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რაიონი, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ანდრეი იურევიჩ კალაჩევ (RU);  
არტიომ არტუროვიჩ ბალიაკნო (RU);  
ალექსანდრ ვიქტოროვიჩ კოლომიცევ (RU);  
ანდრეი ვლადიმიროვიჩ ჩენცოვ (RU) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) სასმელის მომზადების ხერხი 
(57) სასმელის დასამზადებლად წყალს ახურე-
ბენ ჯერ ტენიანი, ხოლო შემდგომ გადამეტხუ-
რებული ორთქლის მდგომარეობამდე აორთქ-
ლების კამერაში, შემდეგ გადამეტხურებულ 
ორთქლს ურევენ საკვებ  დანამატებს, უქვემდე-
ბარებენ კავიტაციას საკოლაპსაციო კამერაში, 
რის შემდეგაც აკონდენსირებენ საკონდენსაციო 
კამერაში. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  3 
_________________________________________ 
   
A 61 
  
(10) AP 2021 14845 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 J 3/00 
A 61 M 5/178 
B 01 L 3/00 
B 01 L 3/14 
B 65 D 51/24 
F 26 B 5/04 
F 26 B 5/06 

(21) AP 2017 14845 (22) 2017 02 03 
(31) 62/292,119    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(32) 2016 02 05 
(33) US 
(71) ტოლმერ ინტერნეიშენელ ლიმიტიდ (IE)  

10 არლსფორტ ტერას, დუბლინი 2,  
DO2 T380, ირლანდია (IE) 

(72) კევინ, სტიუარტ მაკეინი (US);  
ჰერბერტ, რობერტ ბრინკმანი (US);  
ჯონ, მილტონ დოუნინგი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2018 07 31 
(86) PCT/US2017/016419, 2017 02 03 
(54) ვენტილირებადი სახურავი შპრიცების  

ნაკრებისათვის 
(57) ვენტილირებადი სახურავი 12, შესრულე-
ბული ლიოფილიზაციის პროცესის დროს მიმ-
წოდი ტევადობების 7 სიმრავლესთან  ურთიერ-
თქმედებისათვის, შეიცავს ფუძეს 16, ფუძიდან 
გავრცელებულ შვერილების 14 სიმრავლეს, რო-
მელთაგან თითოეული შესრულებულია მიმ-
წოდ ტევადობებში გასვლის შესაძლებლობით.  
ვენტილირებადი სახურავი, ასევე, შეიცავს გა-
ფართოებების სიმრავლეს დგარების  ან  მსგავ-
სი მადისტანცირებელი ელემენტების  40 სახით, 
რომლებიც, როდესაც ვენტილირებადი სახურა-
ვი განთავსებულია მიმწოდ ტევადობებზე თი-
თოეულ შვერილსა და შესაბამის ტევადობას 
შორის, ქმნის წრიულ ღრეჩოს 30, რომელიც ლი-
ოფილიზაციის და სუბლიმაციის პროცესში ას-
რულებს სავენტილაციო არხის ფუნქციას; ვენ-
ტილირებადი სახურავი განკუთვნილია ლიო-
ფილიზაციის პროცესში ერთი ან მეტი მიმწოდი 
ტევადობიდან ლიოფილიზატის გამოსვლის 
თავიდან ასაცილებლად.    
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                  12 დამოკიდებული 
 
 
 
 
 
 
 

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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გამოგონებები 

ფიგურა:  7 

 
ფიგ. 6 

_________________________________________ 
  
(10) AP 2021 14923 A (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 K 9/50 
A 61 K 31/138 
A 61 K 31/404 
A 61 K 31/4422 
A 61 K 31/616 
A 61 K 9/48 
A 61 K 45/06 

(21) AP 2017 14923 (22) 2017 04 19 
(31) 1653502 
(32) 2016 04 20 
(33) FR 
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)  

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

(72) გილეს  ფონკნეშტენი (FR) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2018 11 14 
(86) PCT/FR2017/050929, 2017 04 19 

(54) ბეტა-ბლოკატორის, გარდამქმნელი  
ფერმენტის ინჰიბიტორის და ანტიჰი- 
პერტენზიული ან NSAID-ის შემცველი  
ფარმაცევტული კომპოზიცია 

(57) ფიქსირებული ფარმაცევტული კომპოზი-
ცია, კაფსულის სახით, შეიცავს  ბისოპრო-
ლოლს, პერინდოპრილს  და, აგრეთვე, ან ამ-
ლოდიპინს, ან ინდაპამიდს, ან აცეტილსალიცი-
ლის მჟავას, ფარმაცევტულად მისაღებ შემვსებ-
თან კომბინაციაში. ამასთან, ბისოპროლოლი, 
პერინდოპრილი, ამლოდიპინი და ინდაპამიდი 
წარმოდგენილია მინიგრანულების სახით, ხო-
ლო აცეტილსალიცილის მჟავა წარმოდგენილია 
გასტრორეზისტენტული ტაბლეტის სახით. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
  6 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
   
(10) AP 2021 15301 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/197 
A 61 K 9/00 
A 61 K 31/137 
C 12 C 5/02 

(21) AP 2018 15301 (22) 2018 08 22 
(31) 62/548,924 
(32) 2017 08 22 
(33) US 
(71) ეუფორია რისერჩ ენდ  

დეველოპმენტ ლტდ (IL)  
სდეროტ იოსეფტალ 29, 5945602 ბათ-იამი,  
ისრაელი (IL) 

(72) დანიელ  ჰაკიმ (IL) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2020 03 19 
(86) PCT/IB2018/056348, 2018 08 22 
(54) გამდიდრებული ალკოჰოლური  

სასმელები 
(57) ალკოჰოლური საკვები პროდუქტი შეიცავს 
საკვებ ბაზურ მასალას, სპირტს და, სულ მცირე, 
ერთ დოფამინის წინამორბედს, ამასთან, საკვე-
ბი ბაზური მასალა არის თხევადი, მყარი ან 
ნახევრად მყარი საკვები სუბსტანცია. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
                11 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 
_________________________________________ 
  

განყოფილება C 
 
C 07 
 
(10) AP 2021 14257 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/24 
C 07 K 16/18 
C 12 N 15/13 
A 61 K 39/395 

(21) AP 2015 14257 (22) 2015 03 23 
(31) 2014138740 
(32) 2014 09 26 
(33) RU 
(71) კლოუზდ ჯოინტ სტოქ კომპანი  

„ბიოკადი“ (RU) 
ლიტერ ა, ბლდ. 34, სვაიზი სტ., სტრელნა, 
პეტროდვორტსოვი დისტრიკტ, სანკტ-
პეტერბურგი 198515 (RU) 

(72) ანდრეი ბორისის ძე ულიტინ (RU); 
სტანისლავ რუდოლფის ძე ევდოკიმოვ (RU); 
ვალერი ვლადიმირის ძე სოლოვიოვ (RU); 
იულია სერგის ასული ჩერნიხ (RU); 
ოლგა ვლადიმირის ასული გონჩაროვა (RU); 
დიმიტრი ვალერის ძე კორჟავინ (RU); 
ტატიანა ვენიამინის ასული ჩერნოვსკაია (RU); 
ტიმოფეი ალექსანდრის ძე ნემანკინ (RU); 
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გამოგონებები 

რომან ალექსის ძე ივანოვ (RU); 
დიმიტრი ვალენტინის ძე მოროზოვ (RU); 
ვიქტორია მიხაილის ასული ეკიმოვა (RU); 
ეკატერინა ვლადიმირის ასული  
სოფრონოვა (RU); 
იაკოვ იურის ძე უსტიუგოვ (RU) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(85) 2016 09 01 
(86) PCT/RU2015/000163, 2015 03 23 
(54) მაღალაფინური და აგრეგაციულად  

სტაბილური ანტისხეულები ვარია- 
ბელური დომენების VL და წარმოე- 
ბულის VHH საფუძველზე 

(57) წარმოდგენილია ჰუმანიზებული მონოკ-
ლონური IgG ანტისხეულები, რომლებიც უკავ-
შირდება ადამიანის IL-17A-ს და შეიცავს Came-
lidae-ს ოჯახის ცხოველიდან მიღებული მძიმე 
ჯაჭვის VHH დომენის და მსუბუქი ჯაჭვის VL 
დომენის კომბინაციას. აღნიშნული ანტისხეუ-
ლები ხასიათდება გაზრდილი აგრეგაციული 
სტაბილურობით. 
მუხლები:  8 დამოუკიდებელი 
 15 დამოკიდებული 
ფიგურა:  14 
_________________________________________ 
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გამოგონებები 

 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 23 
  
(11) P 2021 7270 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 L 33/00 
A 23 L 7/10 
B 02 C 7/12 
B 02 C 7/18 

(10) AP 2021 15452 A (44) 4(560)/2021 
(21) AP 2020 15452 
(22) 2020 09 18 
(24) 2020 09 18 
(73) გელა სულაბერიძე (GE)  

ვაჟა-ფშაველას გამზ., VI კვარტ., კორპ. 34,  
ბ. 24, 0186, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) გელა სულაბერიძე (GE) 
(54) ხორბლის ქატოს საკვები მიზნები- 

სათვის მომზადების ხერხი და  
მოწყობილობა მის განსახორ- 
ციელებლად 

_________________________________________ 
  
A 61 
  
(11) P 2021 7271 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 9/00 
A 61 К 39/00 
A 61 К 39/395 

(10) AP 2021 14669 A (44) 4(560)/2021 
(21) AP 2016 14669 
(22) 2016 06 09 
(24) 2016 06 09  
(31) 62/211,109; 62/242,640; 62/175,039 
(32) 2015 08 28; 2015 10 16; 2015 06 12  
(33) US; US; US 
(86) PCT/US2016/036608, 2016 06 09 
(73) მაკროჯენიკს ინკ. (US)  

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

(72) ჯონ, მარკ ვიგინგტონი (US);  
სკოტ კოენიგი (US);  
რობერტ, ჯოზეფ ლეჩლეიდერი  (US);  
ეზიო ბონვინი (US);  
ნაიმიშ, ბჰარატ პანდია  (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
 

 
 
 
 
(54) კომბინაციური თერაპია კიბოს  

სამკურნალოდ 
_________________________________________ 
  
A 63 
  
(11) P 2021 7275 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 63 H 33/08 
E 04 B 11/10 

(10) AP 2021 15024 A (44) 1(557)/2021 
(21) AP 2019 15024 
(22) 2019 03 19 
(24) 2019 03 19 
(73) მარიამ კუბლაშვილი (GE)  

ზღვისუბანი, III მკრ., II კვარტ., კორპ. 28,  
ბ. 50 , 0197, თბილისი, საქართველო (GE);  
მიხეილ ივანიშვილი (GE)  
მუხიანი, IVა მკრ., კორპ. 5, ბ. 87, 0172,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) მარიამ კუბლაშვილი (GE);  
მიხეილ ივანიშვილი (GE) 

(54) სათამაშო  კონსტრუქტორი 
_________________________________________ 
  

განყოფილება B 
 
B 21 
  
(11) P 2021 7273 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 21 C 27/06 
E 04 C 5/04 

(10) AP 2021 15180 A (44) 1(557)/2021 
(21) AP 2017 15180 
(22) 2017 02 09 
(24) 2017 02 09  
(86) PCT/IB2017/050700, 2017 02 09 
(73) ოფისინ მაკაფერი ს.პ.ა. (IT)  

ვია კენედი, 10, ზოლა პრედოსა (ბო), 40069,  
იტალია (IT) 

(72) ფრანჩესკო ფერაიოლო (IT) 
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) დანადგარი და ხერხი არმირებული  

ბადის დასამზადებლად და  
არმირებული ბადე 

_________________________________________ 
  
 
 

გამოგონების პატენტები 
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გამოგონებები 

განყოფილება C 
 
C  04 
  
(11) P 2021 7276 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 04 B 14/00 
C 04 B 14/04 
C 04 B 4/36 
C 04 B 18/14 

