ვესელი, გერმანია 
(770) პოლიად სერვისეზ გმბჰ 

სტუბენვალდ-ალეე 21, 64625 ბენსჰაიმი,  
გერმანია 

(580) 07 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6062 R  
(732) ბიკ-ხემი გმბჰ 

აბელშტრასე 45, 46483 ვესელი, გერმანია 
(770) პოლიად სერვისეზ გმბჰ 

სტუბენვალდ-ალეე 21, 64625 ბენსჰაიმი, 
გერმანია 

(580) 07 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 18017 R  
(732) კია მოტორს კორპორეიშენ 

12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(770) ჰიუნდაი კორპორეიშენ 
226, შინმუნრო-1კა, ჯონგნო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(580) 27 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12094 R  
(732) კუტექს, ინკ. 

უან ნიუ-იორკ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

(770) რევლონ კონსუმერ პროდაქტს 
კორპორეიშენ, დელავერის შტატის 
კორპორაცია 

უან ნიუ-იორკ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

(580) 13 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19867 R  
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „სტრატეგია“ 
ულ. ბოლშაია პუშკარსკაია 20,  
 

 
 
 
ლიტერა A, ოფის 5-311, 199155,  
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია  

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ბიოტეხ“ 
ულ. ურალსკაია, დომ 17, კორპ. 3,  
ლიტერ E, 199155, სანქტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(580) 27 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19868 R  
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „სტრატეგია“ 
ულ. ბოლშაია პუშკარსკაია 20,  
ლიტერა A, ოფის 5-311, 199155,  
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია  

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ბიოტეხ“ 
ულ. ურალსკაია, დომ 17, კორპ. 3,  
ლიტერ E, 199155, სანქტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(580) 27 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24459 R  
(732) შპს `არქი პრომოუშენ~ 

ყიფშიძის ქ. 15, ვაკე-საბურთალოს  
რაიონი, საქართველო 

(770) შპს „არქი“ 
გამრეკელის ქ. 19, 0160, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 29 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 4390 R  
(732) ზე ბლეკ & დეკერ კორპორეიშენ 

701 ისტ ჯოპა როუდი, ტაუსონი,  
მერილენდი 21286, საქართველო 

(770) ირვინ ინდასტრიალ ტულ კომპანი 
701 ისტ ჯოპა როუდი, ტაუსონი,  
მერილენდი 21286, აშშ 

(580) 07 06 2019 
__________________________________________ 
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(111) M 2019 30854 R  
(732) ბადრი ბაგათელია 

ირ. აბაშიძის ქ.  70, ბ. 76, 0162, თბილისი,   
საქართველო 

(770) ბადრი ბაგათელია 
ირაკლი აბაშიძის ქ. 24, ბ. 26, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 06 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12660 R  
(732) ვაიეტ ლლკ 

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

(770) ვაიეტ ლლკ 
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი, 
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(580) 22 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12623 R  
(732) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 

ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი, 
უილმინგტონი, დელავერი 19805, აშშ 

(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი, 
დელავერი 19898, აშშ 

(580) 03 06 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17791 R  
(732) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ ჰოლდინგს 

აილენდ ანლიმიტიდ კომპანი 
ჰინტერბერგშტრასე 16, 6312  
სტეინჰაუზენი, შვეიცარია 

(770) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ ჰოლდინგს  
აილენდ 
ჰინტერბერგშტრასე 16, 6312  
სტეინჰაუზენი, შვეიცარია 

(580) 07 06 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17792 R  
(732) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ ჰოლდინგს 

აილენდ ანლიმიტიდ კომპანი 
ჰინტერბერგშტრასე 16, 6312  
სტეინჰაუზენი, შვეიცარია 

(770) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ ჰოლდინგს 
აილენდ 
ჰინტერბერგშტრასე 16, 6312  
სტეინჰაუზენი, შვეიცარია 

(580) 07 06 2019 
__________________________________________ 

 
 
 
 
(111) M 1999 12094 R  
(732) რევლონ კონსუმერ პროდაქტს  

კორპორეიშენ, დელავერის შტატის  
კორპორაცია 
უან ნიუ-იორკ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

(770) რევლონ კონსუმერ პროდაქტს  
კორპორეიშენ, დელავერის შტატის  
კორპორაცია 
237 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10017, აშშ 

(580) 13 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19345 R  
(732) ჯიმ-მარკ ინკ.  

კალიფორნიისკორპორაცია 
71 სტივენსონ სტრიტი, სვიტი 2200,  
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94105,  
აშშ 

(770) ჯიმ-მარკ ინკ.  
კალიფორნიისკორპორაცია 
500 ჰოვარდ სტრიტი, სან-ფრანცისკო,  
კალიფორნია 94105, აშშ 

(580) 14 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19867 R  
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ბიოტეხ“ 
ულ. ურალსკაია, დომ 17, კორპ. 3,  
ლიტერ E, 199155, სანქტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ბიოტეხ“ 
ვ.ო. სრედნიი პრ., დომ 41, კვ. 208, 199004, 
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 27 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19868 R  
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ბიოტეხ“ 
ულ. ურალსკაია, დომ 17, კორპ. 3,  
ლიტერ E, 199155, სანქტ-პეტერბურგი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ბიოტეხ“ 
ვ.ო. სრედნიი პრ., დომ 41, კვ. 208, 199004, 
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 27 05 2019 
__________________________________________ 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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(111) M 2009 19602 R  
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 14 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19603 R  
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 14 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19604 R  
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 14 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19605 R  
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  

(580) 14 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20076 R  
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 14 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19785 R  
(732) ასტექს ფარმასეუტიკალს, ინკ. 

4420 როუზვუდ დრაივი, სუიტ 200 
პლიზენტონი, კალიფორნია 94588, აშშ 

(770) ასტექს ფარმასეუტიკალს, ინკ. 
4140 დუბლინ ბულვარი, სუიტ 200,  
დუბლინი, კალიფორნია 94568, აშშ 

(580) 07 05 2019 
__________________________________________ 

(111) M 2009 19785 R  
(732) ასტექს ფარმასეუტიკალს, ინკ. 

4140 დუბლინ ბულვარი, სუიტ 200,  
დუბლინი, კალიფორნია 94568, აშშ 

(770) სუპერჯენ, ინკ. 
4140 დუბლინ ბულვარი, სუიტ 200,  
დუბლინი, კალიფორნია 94568, აშშ 

(580) 07 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19859 R  
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 14 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12114 R  
(732) დიეზელ ს.პ.ა 

ვია დელ'ინდუსტრია 4-6, 36042 ბრეგანცე  
(VI), იტალია 

(770) დიეზელ ს.პ.ა 
7, ვია დელ ინდუსტრია, I-36060 მოლვენა,  
იტალია 

(580) 22 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26363 R  
(732) ალტრა ლლკ 

1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი იუტა  
84321, აშშ 

(770) აიკონ - ალტრა ლლკ, იუტას  
შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
კომპანია 
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი იუტა  
84321, აშშ 

(580) 07 06 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 4390 R  
(732) ირვინ ინდასტრიალ ტულ კომპანი 

701 ისტ ჯოპა როუდი, ტაუსონი, 
მერილენდი 21286, აშშ 

(770) ირვინ ინდასტრიალ ტულ კომპანი 
29 ისტ სტეფენსონ სტრიტი,  
ფრიპორტი, ილინოისი 61032, აშშ 

(580) 07 06 2019 
__________________________________________ 
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(111) M 1998 11151 R  
(151) 1998 11 27 
(732) ნსი პროდაქტს ინკ. 

75 უესტ სენტერ სტრიტი, პროვო, იუტა  
84601, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11155 R  
(151) 1998 11 27 
(732) ნსი პროდაქტს, ინკ. 

75 უესტ სენტერ სტრიტი, პროვო, იუტა  
84601, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11219 R  
(151) 1998 12 09 
(732) კონსტრუქსიონ ინდუსტრიალ დე ლა  

მედიტერანე კნიმ 
35, რიუ ბასანო, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11221 R  
(151) 1998 12 09 
(732) მალტოს ლიმიტიდ 

წმ. ენდრიუს ჰაუზი, კელვინ-ქლოუზი,  
ზე ლინკსი, ბერჩვუდი, უორინგტონი,  
ჩეშირი, WA3 7PB, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11190 R  
(151) 1998 12 02 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11244 R  
(151) 1998 12 09 
(732) ვაიეტ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი, 07940, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18919 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“ 
მარშალ გელოვანის გამზ.2, მე-5 სართ.,  
0159, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 

 
 