(10) AP 2021 15279 A (44) 2(558)/2021 
(21) AP 2020 15279 
(22) 2020 02 15 
(24) 2020 02 15 
(73) აკაკი სხვიტარიძე (GE)  

ტატიშვილის ქ. 17, 0179, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) აკაკი სხვიტარიძე (GE);  
რაჟდენ სხვიტარიძე (GE) 

(54) კომპლექსური მინერალური დანამატი  
ბეტონების, სამშენებლო ხსნარებისა  
და მშრალი ნარევებისათვის 

_________________________________________ 
  

განყოფილება F 
 
F 24 
  
(11) P 2021 7274 B  (51) Int. Cl. (2006) 

F 24 J 2/38 
F 24 J 2/54 

(10) AP 2021 15321 A (44) 5(561)/2021 
(21) AP 2020 15321 
(22) 2020 04 21 
(24) 2020 04 21 
(73) მიხეილ კოტიშაძე (GE)  

ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, ქუთაისი,  
საქართველო (GE) 

(72) მიხეილ კოტიშაძე (GE) 
(54) მზის ენერგიის გარდამქმქმნელი  

მოწყობილობა 
_________________________________________ 
  
F 41 
  
(11) P 2021 7272 B  (51) Int. Cl. (2006) 

F 41 A 23/34 
F 41 A 23/54 
F 41 F 1/06 

(10) AP 2021 15020 A (44) 1(557)/2021 

(21) AP 2016 15020 
(22) 2016 10 06 
(24) 2016 10 06 
(86) PCT/ES2016/070711, 2016 10 06 
(73) ნიუ ტექნოლოჯის გლობალ სისტემს ს.ლ. (ES)  

Cl ბურილ 65, კოლადო ვილალბა  
(მადრიდი), 28400, ესპანეთი (ES) 

(72) ხავიერ ესტრელა მოლინა (ES) 
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) სატრანსპორტო საშუალებაზე  

განსათავსებელი ნაღმტყორცნის  
ორმაგი საყრდენი ფილა მიმართუ- 
ლების ცვლილების შესაძლებლობით 

_________________________________________ 
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განყოფილება B 
 
B 01 
 
(10) AU 2021 15545 U (51) Int. Cl. (2006)  

B 27 B 7/00 
B 27 D 1/04 

(21) AU 2021 15545 (22) 2021 01 28 
(71) გიორგი ჩირაძე (GE)  

ტირიფების ქ. 2, ბ. 20, 0186, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) გიორგი ჩირაძე (GE) 
(54) ფანერისაგან მრავალშრიანი ნაკეთობის  

დამზადების ხერხი 
(57) ხერხი ითვალისწინებს ფანერის, სულ 
მცირე, ორი ფენისგან დეტალების ამოჭრას 
CNC აპარატზე (რუტერზე), დეტალებზე, და-
საწებებელი ზედაპირების მხრიდან, მიმმართ-
ველი ამონაღებების შესრულებას და მათში 
მაკავშირებელი სოგმანების დამაგრებას, წებოს 
დატანას დეტალების დასაწებებელ ზედაპირე-
ბზე, მათ ერთმანეთზე მიწებებას, დაწნეხას და 
შრობას. სამი და მეტი ფენის მქონე ნაკეთობის 
დამზადების შემთხვევაში, ხერხი ითვალისწი-
ნებს შუა ფენებზე ნახვრეტების შესრულებას 
მათში განაპირა ფენებზე ჩამაგრებული მაკავ-
შირებელი სოგმანების გასატარებლად.  
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
                   1 დამოკიდებული 
ფიგურა:  3 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 
 

სასარგებლო მოდელები 
 

განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის 
გაცემის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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სასაგებლო მოდელები 

 
 
 
 

განყოფილება B 
 
B 67 
 
(11) U 2021 2092 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

B 67 D 3/00 
(10) AU 2021 15418 U (44) 5(561)/2021 
(21) AU 2020 15418 
(22) 2020 08 21 
(24) 2020 08 21 
(73) ზურაბ ასაშვილი (GE)  

დ. აღმაშენებლის ქ. 33, სოფელი დიღომი,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ზურაბ ასაშვილი (GE) 
(54) სითხის ჩამოსასხმელი ჭურჭელი 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასარგებლო მოდელის პატენტი 
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(10) AD 2021 1202 S (51) 21-99 
(21) AD 2021 1202 (22) 2021 01 29 
(28) 2 
(71) გიორგი ჩირაძე (GE)  

ტირიფების ქ. 2, ბ. 20, 0186, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) გიორგი ჩირაძე (GE) 
(54) 1. ხელის საჭიდი სწრაფი ცოცვისათვის; 2. ფეხის საჭიდი სწრაფი ცოცვისათვის 
(55)  

1.1  
 
 

2.1 2.2  
__________________________________________ 

დიზაინები 
 

განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება  
რეგისტრაციის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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დიზაინები 

 
 
 
 

(11) D 2021 898 S (51) 01-01 
(10) AD 2021 1182 S (44) 2021 03 25 №5  
(21) AD 2020 1182 
(22) 2020 09 25 
(24) 2020 09 25 
(28) 2 
(18) 2025 09 25 
(73) ელენა ჯიშიაშვილი (GE)  

თბილისის ქ. 16, ბ. 13, 4300, ტყიბული,  
საქართველო (GE) 

(72) ელენა ჯიშიაშვილი (GE) 
(54) საკონდიტრო ჩხირები 
__________________________________________ 
 

რეგისტრირებული დიზაინი 
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(260) AM 2021 108774 A 
(210) AM 108774 
(220) 2020 12 10 
(731) ბეიჯინ (ბეიჯინგ) კო., ლტდ 

N30, საიენს პარკ როუდ, ჟონგ-გუან-კუნ  
ლაიფ საიენს პარკ, ჩანგპინგ დისტრიკტ,  
ბეიჯინგ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 06.01.04; 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
5 ‒ მედიკამენტები ადამიანებისათვის; კაფსუ-
ლები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსუ-
ლები მედიკამენტებისათვის; ფარმაცევტული 
პრეპარატები; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპა-
რატები; მედიკამენტები; ქიმიური პრეპარატები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქი-
მიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; სადიაგნოსტიკო ბიოლოგიური მარკერი 
სამედიცინო მიზნებისთვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108775 A 
(210) AM 108775 
(220) 2020 12 10 
(731) ბეიჯინ (ბეიჯინგ) კო., ლტდ 

N30, საიენს პარკ როუდ, ჟონგ-გუან-კუნ  
ლაიფ საიენს პარკ, ჩანგპინგ დისტრიკტ,  
ბეიჯინგ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

BRUKINSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ მედიკამენტები ადამიანებისათვის; კაფსუ-
ლები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსუ-
ლები მედიკამენტებისათვის; ფარმაცევტული 
პრეპარატები; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპა-
რატები; მედიკამენტები; ქიმიური პრეპარატები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქი-
მიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; სადიაგნოსტიკო ბიოლოგიური მარკერი 
სამედიცინო მიზნებისთვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110015 A 
(210) AM 110015 
(220) 2020 10 02 
(310) 4520060 
(320) 2020 06 04 
(330) IN 
(731) დისქავერი კომუნიკეიშენს ლლკ 

8403 კოულსვილ როუდი, სილვერ  
სპრინგი, მერილენდი 20910, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

DISCOVERY+ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 ‒ ციფრული მედია-საშუალებები, კერძოდ, ჩა-
მოსატვირთი წინასწარ ჩაწერილი ვიდეო-კლი-
პები, წინასწარ ჩაწერილი აუდიო-კლიპები, ტე-
ქსტი და გრაფიკული გამოსახულებები გამოყე-
ნებული ელექტრონულ პერსონალურ კომპიუ-
ტერებში და ჯიბის უსადენო მოწყობილობებში, 
რომლებიც გამოხატავენ ზოგადსაკაცობრიო ინ-
ტერესების ობიექტებს; ჩამოსატვირთი აუდიო, 
ვიდეო- და აუდიო-ვიზუალური კონტენტის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერის და ქსელური 
კავშირების  მეშვეობით,  სატელევიზიო სანა-

სასაქონლო ნიშნები 
 

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც 
გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში 
გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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სასაქონლო ნიშნები 

ხაობების და ვიდეო-ჩანაწერების სახით ზოგ-
ადსაკაცობრიო ინტერესებთან დაკავშირებით. 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფა აუდიო-ვიზუალური მედია-კონტენტის ნა-
კადურ რეჟიმში გადასაცემად ინტერნეტის მეშ-
ვეობით და მობილურ ციფრულ ელექტრონულ 
მოწყობილობებზე; კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა გამოყენებული აუდიო-
ვიზუალური კონტენტის ნაკადურ რეჟიმში გა-
დასაცემად; კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა აუდიო და ვიდეო მოწყობილო-
ბების მუშაობის პროცესის სამართავად და აუ-
დიო, ვიდეო, სატელევიზიო, კინო, სხვა ციფ-
რული გამოსახულების და სხვა მულტიმედიუ-
რი კონტენტის დასათვალიერებლად, მოსაძებ-
ნად და/ან საყურებლად; კომპიუტერული პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, გამოყენებული აუ-
დიო, ვიდეო, და მულტიმედიური კონტენტის, 
მათ შორის, ტექსტის, მონაცემების, გამოსახუ-
ლების, აუდიო, ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური 
ფაილების  დასამუშავებლად, გადასაცემად, მი-
საღებად, საორგანიზაციოდ, მანიპულირებისთ-
ვის, სანახავად, საყურებლად, განსახილველად, 
აღწარმოებისთვის და ნაკადურ რეჟიმში გადა-
საცემად;  DVD დისკები. 
 

38 ‒ კავშირგაბმულობის სამსახურები, კერძოდ, 
ხმის და აუდიო-ვიზუალური ჩანაწერების ნაკა-
დური გადაცემა ინტერნეტის, საკაბელო ქსე-
ლების, უსადენო ქსელების, თანამგზავრების ან 
ინტერაქტიური მულტიმედიური ქსელების მე-
შვეობით; აუდიო- და ვიდეომაუწყებლობის სა-
მსახურები ინტერნეტის მეშვეობით; აუდიო-ვი-
ზუალურ სფეროსთან დაკავშირებული ინფორ-
მაციის გადაცემა; სატელევიზიო მაუწყებლობის 
სამსახურები; საკაბელო სატელევიზიო მაუწ-
ყებლობა; თანამგზავრული სატელევიზიო მა-
უწყებლობა; მობილური მედია-მომსახურება 
გასართობი მედია-კონტენტის ელექტრონული 
გადაცემის, მაუწყებლობის და მიწოდების სა-
ხით; პოდკასტინგური მომსახურება; ვებკას-
ტინგური მომსახურება; ვიდეო-მოთხოვნით გა-
დაცემის მომსახურება; ონ-ლაინ ფორუმების 
უზრუნველყოფა კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორის შეტყობინებების გადასაცემად; ონ-ლაინ 
„ჩათ-რუმებით“ და ელექტრონული განცხადე-
ბის დაფებით უზრუნველყოფა მომხმარებლებს 
შორის საერთო ინტერესების მქონე შეტყობინე-
ბების გადასაცემად; ზოგადსაკაცობრიო ინტე-
რესებთან დაკავშირებულ ერთობლივ კონტენ-
ტთან წვდომის უზრუნველყოფა ინტერნეტის, 
საკაბელო ქსელების, უსადენო ქსელების, თანა-

მგზავრის ან ინტერაქტიური მულტიმედიური 
ქსელების მეშვეობით. 
 