 
 
(111) M 2008 18920 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, სართ. 5,  
0159, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18921 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, სართ. 5,  
0159, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18922 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, სართ. 5,  
0159, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18923 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, სართ. 5,  
0159, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18925 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, სართ. 5, 
0159, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18926 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი-m/group“ 
მარშალ გელოვანის გამზ. 2, სართ. 5, 
0159, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18928 R  
(151) 2008 11 28 
(732) „ტამბორ ლიმიტიდ“ 

ინდასტრიალ ზონე, აკკო, ისრაელი 
__________________________________________ 

sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta  
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(111) M 2008 18929 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“ 

ჟიული შარტავას ქ. 43, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18931 R  
(151) 2008 11 28 
(732) ვან ნელე ტაბაკ ნედერლანდ ბვ 

სლახტედიკ 28 ა, 8501 ZA ჟაური,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11101 R  
(151) 1998 11 25 
(732) ოტომობილ პეჟო 

75 ავენიუ დე ლა გრანდ-არმე, F-75116  
პარიზი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18932 R  
(151) 2008 11 28 
(732) იოსებ კირცხალია 

ზემო ვაკის (რ. ჯაფარიძის)  ქ.  9, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18933 R  
(151) 2008 11 28 
(732) იოსებ კირცხალია 

ზემო ვაკის (რ. ჯაფარიძის)  ქ.  9, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2008 18934 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“ 

ჟიული შარტავას ქ. 43, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18936 R  
(151) 2008 11 28 
(732) იოსებ კირცხალია 

ზემო ვაკის (რ. ჯაფარიძის)  ქ.  9, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18937 R  
(151) 2008 11 28 
(732) იოსებ კირცხალია 

ზემო ვაკის (რ. ჯაფარიძის)  ქ.  9, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________  
 
 

(111) M 2008 18938 R  
(151) 2008 11 28 
(732) იოსებ კირცხალია 

ზემო ვაკის (რ. ჯაფარიძის)  ქ.  9, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2008 18941 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „სახალხო აფთიაქი“  

დ. ბაქრაძის ქ. 6, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18942 R  
(151) 2008 11 28 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან   

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერეშტური უტ. ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12133 R  
(151) 1999 05 12 
(732) მარს ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18943 R  
(151) 2008 11 28 
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18944 R  
(151) 2008 11 28 
(732) კარენ  ვარდანიანი 

ბაირონის ქ.3, ბ. 36, ერევანი, სომხეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18945 R  
(151) 2008 11 28 
(732) კარენ  ვარდანიანი 

ბაირონის ქ.3, ბ. 36, ერევანი, სომხეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18953 R  
(151) 2008 11 28 
(732) როტაფარმ ლიმიტიდ 

48 ქუინ ენნ სტრიტი, ლონდონი W1G9JJ, 
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
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(111) M 2008 18963 R  
(151) 2008 11 28 
(732) სს „ქართული ფოლადი“ 

გაგარინის ქ. 12, 3077, რუსთავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18964 R  
(151) 2008 11 28 
(732) სს „ქართული ფოლადი“ 

გაგარინის ქ. 12, 3077, რუსთავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18966 R  
(151) 2008 11 28 
(732) სს „ქართული ფოლადი“ 

გაგარინის ქ. 12, 3077, რუსთავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18967 R  
(151) 2008 11 28 
(732) შპს „ნატურფარმი“ 

ვარკეთილი 3, III მკრ, კორპ. 303-ის  
მიმდებარე ტერიტორია, 0163, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18968 R  
(151) 2008 11 28 
(732) ს/ს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74ბ, 0162,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18969 R  
(151) 2008 11 28 
(732) ს/ს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74ბ, 0162, 
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11165 R  
(151) 1998 11 30 
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა. 