41 ‒ გასართობი და საგანმანათლებლო მომსა-
ხურება, კერძოდ, ზოგად ინტერესებთან დაკავ-
შირებული მიმდინარე მულტიმედიური პრო-
გრამების გავრცელება სხვადასხვა პლატფორ-
მების მეშვეობით მედიის გადაცემის მრავალი 
ფორმების გამოყენებით; ზოგადსაკაცობრიო ინ-
ტერესებთან დაკავშირებული მიმდინარე სატე-
ლევიზიო პროგრამებით უზრუნველყოფა; ზო-
გადსაკაცობრიო ინტერესის სფეროსთან დაკავ-
შირებული მაღალი დონის გასართობი პრო-
გრამირებით უზრუნველყოფა; სატელევიზიო 
პროგრამების წარმოება; მულტიმედიური პრო-
გრამების წარმოება; მიმდინარე სატელევიზიო 
პროგრამებთან დაკავშირებული გასართობი ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა გლობალური კო-
მპიუტერული ქსელის მეშვეობით; გართობის 
სამსახურები გასართობი და საგანმანათლებლო 
პროგრამებით და კონტენტით უზრუნველყო-
ფის სახით, კერძოდ, სატელევიზიო პროგრა-
მები, კლიპები, გრაფიკა და ინფორმაცია დაკავ-
შირებული სატელევიზიო პროგრამებთან ზო-
გადსაკაცობრიო ინტერესების სფეროში ინტერ-
ნეტის, ელექტრონული კავშირს ქსელების, კომ-
პიუტერული ქსელების და უსადენო კავშირის 
ქსელების მეშვეობით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110286 A 
(210) AM 110286 
(220) 2020 10 26 
(731) მილენიუმ & კოპთორნ ინტერნეშენალ  

ლიმიტედ 
9 რაფლეზ პლეის, N12-01 რეპუბლიკ  
პლაზა, სინგაპური, 048619, სინგაპური 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540)  

 
(591) FFFFFF თეთრი, 000000 შავი 
(531) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 26.11.07 
(511 
35 ‒ სასტუმრო ბიზნესის, მოტელებისა და სხვა 
დროებითი საცხოვრებელი ადგილების მართვა 
მომსახურების მქონე ბინებისა და სასტუმრო 
აპარტამენტების ჩათვლით; მომსახურება დრო-
ებით საცხოვრებელთან დაკავშირებულ საზო-
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გადოებრივი ურთიერთობების სფეროში, მათ 
შორის, სასტუმროებში, მოტელებსა და მომსა-
ხურების მქონე ბინებში; დროებითი საცხოვრე-
ბელი ადგილების მარკეტინგთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურეობები, მათ შორის, სასტუმროებ-
ში, მოტელებში, მომსახურების მქონე ბინებსა 
და სასტუმრო აპარტამენტებში, მათ შორის, ინ-
ტერნეტის ქსელითა და სხვა გლობალური ქსე-
ლების გამოყენებით.  
 

43 ‒ დროებითი საცხოვრებლით მომსახურე-
ობა, დროებითი საცხოვრებლის მიწოდება (არ-
ენდა); კატერინგი (საკვები და სასმელი), შეხ-
ვედრის ოთახების, რესტორნების, კაფეს არენ-
და, დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; 
მომსახურების მქონე აპარტამენტების მიწოდე-
ბა; სასტუმრო მომსახურება; 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 110476 A 
(210) AM 110476 
(220) 2020 11 12 
(731) შპს „ალაზანი ვაინერი“ 

დემეტრე თავდადებულის ქ. 3, 4800,  
ყვარელი, საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) რუხი, თეთრი 
(531) 05.01.16 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110507 A 
(210) AM 110507 
(220) 2020 11 16 
(731) შპს „ბი ემ სი გორგია“ 

სოხუმის ქ. 10, ბათუმი, საქართველო 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 

(540) 
 

 
 

(591) წითელი, თეთრი, ლურჯი, ცისფერი,  
ნაცრისფერი, შავი 

(531) 01.01.02; 01.01.09; 14.01.25; 14.03.20; 
14.07.18; 15.01.25; 26.04.03; 26.04.24;  
26.11.02; 26.11.06; 27.01.06; 27.05.24;  
29.01.14 

(511)  
35 ‒ ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების,  აპარა-
ტებისა და დანადგარების, მათი აქსესუარების, 
ასევე, უნიფორმების, სპეციალური და სამუშაო 
ტანსაცმლის, უსაფრთხოების ქამრების, ჩაფხუ-
ტების, სათვალეების, გათბობის წყლის ტუმ-
ბოებისა და ელექტრული ნაწარმის, განათების 
საშუალებებისა და ხელსაწყოების, ნათურების, 
ბრების ყიდვა-გაყიდვის მომსახურება.  
 

37 ‒ ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, აპარატე-
ბისა და დანადგარების დაყენება, რემონტი და 
ტექნიკური მომსახურება. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 110511 A 
(210) AM 110511 
(220) 2020 11 16 
(731) ააიპ „ელიავას ფონდი ‒ საქართველოში  

ბაქტერიოფაგიის განვითარების  
ასოციაცია“ 
ლ. გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

  
(591) 666666 ღია ნაცრისფერი, 333333 მუქი  

ნაცრისფერი, 7FCCE0 ცისფერი, 2284B7  
ლურჯი 

(531) 26.05.02; 26.05.24; 26.11.11; 29.01.12 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
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სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110512 A 
(210) AM 110512 
(220) 2020 11 16 
(731) ააიპ „ელიავას ფონდი ‒ საქართველოში  

ბაქტერიოფაგიის განვითარების  
ასოციაცია“ 
ლ. გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,   
საქართველო  

(540) 

 
(591) 666666 ღია ნაცრისფერი, 333333 მუქი  

ნაცრისფერი, 7FCCE0 ცისფერი, 2284B7  
ლურჯი 

(531) 26.05.02; 26.05.24; 26.11.11; 29.01.12 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
 

44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2021 110518 A 
(210) AM 110518 
(220) 2020 11 16 
(731) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე  ჯელაძე 
(540)  

MARTIFF 
მარტივ 

(591) შავ–თეთრი 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110520 A 
(210) AM 110520 
(220) 2020 11 17 
(731) ბიერ ელექტრიქ ეფლიანს კო, ლტდ 

No.5-2-1 ფუან ინდასთრიალ პარკ,  
ლელიუ თაუნ, შანდე, ფოშან სიტი,  
გუანდუნი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) ლილიანა  დარახველიძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.06.03; 27.03.01; 27.03.03 
(511)  
7 ‒ სასხურებლები (სასხურებელი მანქანები); 
თესლების გასაღვივებელი აპარატები; დამა-
ქუცმაცებლები [მანქანები] სამრეწველო გამოყე-
ნებისათვის; პარკოსნების (ლობიოს) გაღივების  
მანქანები; ცომის მოსაზელი მანქანები; პელმე-
ნის (ცომის გუფთას) დასამზადებელი მანქა-
ნები; ატრიის საწნეხი მანქანები; ატრიის დასაპ-
რესი მანქანები; ზეთსახდელი საწარმო (სადღ-
ვებლები) (ზეთის სახდელი ქარხნები); ორთ-
ქლზე ფუნთუშების დასამზადებელი  მანქანე-
ბი; პარკოსანი ვერმიშელის დასამზადებელი  
მანქანები; ხორცსაკეპები [მანქანები]; ხორცსაკე-
პები - ჩოპერები [მანქანები]; ძეხვის დასამზა-
დებელი მანქანები; პილინგის (გასასუფთავებე-
ლი) მანქანები; ხილის (ბოსტნეულის) პილინ-
გის (გასასუფთავებელი) მანქანები; ხილის გა-
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სარეცხი მანქანები;  სლაისერები (გასტრონო-
მიული დანა, ელექტრო დანა) კომერციული 
გამოყენებისათვის; პარკოსნების (ლობიო და 
სხვა) საფქვავები; სამზარეულოს კომბაინები 
(საკვების გადასამუშავებელი აპარატები); ფრი-
ტიურის ჭურჭელი, (ფრიტიურნიცა) არევის სა-
შუალებით კვების მრეწველობაში გამოსაყენებ-
ლად; შინაური საქონლის  დასაკლავი მანქანე-
ბი;  წვენის გამოსაწური, ელექტრული;  ელექ-
ტრო წვენსაწურები;  საუთოებელი აპარატები;  
საკერავი  მანქანები; პლასტმასის ჰერმეტიზაცი-
ის ელექტრული აპარატები [შეფუთვა]; ჰერმე-
ტიზაციის მანქანები სამრეწველო მიზნებისათ-
ვის;  შემრევი მანქანები (მიქსერები); ჭურჭლის 
სარეცხი მანქანები; წისქვილები საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების, ხელის საფქვავის გარდა; 
კონსერვის გასახსნელები, ელექტრული; სათ-
ქვეფები, ელექტრული; ყავის საფქვავები, ხე-
ლით საფქვავების გარდა; ბლენდერები, სარე-
ვები ელექტრო, საყოფაცხოვრებო; სათქვეფები, 
ელექტრული, საყოფაცხოვრებო; ხილის წნე-
ხები, ელექტრული, საყოფაცხოვრებო; სამზა-
რეულოს კომბაინები ელექტრული; ბოსტნეუ-
ლის საჭრელები საყოფაცხოვრებო დანიშნუ-
ლების; ხორცის საკეპი მანქანები საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების; სოიოს რძის დასამზადე-
ბელი მანქანები, საყოფაცხოვრებო; ჭურჭლის 
სარეცხი მანქანები საყოფაცხოვრებო დანიშნუ-
ლების; სამზარეულოს დამაქუცმაცებლები (სა-
ფქვავები), ელექტრული; სამზარეულოს მანქა-
ნები, ელექტრული; სამსხვრეველა სამზარეუ-
ლოში გამოსაყენებლად, ელექტრული; სარეცხი 
მანქანები [სამრეცხაო]; დეზინტეგრატორი; წამ-
ლის სამსხვრებლები (დამქუცმაცებლები) [მან-
ქანები]; სამრეწველო რობოტები; დანები, ელექ-
ტრული (ელექტრო დანები); ჟანგბადის და 
აზოტის გენერატორები; იატაკების გასარეცხი 
მანქანები და აპარატები, ელექტრული; ნაგვის 
დამაქუცმაცებლები;  მტვერსასრუტები საყოფა-
ცხოვრებო; უსადენო მტვერსასრუტები;  დასუ-
ფთავების მანქანები და აპარატები, ელექტრუ-
ლი; საწმენდი საშუალებები ორთქლის გამოყე-
ნებით; ორთქლის შვაბრები (იატაკის გასაწმენ-
დი ჯოხები), ელექტრული; ორთქლის შვაბრები 
(იატაკის გასაწმენდი ჯოხები), ელექტრული, 
საყოფაცხოვრებო; ფარდის გასაწევი მოწყობი-
ლობები, ელექტრული; ფეხსაცმლის საწმენდი 
მოწყობილობები, ელექტრული. 
 