4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008  
პარიზი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11138 R  
(151) 1998 11 27 
(732) ჰენკელ კომანდიტგეზელშაფტ აუფ 

აქციენ 
ჰენკელშტრასე 67, D-40191  
დიუსელდორფი, გერმანია 

__________________________________________ 

(111) M 1998 11203 R  
(151) 1998 12 02 
(732) კორნინგ ინკორპორეიტიდ 

უან რივერფრონტ პლაზა, კორნინგი,  
სტეიტ-ოფ-ნიუ-იორკი 14831, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11139 R  
(151) 1998 11 27 
(732) ჟე მარკ 

23, რიუ რასპაი, 94200 ივრი-სიურ-სენი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11145 R  
(151) 1998 11 27 
(732) იროკო ფარმასიუტიკალს ლლკ  

უან კრესაენტ დრაივი, სუიტ 400,  
ფილადელფია პენსილვანია 19112, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11207 R  
(151) 1998 12 02 
(732) როდია 

110 ესპლანად შარლ დე გოლი, იმებლ  
კორ დეფანსი, ტურ  A 92400 კურბევუა,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 30018 R  
(151) 2018 08 13 
(732) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

 __________________________________________ 
 
(111) M 1998 11233 R  
(151) 1998 12 09 
(732) მარს ინკორპორეიტიდ  

დელავერისკორპორაცია 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11236 R  
(151) 1998 12 09 
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა. 

4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008  
პარიზი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 61 K 35/76 AP 2019 14772 A 
A 61 K 35/76  AP 2019 14773 A 
A 61 K 39/00; C 12 P 21/08; C 07 K 16/00 AP 2019 14099 A 
B 60 L 9/00; B 61 C 3/00 AP 2019 14637 A 
B 64 D 27/10; F 02 K 3/077 AP 2019 14745 A 
C 07 K 16/28 AP 2019 14392 A 
G 01 R 35/00 AP 2019 14851 A 
G 01 R 35/00 AP 2019 14852 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2019 14099 A A 61 K 39/00; C 12 P 21/08; C 07 K 16/00 
AP 2019 14392 A C 07 K 16/28 
AP 2019 14637 A B 60 L 9/00; B 61 C 3/00 
AP 2019 14745 A B 64 D 27/10; F 02 K 3/077 
AP 2019 14772 A A 61 K 35/76 
AP 2019 14773 A A 61 K 35/76  
AP 2019 14851 A G 01 R 35/00 
AP 2019 14852 A G 01 R 35/00 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 K 31/44; C 07 D 213/22; C 07 D 401/04  P 2019 6983 B AP 2019 14237 A 
A 61 K 31/444; A 61 K 9/08; A 61 K 47/04;  
A 61 K 47/12; A 61 K 47/18; A 61 K 47/22;  
A 61 K 47/32; A 61 P 9/12; A 61 P 27/02;  
A 61 P 27/06 

P 2019 6982 B AP 2019 14215 A 

A 61 K 31/501; A 61 P 25/00; A 61 P 25/14 P 2019 6984 B AP 2019 14284 A 
B 25 J 9/10 P 2019 6981 B AP 2019 14568 A 
E 02 B 3/16; E 02 B 3/10; E 00 B 3/12 P 2019 6985 B AP 2018 14325 A 
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sistemuri saZieblebi 

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2019 6981 B AP 2019 14568 A B 25 J 9/10 

P 2019 6982 B AP 2019 14215 A 

A 61 K 31/444; A 61 K 9/08; A 61 K 47/04;  
A 61 K 47/12; A 61 K 47/18; A 61 K 47/22;  
A 61 K 47/32; A 61 P 9/12; A 61 P 27/02;  
A 61 P 27/06 

P 2019 6983 B AP 2019 14237 A A 61 K 31/44; C 07 D 213/22; C 07 D 401/04  
P 2019 6984 B AP 2019 14284 A A 61 K 31/501; A 61 P 25/00; A 61 P 25/14 
P 2019 6985 B AP 2018 14325 A E 02 B 3/16; E 02 B 3/10; E 00 B 3/12 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2015 14215 AP 2019 14215 A P 2019 6982 B 
AP 2015 14237 AP 2019 14237 A P 2019 6983 B 
AP 2015 14284 AP 2019 14284 A P 2019 6984 B 
AP 2015 14325 AP 2018 14325 A P 2019 6985 B 
AP 2016 14568 AP 2019 14568 A P 2019 6981 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 47 C 17/62 AU 2019 14890 Y 
C 12 G 3/00 AU 2019 14893 Y 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2019 14890 Y A 47 C 17/62 
AU 2019 14893 Y C 12 G 3/00 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 K 35/78; A 61 K 8/04 U 2019 2011 Y AU 2019 14814 U 
C 08 L 63/00 U 2019 2012 Y AU 2019 14635 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2019 2011 Y AU 2019 14814 U A 61 K 35/78; A 61 K 8/04 
U 2019 2012 Y AU 2019 14635 U C 08 L 63/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2017 14635 AU 2019 14635 U U 2019 2012 Y 
AU 2018 14814 AU 2019 14814 U U 2019 2011 Y 

  
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

07-02 AD 2019 1076 S 
09-01 AD 2019 1072 S 
09-05 AD 2019 1074 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2019 1072 S 09-01 
AD 2019 1074 S 09-05 
AD 2019 1076 S 07-02 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

registraciis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

06-03 D 2019 810 S AD 2019 1057 S 
19-08 D 2019 809 S AD 2019 1056 S 
21-01 D 2019 811 S AD 2019 1063 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

registraciis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2019 809 S AD 2019 1056 S 19-08 
D 2019 810 S AD 2019 1057 S 06-03 
D 2019 811 S AD 2019 1063 S 21-01 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

registraciis nomeri 
(11) 

AD 2018 1056 AD 2019 1056 S D 2019 809 S 
AD 2018 1057 AD 2019 1057 S D 2019 810 S 
AD 2018 1063 AD 2019 1063 S D 2019 811 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2019 31307 R AM 102934 - 12(520)2019 
M 2019 31308 R AM 103010 - 12(520)2019 
M 2019 31309 R AM 103024 - 12(520)2019 
M 2019 31310 R AM 102556 - 12(520)2019 
M 2019 31311 R AM 103480 - 12(520)2019 
M 2019 31312 R AM 103180 - 12(520)2019 
M 2019 31313 R AM 103463 - 12(520)2019 
M 2019 31314 R AM 89112 AM 2016 89112 A 12(472) 2017 
M 2019 31315 R AM 95215 AM 2018 95215 A 16(500)2018 
M 2019 31316 R AM 95527 AM 2019 95527 A 2(510)2019 
M 2019 31317 R AM 96215 AM 2018 96215 A 16(500)2018 
M 2019 31318 R AM 96312 AM 2019 96312 A 4(512)2019 
M 2019 31319 R AM 96801 AM 2018 96801 A 22(506)2018 
M 2019 31320 R AM 97222 AM 2018 97222 A 22(506)2018 
M 2019 31321 R AM 97365 AM 2018 97365 A 22(506)2018 
M 2019 31322 R AM 97403 AM 2018 97403 A 22(506)2018 
M 2019 31323 R AM 97411 AM 2019 97411 A 1(509)2019 
M 2019 31324 R AM 97464 AM 2018 97464 A 24(508)2018 
M 2019 31325 R AM 97710 AM 2018 97710 A 24(508)2018 
M 2019 31326 R AM 97768 AM 2018 97768 A 24(508)2018 
M 2019 31327 R AM 97876 AM 2019 97876 A 1(509)2019 
M 2019 31328 R AM 97957 AM 2019 97957 A 2(510)2019 
M 2019 31329 R AM 97959 AM 2019 97959 A 2(510)2019 
M 2019 31330 R AM 98164 AM 2019 98164 A 3(511)2019 
M 2019 31331 R AM 98201 AM 2019 98201 A 3(511)2019 
M 2019 31332 R AM 98202 AM 2019 98202 A 3(511)2019 
M 2019 31333 R AM 98204 AM 2019 98204 A 3(511)2019 
M 2019 31334 R AM 98205 AM 2019 98205 A 3(511)2019 
M 2019 31335 R AM 98209 AM 2019 98209 A 4(512)2019 
M 2019 31336 R AM 98212 AM 2019 98212 A 3(511)2019 
M 2019 31337 R AM 98238 AM 2019 98238 A 3(511)2019 
M 2019 31338 R AM 98245 AM 2019 98245 A 3(511)2019 
M 2019 31339 R AM 98249 AM 2019 98249 A 4(512)2019 
M 2019 31340 R AM 98390 AM 2019 98390 A 4(512)2019 
M 2019 31341 R AM 98393 AM 2019 98393 A 3(511)2019 
M 2019 31342 R AM 98417 AM 2019 98417 A 4(512)2019 
M 2019 31343 R AM 98442 AM 2019 98442 A 4(512)2019 
M 2019 31344 R AM 98697 AM 2019 98697 A 4(512)2019 
M 2019 31345 R AM 99050 AM 2019 99050 A 5(513)2019 
M 2019 31346 R AM 101233 AM 2019 101233 A 2(510)2019 
M 2019 31347 R AM 82231 AM 2015 82231 A 12(472)2017 
M 2019 31348 R AM 97018 AM 2018 97018 A 22(506)2018 
M 2019 31349 R AM 97797 AM 2018 97797 A 23(507)2018 
M 2019 31350 R AM 97798 AM 2018 97798 A 23(507)2018 
M 2019 31351 R AM 97799 AM 2018 97799 A 23(507)2018 
M 2019 31352 R AM 97800 AM 2018 97800 A 23(507)2018 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2019 31353 R AM 97801 AM 2018 97801 A 23(507)2018 
M 2019 31354 R AM 97802 AM 2018 97802 A 23(507)2018 
M 2019 31355 R AM 97803 AM 2018 97803 A 23(507)2018 
M 2019 31356 R AM 97904 AM 2019 97904 A 2(510)2019 
M 2019 31357 R AM 97996 AM 2019 97996 A 2(510)2019 
M 2019 31358 R AM 98015 AM 2019 98015 A 1(509)2019 
M 2019 31359 R AM 98186 AM 2019 98186 A 4(512)2019 
M 2019 31360 R AM 98187 AM 2019 98187 A 4(512)2019 
M 2019 31361 R AM 98188 AM 2019 98188 A 4(512)2019 
M 2019 31362 R AM 98189 AM 2019 98189 A 4(512)2019 
M 2019 31363 R AM 98210 AM 2019 98210 A 5(513)2019 
M 2019 31364 R AM 98232 AM 2019 98232 A 3(511)2019 
M 2019 31365 R AM 98574 AM 2019 98574 A 4(512)2019 
M 2019 31366 R AM 98575 AM 2019 98575 A 4(512)2019 
M 2019 31367 R AM 103558 - 12(520)2019 
M 2019 31368 R AM 103433 - 12(520)2019 
M 2019 31369 R AM 103434 - 12(520)2019 
M 2019 31370 R AM 102163 - 12(520)2019 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2019 100457 A AM 100457 
AM 2019 100458 A AM 100458 
AM 2019 100462 A AM 100462 
AM 2019 100587 A AM 100587 