11 ‒ ნათურები; ელექტრო ნათურები; საკვების 
ორთქლზე მოსახარში ქვაბი, ელექტრული; სამ-
ზარეულოს ჭურჭელი, ელექტრული; პურის სა-

ცხობი მანქანები; ჩაიდანი, ელექტრული; ყავის 
მოსახარში აპარატები, ელექტრული; პურის სა-
ცხობი დანადგარები; აპარატები შესაწვავად; 
ფრიტიურის ჭურჭელი, ელექტრული (ფრიტი-
ურნიცა); ავტოკლავები ელექტრო საკვების მო-
სამზადებლად; ელექტრო ქვაბები (ბოილერები) 
კვერცხისათვის (მოსახარშად); კვერცხის ორთ-
ქლით მოსახარში ქვაბი, ელექტრული; საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების; ესპრესო ყავის აპარა-
ტები, ელექტრული; საკვებისათვის განკუთვნი-
ლი ბოთლების გამათბობლები ელექტრო; სამ-
ზარეულოს ქურები; იოგურტის დასამზადე-
ბელი ელექტრო მოწყობილობები; იოგურტის 
ელექტრო დამამზადებლები; მულტსახარშები; 
სწრაფსახარშები, ელექტრული; ელექტრო გამა-
თბობლები ბოთლებისათვის; ელექტრო-სათ-
ბურა; ელექტრო წყალსათბობი ქვაბები; მულ-
ტისახარში ელექტრული; საკვების ელექტრო-
გამათბობლები; სადილის ყუთების (ლანჩ-
ბოქსების) გამათბობლები, ელექტრული; გამო-
საცხობი ელექტრო-ფორმები; ინდუქციური 
ქურები; შესაწვავი ტაფები ელექტრული; ქუჩის 
ელექტრო-გრილები; დაუჭრელად შემწვარი 
ხორცის  ღუმელები (ბარბექიუ); საკვების საშ-
რობები, ელექტრული; ფერმენტაციის მოწყობი-
ლობა, ელექტრული; ნაყინის დასამზადებელი 
მანქანები; საყინულეები; მაცივრები; გამწოვები 
სამზარეულოებისთვის; ელექტრო-ვენტილა-
ტორები პირადი მოხმარებისათვის; ელექტრო 
საშრობები სარეცხისათვის; ჰაერის გამწმენდი 
აპარატები და მანქანები; ჰაერის საშრობები; 
ჰაერის გაფილტვრის მოწყობილობები; ჰაერის 
დეზოდირების აპარატები; კონდიციონერები; 
ჰაერის დამატენიანებელი აპარატები; ქსოვი-
ლის დამაორთქლებელი მოწყობილობები;  
თმის ელექტრო-საშრობები; ტანსაცმლის საშ-
რობები; გაზის გამწმენდი მოწყობილობები: 
გაზის გამწმენდი აპარატურა; დამატენიანებლე-
ბი საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის; ელექტრუ-
ლი საკვების საშრობები (დეჰიდრატორები) სა-
ყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; წყლის გამაც-
ხელებლები; ორთქლის ქვაბები, მანქანების 
ნაწილების გარდა; სითბოს აკუმულატორები; 
ცხელი ჰაერის აბაზანის მოწყობილობები (ფი-
ტინგები); ნათურა აბაზანის ოთახის გასათბო-
ბად;  ორთქლის აპარატები სახისათვის [საუნე-
ბი]; ფუმიგატორი (ფუმიგაციის აპარატი), არა-
სამედიცინო მიზნებისათვის; საუნის (აბაზანის) 
დაყენება; ჰიდრომასაჟის აბაზანის აპარატურა; 
მანქანები ცივი და ცხელი  სველი პირსახოცე-
ბისთვის; ფეხის პორტატული ელექტრული აბა-
ზანები; აბაზანები; დასაჯდომი აბაზანები აბა-
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ზანის ოთახისათვის; უნიტაზები; უნიტაზები 
ბავშვებისათვის; ახალშობილის სპეციალური 
საბანაო აღჭურვილობა [ახალშობილის სპეცია-
ლური აბაზანები - აბაზანის საწოლი]; უნი-
ტაზის სახურავები; ხელის საშრობები ცხელი 
ჰაერით ელექტრული; ხელის უკონტროლო  
საშრობები;  ხელის ელექტრული საშრობები, 
რომლებიც გამოიყენება  საპირფარეშოებში; ხე-
ლის გასაშრობი აპარატები საპირფარეშოების-
თვის; აპარატები წყლის გასაფილტრად; სასტე-
რილიზაციო კარადები; წყლის დისპენსერები 
(კულერები); წყლის სტერილიზატორები; ფილ-
ტრები სასმელი წყლისთვის; სტერილიზატო-
რები; წინდები, ელექტროგათბობით; ჟილეტები 
ელექტროგათბობით; ხელთათმანები ელექ-
ტროგათბობით; რადიატორები, ელექტრო; ჯი-
ბის სათბურები; ღუმელები [გათბობის აპარა-
ტურა]; ტანსაცმელი ელექტროგათბობით; ბაქ-
ტერიციდული ნათურები ჰაერის გაწმენდის-
თვის; ულტრაიისფერი გამოსხივების ნათურე-
ბი, არასამედიცინო მიზნებისთვის;  ელექტრო 
ფარნები; ნათურის გარსაცმები (ფუტლარი, ბუ-
დე); სამზარეულოს ქურა  [ღუმელები, ჰაერღუ-
მელი, ფურნაკი)]; გაზქურები; ელექტრო ღუ-
მელები; ინდუქციური ღუმელები საყოფაცხოვ-
რებო მიზნებისთვის; წყლის გამწმენდი დანად-
გარები;  ფრიტიურის ჭურჭელი, (ფრიტიურნი-
ცა). 
 

35 ‒ ანგარიშების წარდგენა; რეკლამა; რეკლამი-
რება, პაბლისიტი; სატელევიზიო რეკლამა; ონ-
ლაინ (ინტერნეტ) რეკლამა კომპიუტერულ 
ქსელში; საქონლის პრეზენტაცია საკომუნიკა-
ციო მედიაში, საცალო ვაჭრობის მიზნებისათ-
ვის; რეკლამაში თითო დაწკაპუნებაზე (კლიკ-
ზე) გადახდა (გადაიხადეთ თითო დაწკაპუნე-
ბაზე (კლიკზე) რეკლამაში); ბიზნესის მართვის 
საკონსულტაციო მომსახურება; მარკეტინგული 
კვლევა; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოს მომსა-
ხურება; მარკეტინგი; ტელემარკეტინგული მო-
მსახურება; სავაჭრო ფართობის მიწოდება სა-
ქონლისა და მომსახურების მყიდველების და 
გამყიდველებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110539 A  
(210) AM 110539 
(220) 2020 11 18 
(310) 88/925,285 
(320) 2020 05 20 
(330) US 
 

(731) ჯენზიმ კორპორეიშნ 
50 ბინი სთრით, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები გულ-სისხლ-
ძარღვთა დაავადებების  და ცენტრალური ნერ-
ვული სისტემის დაავადებების პრევენციისა და 
მკურნალობისათვის; ფარმაცევტული პრეპარა-
ტები ახლადწარმოქმნილი ავთვისებიანი სიმ-
სივნეების, თრომბოზის და რესპირატორული 
დაავადებების სამკურნალოდ; ფარმაცევტული 
პრეპარატები სისხლის იშვიათი დარღვევების 
სამკურნალოდ; ფარმაცევტული პრეპარატები 
ინფექციური დაავადებების პრევენციისა და 
მკურნალობისათვის, სახელდობრ, ვირუსული 
და ბაქტერიული ინფექციების. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110542 A 
(210) AM 110542 
(220) 2020 11 18 
(731) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540)  

ADPORT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისა-
თვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110545 A 
(210) AM 110545 
(220) 2020 11 19 
(731) ლუკა ცანავა 

ნიკო ცხვედაძის ქ. 48, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

Flip Shop 
ფლიპ შოფი 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
16 ‒ ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; სა-
ამკინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო 
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და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკანცე-
ლარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი 
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სადე-
მონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლები, 
ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი მასა-
ლა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრაფიუ-
ლი კლიშეები. 
 

40 ‒ მასალათა დამუშავება; ნარჩენებისა და ნაგ-
ვის გადამუშავება; ჰაერის გასუფთავება და 
წყლის დაწმენდა; ბეჭდვითი მომსახურება; საკ-
ვებისა და სასმელის კონსერვაცია. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110606 A 
(210) AM 110606 
(220) 2020 11 24 
(731) ჟეჟიანგ რიფეშოუ კოსმეტიკს კო., ლტდ. 

№ 67 დაში როუდ, ფოტანგ თაუნ, იივუ  
სითი, ჟეჟიანგ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.01.05; 24.01.15; 24.01.25; 26.13.25;  

27.05.01 
(511)  
3 ‒ სუნამოები; ეთერზეთები; კოსმეტიკური სა-
შუალებები; ტილოები გაჟღენთილი საწმენდი 
საშუალებით; ხელის საწმენდები [ხელის საწ-
მენდი პრეპარატები]; შამპუნები; აბაზანის ლო-
სიონი; ტუჩის საცხები; კოსმეტიკური პუდრი; 
ტანის ლოსიონი; სახის კრემი; თვალის ჩრდი-
ლი; სახის გამწმენდი; კოსმეტიკური ნიღბები; 
სარეცხი პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110607 A 
(210) AM 110607 
(220) 2020 11 24 
(731) კიკო ს.პ.ა. 

ვია ჯორჯო ე გვიდო პალია 1/D, 24122  
ბერგამო BG, იტალია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
3 ‒ კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური 
კრემები, ლოსიონები, გელები და ბალზამები; 
თმის მოვლისა და თმის სამკურნალო პრეპა-
რატები; პირადი მოხმარების დეოდორანტები; 
აბაზანის მარილი; კბილის პასტები, ფხვნილე-
ბი; საპნები; პარფიუმერია; ეთერზეთები; სხეუ-
ლის გამწმენდი და მოვლის პრეპარატები; 
ყველა ზემოხსენებული საქონელი არ უკავშირ-
დება 11-წლამდე ასაკის პატარებისა ან ბავშ-
ვებისათვის განკუთვნილ საქონელს. 
 

35 ‒ რეკლამისა და გაყიდვების ხელშეწყობის 
მომსახურება; მარკეტინგი; კლიენტის ლოია-
ლობის, სტიმულირებისა ან  ხელშეწყობის სქე-
მების მართვა; საცალო ვაჭრობა, მათ შორის, ონ-
ლაინ ვაჭრობა კოსმეტიკური საშუალებებით, 
კოსმეტიკური კრემებით, ლოსიონებით, გელე-
ბითა და ბალზამებით, თმის მოვლისა და თმის 
სამკურნალო პრეპარატებით, პირადი მოხმა-
რების დეოდორანტებით, აბაზანის მარილით, 
კბილის პასტებით, ფხვნილებით, საპნებით, 
პარფიუმერიით, ეთერზეთებით; საცალო ვაჭ-
რობა, მათ შორის, ონ-ლაინ ვაჭრობა მაკრატლე-
ბით, ფრჩხილის ქლიბებით, მკვნეტარებით, მა-
ნიკიურისა და პედიკიურის ნაკრებებით, მანი-
კიურის ინსტრუმენტებით, პედიკიურის ინს-
ტრუმენტებით, წამწამების ასაპრეხი მაშებით, 
წამწამების გასაცალკევებლებით, ფრჩხილების 
საძრობებით, ფრჩხილების ლაკით, ფრჩხილე-
ბის საჭრელებით, ელექტრულითა და არაელექ-
ტრულით, სამართებლებით; საცალო ვაჭრობა, 
მათ შორის, ონ-ლაინ ვაჭრობა კოსმეტიკის ფან-
ქრის სათლელებით, მაკიაჟის მოსაშორებელი 
სახის დაუტენიანებელი ქაღალდის პირსახოცე-
ბით; საცალო ვაჭრობა, მათ შორის, ონ-ლაინ ვა-
ჭრობა ტუალეტის საკუთნოს ყუთებით (ცარიე-
ლი), კოსმეტიკური ჩანთებით, რომლებიც იყი-
დება ცარიელი, ცარიელი ნესესერებით, კოსმე-
ტიკური ჩანთებით (ცარიელი), უსახელურო 
ხელჩანთებით (კლაჩი), სამგზავრო ჩემოდნების 
ნაკრებით, საფულეებით, ჩანთებით, ზურგჩან-
თებით; საცალო ვაჭრობა, მათ შორის, ონ-ლაინ 
ვაჭრობა მაკიაჟის სარკეებით, კოსმეტიკური 
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კონტეინერებით; საცალო ვაჭრობა, მათ შორის, 
ონ-ლაინ ვაჭრობა კოსმეტიკური საკუთნოთი, 
აპლიკატორებით კოსმეტიკისათვის, კოსმეტი-
კური შპატელით, კოსმეტიკური დანიშნულე-
ბის ცარიელი საწვეთურებით, კოსმეტიკური 
ფუნჯებით, საპარსი ფუნჯებით, მაკიაჟის და-
სატანი სახის ღრუბლებით, ტუალეტის ღრუბ-
ლებით, კომპაქტური პუდრით, მაკიაჟის დასა-
ტანი აპლიკატორის ჩხირებით, ფრჩხილის 
ფუნჯებით, წარბების ფუნჯებით, წამწამების 
სავარცხლებით, ტუალეტის ფუნჯებით, სავარ-
ცხლებით, სუნამოს პულვერიზატორებით, კოს-
მეტიკური კომპაქტური პუდრით, სასაპნეებით, 
საპნის დოზატორებით, შევსებული კოსმეტი-
კური ჩანთებით, კოსმეტიკური ნივთების ყუ-
თებით, შესანახი ქილებით, პედიკიურისთვის 
განკუთვნილი ქაფმასალის სეპარატორებით; 
ყველა ზემოხსენებული მომსახურება არ უკავ-
შირდება 11-წლამდე ასაკის პატარებისა ან ბავ-
შვებისათვის განკუთვნილ საქონელს. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110608 A 
(210) AM 110608 
(220) 2020 11 25 
(731) კოლისონ გრინ ტექნოლოჯი ფზე 

ჯებელ ალი ფრი ზონ, პ.ო. ბოქს 261687,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Vivaldi 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
31 ‒ დაუმუშავებელი და დამუშავებული მარც-
ვლეული და თესლი. 
 

35 ‒ დაუმუშავებელი და დამუშავებული მარც-
ვლეულის და/ან თესლის გაყიდვა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110609 A 
(210) AM 110609 
(220) 2020 11 26 
(731) შპს „მალთივერს“ 

კოსტავას ქ. 59, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 

(511)  
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადარ-
თვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილე-
ბის ან გამოყენების რეგულირების ან მართვის-
თვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან 
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმო-
ების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნი-
ტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფ-
რული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვ-
რებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მე-
ქანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის 
სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურ-
საცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-
მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურ-
ვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110610 A 
(210) AM 110610 
(220) 2020 11 26 
(731) შპს „მალთივერს“ 

კოსტავას ქ. 59, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადარ-
თვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილე-
ბის ან გამოყენების რეგულირების ან მართვი-
სთვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან 
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარ-
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მოების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგ-
ნიტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფ-
რული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვ-
რებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მე-
ქანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის 
სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურ-
საცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-
მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურ-
ვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110612 A 
(210) AM 110612 
(220) 2020 11 26 
(731) შპს „მალთივერს“ 

კოსტავას ქ. 59, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.17.17 
(511)  
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადარ-
თვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილე-
ბის ან გამოყენების რეგულირების ან მართვის-
თვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან 
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმო-
ების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნი-
ტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფ-
რული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვ-
რებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მე-
ქანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის 
სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურ-
საცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-

მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურ-
ვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110614 A 
(210) AM 110614 
(220) 2020 11 26 
(731) შპს „მალთივერს“ 

კოსტავას ქ. 59, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.17.17 
(511) 
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადარ-
თვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილე-
ბის ან გამოყენების რეგულირების ან მართვის-
თვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან 
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმო-
ების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნი-
ტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფ-
რული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვ-
რებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მე-
ქანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის 
სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურ-
საცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-
მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურ-
ვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110667 A 
(210) AM 110667 
(220) 2020 11 27 
(731) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

FANTA 
ყურძენი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელე-
ბის დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110668 A 
(210) AM 110668 
(220) 2020 11 27 
(731) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

FANTA 
მსხალი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელე-
ბის დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110669 A 
(210) AM 110669 
(220) 2020 11 27 
(731) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

FANTA 
ტროპიკი 

(591) შავ-თეთრი 

(511)  
32 ‒ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელე-
ბის დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110670 A 
(210) AM 110670 
(220) 2020 11 27 
(731) შპს „გრინიკო“ 

პავლე ინგოროყვას ქ.  17, / 9 აპრილის ქ. 5,  
ბლოკი „ბ“, ბ. 13, მთაწმინდის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ირაკლი გვილია 
(540) 

 
(591) ყვითელი, შინდისფერი, თეთრი 
(531) 26.11.08; 27.05.11; 28.05; 29.01.12 
(511) 
39 ‒ მოგზაურობის დაჯავშნა; ბილეთების და-
ჯავშნა მოგზაურობისთვის; ტურების ორგანი-
ზება და დაჯავშნა; ექსკურსიებისა და მოგზაუ-
რობების ონლაინ დაჯავშნის სერვისები; ეკო-
ლოგიური მოგზაურობებისა და ეკოლოგიური 
ტურების ვებ-გვერდების მეშვეობით დაჯავშნა. 
 

41 ‒ საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგა-
ნიზება, საგანმანათლებლო ინფორმაციის მიწო-
დება, საგანმანათლებლო კურსების მიწოდება, 
საგანმანათლებლო კონფერენციების მოწყობა, 
საგანმანათლებლო კურსების მოწყობა, საგანმა-
ნათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, საგანმა-
ნათლებლო და სასწავლო სახელმძღვანელოე-
ბის გამოცემა, საგანმანათლებლო მასალების გა-
მოცემა, საგანმანათლებლო მომსახურებები, აღ-
მზრდელობითი მომსახურებები, საგანმანათ-
ლებლო და მოსამზადებელი მომსახურებები, 
სკოლის მიერ მიწოდებული საგანმანათლებლო 
და მოსამზადებელი საგანმანათლებლო მომსა-
ხურებები, პროფესიული და საგანმანათლებლო 
მომზადების მოწყობა, საგანმანათლებლო მომ-
სახურებები ინდივიდუალური მომზადების 
სწავლების ფარგლებში, კულტურული ან საგან-
მანათლებლო მიზნებისთვის კონფერენციების 
ან გამოფენების მოწყობა; ახალგაზრდა და 
ზრდასრული ადამიანებისთვის საგანმანათლე-
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ბლო კურსების მოწყობა, თეატრალური წარ-
მოდგენები, თეატრალური გასართობი წარმო-
დგენების დადგმა, წარმოდგენილი თეატრის 
არტისტების მიერ, განათლების უზრუნველყო-
ფა თეატრალურ, მუსიკალურ, სატელევიზიო, 
რადიო და კინოწარმოდგენების სფეროში, ბიბ-
ლიოთეკები ლიტერატურისა და დოკუმენტურ 
სფეროებში, კინოს, მუსიკის, კულტურისა და 
სპორტის სფეროში არქივების მომზადების ღო-
ნისძიებები; კინოს, მუსიკის, კულტურისა და 
სპორტის სფეროებში ღონისძიებების მომზადე-
ბა, ასევე, პირდაპირი გასართობი ღონისძიებე-
ბი, გასართობი მომსახურებების მიწოდება ტე-
ლევიზიის, რადიოს, ფილმის, საკაბელო ტელე-
ვიზიის, სატელიტური ტელევიზიისა და ინ-
ტერნეტის მეშვეობით; გასართობ სფეროებში, 
კერძოდ, ფილმში, ტელევიზიაში, რადიოსა და 
ვიდეოში წარმოდგენების მიწოდება, რომელიც 
უკავშირდება მოგზაურობას, აკადემიური მომ-
ზადება (მომზადება), დისტანციური სწავლების 
ონლაინ მოსამზადებელი მომსახურებების მი-
წოდება, ენობრივი საგანმანათლებლო და მო-
სამზადებელი მომსახურებები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110671 A 
(210) AM 110671 
(220) 2020 11 27 
(731) ნუტრიმაქსი 

ლ. ღოღობერიძის ქ. 67ბ, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ყვითელი, წითელი, შავი 
(531) 03.07.03; 03.07.17; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
31 ‒ სოფლის მეურნეობის მარცვლეული; ცოც-
ხალი ცხოველები; ცხოველთა საკვები, ფრინ-
ველთა საკვები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110672 A 
(210) AM 110672 
(220) 2020 11 27 
(310) 018291350 
(320) 2020 08 17 
(330) ევროკავშირის ინტელექტუალური  

საკუთრების უწყება (EUIPO) 

(731) სტერეო ეპპ ლიმიტედ 
1 დოვერ პლეის, 5 ფლორ ეშფორდ  
კომერციალ ქუარტერ, ეშფორდი,  კენტი,  
TN23 1FB, გაერთიანებული სამეფო 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) შავი, თეთრი, ნარინჯისფერი 
(531) 16.01.04; 16.01.13 
(511)  
9 ‒ კომპიუტერის გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუველყოფა მედია კონტენტის ნაკადური 
გადაცემისთვის ინტერნეტის მეშვეობით; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა სოციალური ქსელე-
ბისათვის; კომპიუტერული პროგრამული 
პლატფორმები სოციალური ქსელებისათვის; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც აიოლებს ატვირთვას, გადმოტვირთ-
ვას, წვდომას, განთავსებას, ასახვას, ტეგირებას, 
ბლოგების წაყვანას, ნაკადურ გადაცემას, ლინ-
კირებას, გაზიარებას; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მობილური აპლიკაციის 
სახით სოციალური ქსელებისათვის; გამოყენე-
ბითი პროგრამული უზრუნველყოფა სოცია-
ლური ქსელების მომსახურებისთვის ინტერნე-
ტის მეშვეობით; ღვედები მობილური ტელეფო-
ნებისთვის; სელფის ჯოხები; საყურისები; უსა-
დენო საყურისები; საყურისები; მზის სათვა-
ლეები; მაგნიტები; მაგნიტები (დეკორატიუ-
ლი); ქვესადებები თაგვებისთვის; მაჯის ქვესა-
დებები, რომლებიც გამოიყენება კომპიუტერებ-
თან. 
 

25 ‒ ტანსაცმელი; თავსაბურავი; ფეხსაცმელი. 
 

35 ‒ რეკლამა, მარკეტინგი და სარეკლამო მომ-
სახურება სოციალური ქსელების პლატფორმის 
მეშვეობით; არტისტების მართვა; სპორტსმენე-
ბის მართვა; ბაზრის კვლევა; მარკეტინგული 
კვლევები; მოდელირება რეკლამისთვის ან გა-
ყიდვების სტიმულირებისთვის (წინ წაწევისთ-
ვის); ახალი ამბების მიწოდების მომსახურება; 
საკომუნიკაციო საშუალებებზე საქონლის პრე-
ზენტაცია  საცალო ვაჭრობის მიზნით; სარეკ-
ლამო სივრცეების არენდა; სარეკლამო დროის 
არენდა საკომუნიკაციო საშუალებებზე; სპო-
ნსორების ძიება; ბიზნესის ქსელები სოციალუ-
რი ქსელების პლატფორმის მეშვეობით; ონლა-
ინ ბიზნეს მომსახურება სოციალური ქსელების 
მომხმარებლების ბიზნესთან დაკავშირებისთ-
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ვის; მუსიკალური ნაწარმოებების ონლაინ გა-
მოწერის  მომსახურების შეთავაზება. 
 

38 ‒ მონაცემების, შეტყობინებების, გრაფიკული 
გამოსახულებების, გამოსახულებების და ინფო-
რმაციის ელექტრონულად გადაცემა; ციფრული 
ფაილების ელექტრონულად გადაცემა ინტერ-
ნეტის მომხმარებლებს შორის;  უმოკლეს დრო-
ში შეტყობინებების გაცვლის მომსახურება სო-
ციალურ ქსელთან დაკავშირებით; ვიდეოს გა-
ზიარების პორტალთან წვდომის უზრუნველ-
ყოფა; ელექტრონული მასალების ნაკადური გა-
დაცემა გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით; ონლაინ სადისკუსიო ჯგუფების 
უზრუნველყოფა სოციალური ქსელებისთვის; 
ყოველივე ზემოთ ჩამომთვლილთან დაკავში-
რებული საინფორმაციო, სარეკომენდაციო და 
საკონსულტაციო მომსახურება. 
 