1 2  AM 2019 100591 A AM 100591 
AM 2019 100017 A AM 100017  AM 2019 100592 A AM 100592 
AM 2019 100031 A AM 100031  AM 2019 100594 A AM 100594 
AM 2019 100044 A AM 100044  AM 2019 100599 A AM 100599 
AM 2019 100046 A AM 100046  AM 2019 100601 A AM 100601 
AM 2019 100048 A AM 100048  AM 2019 100603 A AM 100603 
AM 2019 100052 A AM 100052  AM 2019 100605 A AM 100605 
AM 2019 100061 A AM 100061  AM 2019 100606 A AM 100606 
AM 2019 100076 A AM 100076  AM 2019 100769 A AM 100769 
AM 2019 100078 A AM 100078  AM 2019 100770 A AM 100770 
AM 2019 100089 A AM 100089  AM 2019 100789 A AM 100789 
AM 2019 100092 A AM 100092  AM 2019 100802 A AM 100802 
AM 2019 100370 A AM 100370  AM 2019 96343 A AM 96343 
AM 2019 100373 A AM 100373  AM 2019 99353 A AM 99353 
AM 2019 100381 A AM 100381  AM 2019 99526 A AM 99526 
AM 2019 100384 A AM 100384  AM 2019 99528 A AM 99528 
AM 2019 100385 A AM 100385  AM 2019 99529 A AM 99529 
AM 2019 100386 A AM 100386  AM 2019 99656 A AM 99656 
AM 2019 100402 A AM 100402  AM 2019 99940 A AM 99940 
AM 2019 100405 A AM 100405  AM 2019 99967 A AM 99967 
AM 2019 100424 A AM 100424  AM 2019 99968 A AM 99968 
AM 2019 100439 A AM 100439  AM 2019 99975 A AM 99975 
AM 2019 100442 A AM 100442  AM 2019 99979 A AM 99979 
AM 2019 100445 A AM 100445  AM 2019 99980 A AM 99980 
AM 2019 100448 A AM 100448  AM 2019 99981 A AM 99981 
AM 2019 100449 A AM 100449  AM 2019 99982 A AM 99982 
AM 2019 100453 A AM 100453  AM 2019 99983 A AM99983 
AM 2019 100455 A AM 100455  AM 2019 99984 A AM99984 
AM 2019 100456 A AM 100456  AM 2019 99987 A AM99987 