42 ‒ პლატფორმა, როგორც მომსახურება [PaaS], 
რომელიც წარმოადგენს კომპიუტერის პროგრა-
მულ უზრუნველყოფის პლატფორმას ანალი-
ტიკის ატვირთვისთვის, ნაკადური გადაცემის-
თვის, და შეგროვებისთვის; პლატფორმა, რო-
გორც მომსახურება [PaaS], რომელიც წარმოად-
გენს პროგრამული უზრუნველყოფის პლატ-
ფორმას ციფრული კონტენტის და შეტყობინე-
ბების გადაცემისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, როგორც მომსახურება [SaaS] სოცია-
ლური ქსელებისთვის; პლატფორმის შეთავაზე-
ბა, რომელიც აძლევს მომხმარებლებს ფაილე-
ბის ნაკადური გადაცემის შესაძლებლობას ვებ-
საიტების და მობილური აპლიკაციების მეშვეო-
ბით; დანართების მომსახურების პროვაიდერი, 
რომელიც წარმოადგენს აპლიკაციის პროგრამი-
რების ინტერფეისის [API] პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას ციფრული ფაილების ატვირთვისთ-
ვის, გაზიარებისთვის, მართვისთვის და ნაკა-
დური გადაცემისთვის; კვლევა სოციალური მე-
დიის სფეროში; დანართების მომსახურების 
პროვაიდერი (ASP), რომელიც წარმოადგენს 
პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც შესა-
ძლებელს ხდის ან აიოლებს ელექტრონული მე-
დიის ან ინფორმაციის საკომუნიკაციო ქსელში 
ატვირთვას, ჩამოტვირთვას, ნაკადურ გადაცე-
მას, გადაგზავნას, ასახვას, ბლოგის წაყვანას, 
ლინკირებას, გაზიარებას ან სხვაგვარად მიწო-
დებას; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის აპლიკაციების სოციალური ქსე-
ლებისათვის, შეთავაზება (მიწოდება) ვირტუა-
ლური საზოგადოების შექმნისთვის, და ციფ-
რული კონტენტის გადაცემისთვის; ყოველივე 
ზემოთ ჩამომთვლილთან დაკავშირებული სა-

ინფორმაციო, სარეკომენდაციო და საკონსულ-
ტაციო მომსახურება. 
 

45 ‒ სოციალური ქსელები ინტერნეტის საფუძ-
ველზე; სოციალური ქსელების ონლაინ მომსა-
ხურება ჩატვირთვადი მობილური აპლიკაციე-
ბის დახმარებით; ტექნოლოგიების და პროგრა-
მული უზრუნველყოფის ლიცენზირება; სოცია-
ლური ქსელების სფეროში ონლაინ მონაცემთა 
ბაზების შეთავაზება; ყოველივე ზემოთ ჩამომ-
თვლილთან დაკავშირებული საინფორმაციო, 
სარეკომენდაციო და საკონსულტაციო მომსა-
ხურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110692 A 
(210) AM 110692 
(220) 2020 12 03 
(731) შპს „კრინტი“ 

მადნეულის ქ. 10, დაბა კაზრეთი,   
ბოლნისი, საქართველო 

(540)  

GIDROX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 ‒ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავე-
ბი (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისა-
თვის განკუთვნილის გარდა); მანქანათა გადა-
ბმისა და გადამცემის ელემენტები (მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთ-
ვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღე-
ბი, განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; ინ-
კუბატორები; ავტომატური სავაჭრო აპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110697 A 
(210) AM 110697 
(220) 2020 12 03 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

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

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Bepolben 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნუ-
ლების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო 
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ან ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი 
დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები 
ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამია-
ნებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110755 A 
(210) AM 110755 
(220) 2020 12 07 
(731) ჰარდ როკ ლიმიტიდ 

13-14 ესპლანადა, სენტ-ჰელიერი, ჯერზი  
JE1 1EE, ნორმანდიის კუნძულები,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

UNITY BY HARD ROCK 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 ‒ მომხმარებლის ლოიალურობის პროგრა-
მით მომსახურება კომერციული, წახალისების 
და სარეკლამო მიზნებისთვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110762 A 
(210) AM 110762 
(220) 2020 12 07 
(731) შპს `ამბერ ტრეიდი“ 

მუხრან მაჭავარიანის ქ. 6ბ, ბ. 8,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

Morcheuli 
მორჩეული 
Морчеули 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
 

33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110774 A 
(210) AM 110774 
(220) 2020 12 08 
(731) შპს „ონლაინ მოლი“ 

ვ. ბარნოვი/თარხნიშვილის ქ. 49/29, ბ. 6,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) ჟოლოსფერი, ყვითელი, ცისფერი 
(531) 24.17.02; 26.01.01; 26.01.06; 26.04.04;  

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;  
29.01.13 

(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110776 A 
(210) AM 110776 
(220) 2020 12 08 
(731) ეიესეიპი ინტერნეშენელ ესდიენ ბიეიჩდი 

No.1 ჯალან სიტარ 33/6, სექსიენ 33, შახ  
ალამი, სელანგორი, 40400, მალაიზია 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

ASAP 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 ‒ ლაბორატორიებისთვის განკუთვნილი ტან-
საცმელი; ფილტრები რესპირატორული ნიღბე-
ბისთვის; ხელთათმანები უბედური შემთხვევე-
ბისგან დასაცავად; ერთჯერადი პლასტიკური 
ხელთათმანები ლაბორატორიული გამოყენები-
სათვის; ლატექსის ერთჯერადი ხელთათმანები 
ლაბორატორიული გამოყენებისათვის; ხელთა-
თმანები სამრეწველო მიზნებისათვის რენტგე-
ნის გამოსხივებისგან დასაცავად; მტვრისგან 
დამცავი ნიღბები; მტვრის საწინააღმდეგო ნიღ-
ბები; დამცავი ნიღბები. 
 

10 ‒ ლატექსის ხელთათმანები სამედიცინო მი-
ზნებისთვის; სამედიცინო დანიშნულების ერთ-
ჯერადი ხელთათმანები; ხელთათმანები სამე-
დიცინო მიზნებისათცვის; ლატექსის ხელთათ-
მანები ქირურგიული მიზნით; ერთჯერადი 
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ხელთათმანები ქირურგიული მიზნით; ქირურ-
გიული ხელთათმანები; ლატექსის ხელთათმა-
ნები სტომატოლოგიური მიზნებისთვის; ერთ-
ჯერადი ხელთათმანები სტომატოლოგიური 
მიზნებისთვის; ხელთათმანები სტომატოლო-
გიური მიზნებისთვის; ხელთათმანები ვეტერი-
ნარული მიზნებისათვის; ხელთათმანები სამე-
დიცინო გამოკვლევებისთვის; ნიღბები (პირბა-
დეები) სამედიცინო პერსონალისათვის; სამე-
დიცინო დანიშნულების სანიტარული ნიღბები 
(პირბადეები); სამედიცინო დანიშნულების რე-
სპირატორული ნიღბები (პირბადეები); ქირურ-
გიული ნიღბები (პირბადეები); სანიტარული 
ნიღბები (პირბადეები) მტვრისგან თავდასაცა-
ვად სამედიცინო მიზნებისთვის; ქირურგიული 
ქუდები; სტომატოლოგიური ქუდები; სამედი-
ცინო სამოსი; ხალათი (სამოსი) პაციენტის  გა-
სასინჯად (გასინჯვისას); ქირურგიული სამოსი; 
სახის დამცავი ნიღბები სამედიცინო გამოყენე-
ბისათვის; სახის ფარები ქირურგიული გამოყე-
ნებისათვის;  თვალის დამცავი ნიღბები სამე-
დიცინო გამოყენებისათვის; თვალის ფარები 
ქირურგიული გამოყენებისათვის; ბახილები სა-
მედიცინო მიზნებისთვის; თმის დამცავი ქუ-
დები ექიმებისთვის. 
 

21 ‒ რეზინის ხელთათმანები საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისთვის; ნიტრილის ხელთათმანები სა-
ყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის; პლასტიკური 
ხელთათმანები საყოფაცხოვრებო მიზნებისთ-
ვის; ლატექსის ხელთათმანები საყოფაცხოვრე-
ბო მიზნებისთვის; ერთჯერადი ხელთათმანები 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის; ცხოველთა 
მოვლის ხელთათმანები; მებაღის ხელთათმანე-
ბი (ხელთათმანები ბაღში სამუშაოდ); ბამბის 
ხელთათმანები საყოფაცხოვრებო მიზნებისთ-
ვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110786 A 
(210) AM 110786 
(220) 2020 12 10 
(731) „კდვ იაშკინო“ ლტდ 

მოლოდიოჟნაია სტრ.1ა, პგტ. იაშკინო  
კემერვსკაია ობლასტ, 652010, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  
 

 

 

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

(531) 08.01.06; 08.01.15; 08.01.25; 24.01.15; 28.05;  
29.01.14 

(511)  
30 ‒ საკონდიტრო ნაწარმი; პურ-ფუნთუშეული 
ნაწარმი; ვაფლი; გამომცხვარი პროდუქტი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110787 A 
(210) AM 110787 
(220) 2020 12 10 
(731) „კდვ იაშკინო“ ლტდ 

მოლოდიოჟნაია სტრ.1ა, პგტ. იაშკინო  
კემერვსკაია ობლასტ, 652010, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  
 

 
(591) ყვითელი, ცისფერი, წითელი, ღია  

ყავისფერი, თეთრი 
(531) 08.01.06; 08.01.15; 08.01.25; 08.03.01;  

11.03.08; 24.01.15; 28.05; 29.01.15 
(511)  
30 ‒ საკონდიტრო ნაწარმი; პურ-ფუნთუშეული 
ნაწარმი; ვაფლი; გამომცხვარი პროდუქტი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110793 A 
(210) AM 110793 
(220) 2020 12 11 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

Edolfene 
ედოლფენი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
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სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110798 A 
(210) AM 110798 
(220) 2020 12 11 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო  

(540)  

Cicloplegicedol 
ციკლოპლეგიცედოლი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110799 A 
(210) AM 110799 
(220) 2020 12 11 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო  

(540)  

Opticol GL 
ოპტიკოლი GL 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 

სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110800 A 
(210) AM 110800 
(220) 2020 12 11 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო  

(540)  

Seratin 
სერატინი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110860 A 
(210) AM 110860 
(220) 2020 12 11 
(731) შპს „ასკანელი ვაინერი & დისტილერი“ 

კახეთის გზატკ. 110ა,  0190, სამგორის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყავისფერი 
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(531) 26.04.06; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.11;  
27.05.24; 29.01.12 

(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110861 A 
(210) AM 110861 
(220) 2020 12 12 
(731) შენჩჟენ ქუოლითი ლაიფ ტექნოლოჯი კო.,  

ლტდ 
მე-5 ფლორ, ბლოკ E, ხუაჩუანგდა  
ტექნოლოჯი პარკ, № 176 ხანგჩენგ ავენიუ,  
სანვეი ქომიუნითი, ხანგჩენგ საბ- 
დისტრიქტ, ბაოან დისტრიქტ, შენჩჟენი,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

 
(591) FFFFFF თეთრი, 000000 შავი 
(511)  
9 ‒ რუპორები ხმამაღლამოლაპარაკეებისათვის; 
მეგაფონები; კორპუსები ხმამაღლამოლაპარა-
კეებისათვის; ხმამაღლამოლაპარაკეები; DVD 
პლეიერები; საყურისები; პორტატული მედია 
პლეიერები; დისტანციური მართვის აპარატუ-
რა; ხმის ჩანაწერის მატარებლები; აკუმულატო-
რის დამტენები; აკუსტიკური (ხმოვანი) სასიგ-
ნალო მოწყობილობები; სამგანზომილებიანი 
სათვალეები; კომპიუტერის პერიფერიული მო-
წყობილობები; ფოტოაპარატები; რადიოხელსა-
წყოები; სალაპარაკო აპარატები; კომუტაციის 
მოწყობილობები (მონაცემების დასამუშავებე-
ლი მოწყობილობები); ინტეგრალური სქემები; 
ვიდეოჩამწერი მოწყობილობები; მნათი ნიშნე-
ბი.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110873 A 
(210) AM 110873 
(220) 2020 12 15 
(731) სს „ბიოფარმი“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი, საქართველო 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ბარალგიტრიმი 
Baralgytrim 

Баралгитрим 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110876 A 
(210) AM 110876 
(220) 2020 12 15 
(731) ოფფ-ვაით ლლს 

360 ჰამილტონ ავე., N100 ვაით ფლეინს,  
ნიუ-იორკი, 10601, აშშ 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.15.03; 24.15.11; 24.15.15 
(511)  
3 ‒ არასამკურნალო დანიშნულების კოსმეტი-
კური და ტუალეტის პროდუქტები; არასამკურ-
ნალო დანიშნულების კბილის პასტები; პარფი-
უმერული პროდუქტები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა ნივთიერებები რეცხვისთვის; 
პრეპარატები წმენდისთვის, პოლირებისთვის, 
გაუცხიმოვნებისთვის და აბრაზიული დამუშა-
ვებისთვის; კოსმეტიკური ნაკეთობები; კოსმე-
ტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიო-
ნები; კოსმეტიკური რძე; კოსმეტიკური გელები; 
კოსმეტიკური ზეთები; კოსმეტიკური კრემები; 
კოსმეტიკური ნიღბები; კოსმეტიკური ფანქრე-
ბი; კოსმეტიკური საწმენდები; კოსმეტიკური 
დისკოები; ოდეკოლონი; სუნამოები; პარფიუ-
მერული არომატები პირადი მოხმარებისთვის; 
ტუალეტის წყალი; საპნები, კერძოდ, საპნები 
აბაზანისთვის, კოსმეტიკური საპნები, საპარსი 
საპნები, სურნელოვანი საპნები; არასამკურნა-
ლო საპნები;  მადეზედორირებელი საპნები; 
ოფლის საწინააღმდეგო საპნები; ტანის დასაბა-
ნი შემადგენლობები, ჩართული მოცემულ 
კლასში; ტანის სკრაბები; სახის სკრაბები; ხე-
ლის სკრაბები;  პრეპარატები აბაზანისთვის, ჩა-
რთული მოცემულ კლასში; დეზედორანტები 
და ანტიპერსპირანტები პირადი მოხმარებისთ-
ვის; პარსვის შემდგომ გამოსაყენებელი ლოსიო-
ნები და ბალზამები; კანის მოსავლელი კოსმე-
ტიკური ლოსიონები; კანის მოსავლელი პრეპა-
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რატები, კრემები და ლოსიონები, სამედიცინო 
დანიშნულებით გამოსაყენებლების გამოკლე-
ბით; დამატენიანებელი საშუალებები, ტონერე-
ბი, კრემები და შრატები კანისთვის, სამედიცი-
ნო დანიშნულებით გამოსაყენებლების გამოკ-
ლებით; ზეთები მასაჟისთვის; კრემები მასაჟის-
თვის, სამედიცინო დანიშნულებით გამოსაყე-
ნებლების გამოკლებით; ეთერზეთები; ოთახის 
ჰაერის არომატიზატორები; არომატული ნარე-
ვები ყვავილებისგან და ბალახებისგან; ჰაერის 
არომატიზატორები; არომატიზირებული ბურ-
თულები აბაზანისთვის; პრეპარატები ფრჩხი-
ლების მოსავლელად; ფრჩხილების ლაქები და 
სითხეები ლაქის მოსაცილებლად; არასამედი-
ცინო საშუალებები პირადი ჰიგიენისთვის; არა-
სამედიცინო საშუალებები აბაზანისთვის; კანის 
მოსავლელი არასამედიცინო საშუალებები; 
არომატული ბურთულები; საკმეველი; არომა-
ტიზირებელი სპრეი თეთრეულისთვის; გრიმი; 
ტუალეტის საშუალებები; თმის მოსავლელი 
საშუალებები; საშუალებები ვარცხნილობის მო-
დელირებისათვის; თმის ლოსიონები; თმის ლა-
ქები; შამპუნები; თმის კონდიციონერები; თმის 
გელები; თმის მუსები; ტუჩების ბალზამები;  
კოსმეტიკური საშუალებები ნამზეურისთვის; 
ზეთები და ლოსიონები ნამზეურისთვის; ტუ-
ჩის საცხის ჩასადებები. 
 

4 ‒ სამრეწველო ზეთები, საპოხები და ცვილე-
ბი; საპოხი მასალები; შემადგენლობები მტვრის 
შთანთქმისთვის, დასატენიანებლად და შესა-
კავშირებლად; საწვავი და მასალები განათები-
სთვის; ფითილები და სანთლები განათების-
თვის; ზეთები განათებისთვის; ღამის ლამპები; 
არომატული სანთლები; სანთლები საახალწლო 
ნაძვისხეებისთვის; ფითილი სანთლებისთვის. 
 

5 ‒ სამედიცინო დანიშნულების სანიტარულ-
ჰიგიენური ნაკეთობები; კანის მოსავლელი ფა-
რმაცევტული პრეპარატები, კანის მოსავლელი 
სამკურნალო საშუალებები; სამკურნალო საპნე-
ბი; მადეზინფიცირებელი საშუალებები, მათ 
შორის, საშუალებები ხელების სადეზინფექცი-
ოდ; მადეზინფიცირებელი სპრეები პირადი მო-
ხმარებისთვის; მადეზინფიცირებელი გელები; 
მადეზინფიცირებელი საწმენდები; ანტიბაქტე-
რიული კრემები ხელებისთვის. 
 

9 ‒ სანავიგაციო, გამზომი, სასიგნალო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ჩაწერილი და ჩასა-
ტვირთი მატარებლები, ციფრული და ანალო-
გური ინფორმაციის ჩასაწერი და შესანახი ცა-
რიელი მატარებლები; სათვალეები (ოპტიკა); 

მზის სათვალეები; სათვალის ჩარჩოები; სათვა-
ლეების და მზის სათვალეების ფუტლარები; ჩა-
ნთები გადასატანი კომპიუტერებისთვის; დამ-
ცავი შალითები და ჩანთები, ფუტლარები 
პლანშეტური კომპიუტერებისთვის; დამცავი 
ჩაფხუტები, დამცავი მუზარადები; ცარიელი 
USB-ფლეშ-მეხსიერება; სასიგნალო სასტვენები; 
სპორტული სასტვენები; სასიგნალო მოწყობი-
ლობები; მაგნიტური კომპასები; ფარგლები (გა-
მზომი ინსტრუმენტები) მიმართულების მაჩვე-
ნებელი კომპასები; სახის დამცავი ნიღბები, რო-
მლებიც ჩართულია მოცემულ კლასში; მტვრი-
სგან დამცავი ნიღბები; პორტატული ციფრული 
ელექტრონული მოწყობილობებისთვის, კერ-
ძოდ, სმარტფონებისათვის, პლანშეტებისათვის, 
პორტატული აუდიო და ვიდეო ფლეიერებისა-
თვის გამოსაყენებელი შალითები, ფუტლარები, 
დამჭერები და ქვესადებები; პორტატული ციფ-
რული ელექტრონული მოწყობილობებისთვის, 
კერძოდ, სმარტფონებისათვის, პლანშეტებისა-
თვის, პორტატული აუდიო და ვიდეო ფლეიე-
რებისათვის გამოსაყენებელი კრონშტეინები, 
დგარები და დამჭერები, რომლებიც ჩართულია 
მოცემულ კლასში; ფუტლარები ყურსასმენე-
ბისთვის; სახის დამცავი ეკრანები, არასამედი-
ცინო მიზნებისათვის; მუშაკის სახის დამცავი 
ეკრანები; უბედური შემთხვევებისგან დამცავი 
ხელთათმანები. 
 

10 ‒ სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური 
ნიღბები; სახის თერაპიული ნიღბები; ვირუსუ-
ლი ინფექციებისგან დამცავი ჰიგიენური ნიღ-
ბები; სახის მასაჟის ხელსაწყოები; თვალების მა-
საჟის ხელსაწყოები; მასაჟის ხელსაწყოები; ულ-
ტრაბგერითი მოწყობილობები კანის სამკურნა-
ლო ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედუ-
რების ჩასატარებლად; სამედიცინო დანიშნუ-
ლების დამცავი ხელთათმანები. 
 

18 ‒ ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა 
ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები; სამ-
გზავრო სკივრები (ბაგაჟის); წვიმისა და მზის 
ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, 
ცხოველთა აღკაზმულობა და უნაგირები; საყე-
ლურები, საბელები და ცხოველთა სამოსი; ქა-
ლის ხელჩანთები; საკვოიაჟები; პორტმონეები; 
რედიკულები; კლაჩები; ჩანთები კოსმეტიკის-
თვის, რომლებიც იყიდება ცარიელი; მრავალ-
ჯერადი სავაჭრო ჩანთები; საფულეები; ზურგ-
ჩანთები; პორტფელები; ბრტყელი ჩემოდნები 
დოკუმენტებისთვის; ჩემოდნები; მოტორიზი-
რებული ჩემოდნები; ბორბლებიანი ჩემოდნები; 
სატარებელი ჩანთები; რანდსელები; ჩანთები 
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სასკოლო წიგნებისთვის; კოსმეტიკის პატარა 
ჩანთები, მათ შორის, შეუვსებელი კოსმეტიკის 
პატარა ჩანთები ტუალეტის საკუთვნოსთვის; 
ცარიელი ნესესერები ტუალეტის საკუთვნოსთ-
ვის; გასაღებების ფუტლარები; საკრედიტო ბა-
რათების ტყავის ჩასაწყობები; სავიზიტო ბარა-
თების ჩასაწყობები; კეისის ტიპის პორტფელე-
ბი; ჩანთები სატრენაჟორო დარბაზისთვის; პლ-
აჟის ჩანთები; სპორტული ჩანთები; შინაური 
ცხოველების სამოსი. 
 