 
 #11  2019 06 10 

 
143 



                                                    
 
 

sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
 
 

 
 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
29 AM 2019 100381 A 
29 AM 2019 99353 A 
29 AM 2019 99526 A 
29 AM 2019 99528 A 

1 2  29 AM 2019 99529 A 
3 AM 2019 100052 A  30 AM 2019 100587 A 
3 AM 2019 100594 A  30 AM 2019 99526 A 
5 AM 2019 100017 A  30 AM 2019 99528 A 
5 AM 2019 100046 A  30 AM 2019 99529 A 
5 AM 2019 100048 A  32 AM 2019 100587 A 
5 AM 2019 100052 A  33 AM 2019 100370 A 
5 AM 2019 100092 A  33 AM 2019 100384 A 
5 AM 2019 100402 A  33 AM 2019 100385 A 
5 AM 2019 100439 A  33 AM 2019 100386 A 
5 AM 2019 100445 A  33 AM 2019 100424 A 
5 AM 2019 100448 A  34 AM 2019 100769 A 
5 AM 2019 100449 A  34 AM 2019 100770 A 
5 AM 2019 100453 A  34 AM 2019 99656 A 
5 AM 2019 100455 A  34 AM 2019 99967 A 
5 AM 2019 100456 A  35 AM 2019 100031 A 
5 AM 2019 100457 A  35 AM 2019 100089 A 
5 AM 2019 100458 A  35 AM 2019 100405 A 
5 AM 2019 100462 A  35 AM 2019 100587 A 
5 AM 2019 100802 A  35 AM 2019 100605 A 
5 AM 2019 96343 A  35 AM 2019 100606 A 
5 AM 2019 99968 A  35 AM 2019 99526 A 
5 AM 2019 99975 A  35 AM 2019 99528 A 
5 AM 2019 99979 A  35 AM 2019 99529 A 
5 AM 2019 99980 A  36 AM 2019 100076 A 
5 AM 2019 99981 A  36 AM 2019 100089 A 
5 AM 2019 99982 A  36 AM 2019 100405 A 
5 AM 2019 99983 A  36 AM 2019 100591 A 
5 AM 2019 99984 A  38 AM 2019 100605 A 
5 AM 2019 99987 A  38 AM 2019 100606 A 
9 AM 2019 100591 A  40 AM 2019 100044 A 
9 AM 2019 100605 A  41 AM 2019 100405 A 
9 AM 2019 100606 A  41 AM 2019 100605 A 

10 AM 2019 100061 A  41 AM 2019 100606 A 
10 AM 2019 100442 A  41 AM 2019 99940 A 
11 AM 2019 100592 A  42 AM 2019 100591 A 
12 AM 2019 100373 A  42 AM 2019 100605 A 
12 AM 2019 100601 A  42 AM 2019 100606 A 
12 AM 2019 100603 A  43 AM 2019 100089 A 
14 AM 2019 100061 A  43 AM 2019 100405 A 
19 AM 2019 100789 A  43 AM 2019 100587 A 
21 AM 2019 100052 A  45 AM 2019 100599 A 
21 AM 2019 100078 A  45 AM 2019 100605 A 
25 AM 2019 100044 A  45 AM 2019 100606 A 
28 AM 2019 100061 A    
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sistemuri saZieblebi 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

3 M 2019 31309 R 
4 M 2019 31308 R 
5 M 2019 31309 R 
7 M 2019 31307 R 
8 M 2019 31307 R 

10 M 2019 31309 R 
12 M 2019 31313 R 
28 M 2019 31312 R 
33 M 2019 31311 R 
33 M 2019 31370 R 
35 M 2019 31309 R 
36 M 2019 31310 R 
36 M 2019 31368 R 
36 M 2019 31369 R 
37 M 2019 31368 R 
37 M 2019 31369 R 
41 M 2019 31312 R 
41 M 2019 31367 R 
42 M 2019 31309 R 
44 M 2019 31309 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

12(520) 

 

gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

dizainebi 

sasaqonlo niSnebi 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi  

 

 

 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2019 06 24 
 

tiraJi: 25 

SekveTa #12 
 
 
 

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze. 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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