21 ‒ ნაკრებები ხარშვისათვის და ჭურჭელი, 
ჩანგლების, დანების და კოვზების გამოკლე-
ბით. სახლის და სამზარეულოს ხელსაწყოები 
და ჭურჭლეულობა; სავარცხელები და ღრუბე-
ლები, ჯაგრისები ფუნჯების გამოკლებით; მა-
სალები ჯაგრისებიანი ნაკეთობებისათვის; მასა-
ლები წმენდისა და დალაგებისათვის; დაუმუ-
შავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული მინა, 
საამშენებლო მინის გამოკლებით; მინის, ფაი-
ფურის და ქაშანურის ნაკეთობები; ცეცხლმედე-
გი ჭურჭელი; გასაწყობი ლანგრები; ფორმები 
ცხობისათვის; თეფშები ტორტისათვის ფეხებ-
ზე; ქილები საკვები პროდუქტებისათვის; წვენ-
საწურები ციტრუსებისათვის; დანები ჭრისათ-
ვის, კერძოდ, დანები ბისკვიტების ჭრისათვის 
(სამზარეულო ნივთები); ფურცლები ცხობისა-
თვის; ჭურჭელი საკვების მოსამზადებლად (სა-
მზარეულო ჭურჭელი), კერძოდ, ტაფები გრძე-
ლი სახელურით, ჭურჭელი ხარშვისათვის, ქვა-
ბები, არაელექტრული ორთქლსახარშები და 
ტაფა-ქვაბი-ვოკი; სასადილო ჭურჭელი დანე-
ბის, ჩანგლების და კოვზების გამოკლებით; თე-
ფშები; ჯამები (თასები); თხევადი საპონის სა-
რიგებლები; დასალევი  ჭურჭელი, დასალევი 
ფინჯნები; ჭიქები  სასმელებისათვის; ბოკალე-
ბი და ლამბაქები;  ფორმების კვერცხების ნაჭუ-
ჭის გარეშე მოსახარშად; ნიორსაწურები (სამზა-
რეულო ხელსაწყოები); სამზარეულო სახეხე-
ლები; საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოები, კერძოდ, 
სამზარეულო სამტვრევები, სამზარეულო ნიჩ-
ბები; ქაფქირები, გადასაბრუნებელი ნიჩბები 
(სამზარეულო ნივთები), სამარჯვები ლამბაქე-
ბის დასაწყობად, რომლებიც ჩართულია ამ 
კლასში (სამზარეულო ხელსაწყოები), ამოსარე-
ვი კოვზები (სამზარეულო ხელსაწყოები), ჩამო-
სასხმელი კოვზები (სამზარეულო ხელსაწყოე-
ბი), ქვესადგარები დანებისათვის, საყოფაცხოვ-
რებო არაელექტრო სათქვეფები, არაელექტრუ-
ლი მბრუნავი სახეხელები საკვები პროდუქტე-
ბისათვის, არაელექტრო საყოფაცხოვრებო შემ-
რევები, ჩამჩები გაწყობისათვის, საცრები (საყო-

ფაცხოვრებო ხელსაწყოები), ცხავები (საყოფაც-
ხოვრებო),  თუშფალანგები, ჩამჩები ღვინისათ-
ვის, სამზარეულო დაფები ჭრისათვის და 
საყოფაცხოვრებო საგორავები ცომისათვის, ლა-
ნარები კვებისათვის; ქაღალდის ხელსახოცების 
გამცემი საყოფაცხოვრებო დისპენსერები, ჩარ-
თული ამ კლასში; საყოფაცხოვრებო დის-
პენსერები ქაღალდის პირსახოცებისათვის, ჩარ-
თული ამ კლასში; დოქები; ხელის წისქვილები 
მარილისა და პილპლისათვის; სამარილეები და 
საპილპილეები ნახვრეტებით; გასაწყობი დიდი 
სინები; გასაწყობი სინები; გასაწყობი ქვესადგა-
მები, საპნის დამჭერები, საპნის ქვესადგამები, 
თაროები სანელებლებისათვის; ჩაიდნები; სა-
ყოფაცხოვრებო არალითონის ლანგრები; ვაზე-
ბი; სასანთლეები; ხელთათმანები ბარბექიუსა-
თვის; ნივთები სააბაზანო ოთახებისათვის, ჩარ-
თული ამ კლასში, კერძოდ, საჭიქეები სააბა-
ზანო ოთახისათვის; სამარჯვები ბოთლების გა-
სახსნელად; პარფიუმერული ფლაკონები, არა-
სავსე; პერსონალური სატაბლეტეები; ჩამოსას-
ხმელი კოვზები (სამზარეულო ხელსაწყოები); 
რგოლები ხელსახოცებისათვის; ბოთლები, არა-
სავსე;  კბილის ჯაგრისები; სავარცხლები თმე-
ბისათვის; ფაიფურის, კერამიკის, ქაშანურის, 
გამომწვარი თიხის და მინის სამხატვრო ნაკე-
თობები;  ხელსახოცები სასადილო ხელსაწყოე-
ბის ქვეშ, პლასტიკისაგან, ქაღალდის და ქსო-
ვილის გამოკლებით; ღეროები სასმელების 
დეგუსტაციისათვის; ფუტლარები კოსმეტიკუ-
რი ნივთებისათვის მაკიაჟის ფუნჯების და 
აპლიკატორების სახით, ჩართული ამ კლასში; 
მაკიაჟის მოსაცილებელი ხელსაწყოები, ელექტ-
რული; მაკიაჟის მოსაცილებელი ხელსაწყოები, 
არაელექტრული; კოსმეტიკური აპლიკატორე-
ბი; აპლიკატორები მაკიაჟისათვის; საოჯახო 
ხელსაწყოების საგნები მაკიაჟისათვის; ნესესე-
რები ტუალეტის ნივთებისათვის, შევსებული; 
საპუდრეები, ცარიელი; ღრუბლები მაკიაჟი-
სათვის; ღრუბლები კოსმეტიკის დატანის და/ან 
მოსაცილებლად;  ჯაგრისები კოსმეტიკის დასა-
ტანად; საექსპოლაციო ჯაგრისები;  დისპენსე-
რები ხელის სადეზინფექციო საშუალებებისათ-
ვის, სამედიცინოს გამოკლებით; ფუტლარები 
ხელის სადეზინფექციო საშუალებებისათვის, 
ჩართული ამ კლასში. 
 

24 ‒ ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, კერძოდ, 
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების თეთრეული, 
საწოლის თეთრეული, აბაზანის თეთრეული 
(ტანსაცმლის გამოკლებით), საწოლის საკუთვ-
ნო, რომლებიც ჩართულია მოცემულ კლასში, 
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ზეწრები, საბნები, ბუმბულის საბნები, საწოლის 
გადასაფარებლები, დალიანდაგებული საბნები, 
საბნის გამოსაკრავი, პლედები, ფურფუშები, 
ქვედატანები საწოლებისათვის, შალითები ბა-
ლიშებისათვის, ბალიშისპირები, ქსოვილის ბა-
ლიშის გადასაფარებლები, ლეიბის გადასაფა-
რებლები, პირსახოცები, ჩართული ამ კლასში, 
აბანოს პირსახოცები, საპლიაჟე პირსახოცები, 
სამზარეულო პირსახოცები ქსოვილისაგან, 
ხელსახოცები სახისათვის, სუფრები, ფარდები, 
ცვირსახოცები ჩართული ამ კლასში, ქსოვილის 
გობელენები, ბამბეული ქსოვილები, გადასაკ-
რავი ქსოვილები და  ქსოვილები ფარდები-
სათვის, ქსოვილები პორტერებისათვის, ხელსა-
წყოების ქვეშ დასადები ხელსახოცების კასკა-
დებიანი ქსოვილები, საბნები შინაური ცხოვე-
ლებისათვის, ფულიარის ქსოვილი. 
 

25 ‒ ტანსაცმელი, მათ შორის, ტოპები/ზედები; 
ბოტომსები (ტანსაცმლის ქვედა ელემენტები); 
ქუდები; ფეხსაცმელი; გორჟეტები; ყელსახვევე-
ბი; სარტყელები (ტანსაცმელი); საცურაო კოს-
ტიუმები; ქვედა სცვლები; კორსეტები; სათხი-
ლამურო ჩაფხუტქვეშა ნიღბები; ქურთუკები 
(ტანსაცმელი); ბამბეული სპორტული მაისურე-
ბი, ჯემპრები, ჟილეტები, მანტოები, პიჯაკები, 
კოსტიუმები, შარვლები, ჯინსები, შორტები, პე-
რანგები, კაბები, ქვედატანები, კაშნე, შალი, წინ-
დები, ქალის მაღალყელიანი წინდები, აჭიმები, 
ხელთათმანები (ტანსაცმელი); საცურაო ხალა-
თები, ნიღბები ძილისათვის (ტანსაცმელი); მან-
ჟეტები, სამაჯეები, სახვევები თავისათვის (ტან-
საცმელი); დოლბანდები (თავსაბურავები); ფუ-
ლიარის ცხვირსახოცები (ტანსაცმლის დეტა-
ლები); ბანდანები (თავსაფარი); კეპები (თავსა-
ბურავები); შლაპები, ქუდის წინაფრები, რომ-
ლებიც წარმოადგენენ თავსაბურავებს; ნიღბები 
სახისათვის (ტანსაცმელი). 
 

27 ‒ ხალიჩები, ნოხები, ჭილოფები, საგებები, 
ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის 
ხალიჩები (არასაფეიქრო); პლასტიკური საგებე-
ბი აბაზანისთვის; რეზინის საგებები აბაზანის-
თვის; პატარა ხალიჩები იოგის სავარჯიშოდ; 
ფეხსაწმენდები; ქსოვილის პატარა ნოხები ია-
ტაკისთვის; კედლის მოსაფარდაგებელი მასალა 
ქსოვილისგან დამზადებულის გარდა; შპალე-
რები; იატაკის საფარები მყარი ზედაპირით; 
პლასტმასის კედლის საფარები; ვინილის კედ-
ლის საფარები.  
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2021 110878 A 
(210) AM 110878 
(220) 2020 12 16 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

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

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Trefol 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110880 A 
(210) AM 110880 
(220) 2020 12 16 
(731) ზურაბ ტურცელაძე 

ვაზისუბნის დასახლება, IV მკრ.,  
II კვარტ., კორპ. 3, ბ. 23, 0152, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ზურაბ ბეჟაშვილი 
(540) 

 
(591) EB3223 წითელი 
(531) 28.19; 29.01.01 
(511)  
25 ‒  ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110881 A 
(210) AM 110881 
(220) 2020 12 16 
(731) შპს „ლიბო გრუპ“ 

დ. გურამიშვილის გამზ. 84, 0141,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ზურაბ ბეჟაშვილი 
(540)  

 
 

(591) იასამნისფერი, ლურჯი, ნაცრისფერი, 
თეთრი 

(531) 18.01.19; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის 
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური. 
 

39 ‒ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110886 A 
(210) AM 110886 
(220) 2020 12 17 
(731) ანა ვახტანგიშვილი 

კოჯრის გზატკეცილი 45, წავკისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ოქროსფერი, ფირუზისფერი 
(531) 05.05.01; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.01;  

27.05.06; 27.05.08; 27.05.21; 29.01.13 
(511)  
14 ‒ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენა-
დნობები, საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და 

ნახევარძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი 
და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის 
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110889 A 
(210) AM 110889 
(220) 2020 12 17 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო 

(540)  

LITERMAN ‒  
ლიტერმენი ‒  

ЛИТЕРМЕН 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
 

33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110890 A 
(210) AM 110890 
(220) 2020 12 17 
(731) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კიურასაო 

(740) გიორგი ჯოხარიძე 
(540) 

ათავისუფლებს 
ზედმეტისაგან 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ მინერალური წყალი, წყაროს წყალი, უალ-
კოჰოლო სასმელები. 
 

35 ‒ რეკლამა. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110891 A 
(210) AM 110891 
(220) 2020 12 17 
(731) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კიურასაო 

(740) გიორგი ჯოხარიძე  
(540)  

დაიმუხტე ცოცხალი 
მინერალებით! 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ მინერალური წყალი, მტკნარი წყალი, უალ-
კოჰოლო სასმელი. 
 

35 ‒ რეკლამა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110938 A 
(210) AM 110938 
(220) 2020 12 18 
(731) ადკ იმოუშენს ინკ. 

 1-23-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

BEYBLADE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 ‒ სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, 
მოწყობა და  ჩატარება: გასართობი და სპორტუ-
ლი ღონისძიებები; საგანმანათლებლო და საგა-
ნმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურე-
ბა ხელოვნების, ხელობის, სპორტის ან ზოგადი 
ცოდნის  სფეროში; თამაშების ინტერაქტიული 
უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელიდან. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110945 A 
(210) AM 110945 
(220) 2020 12 21 
(731) ზე პროკტერ ენდ გემბლ კომპანი 

უან პროკტერ ენდ გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო 45202, აშშ 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

  
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 

(511)  
5 ‒ ანტიბაქტერიული საპნები; მადეზინფიცი-
რებელი საპნები; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები ქიმიური ტუალეტებისათვის; მადე-
ზინფიცირებელი საშუალებები ჰიგიენური მი-
ზნებისათვის; ხელების დასამუშავებელი ანტი-
ბაქტერიული საშუალებები; ბიოციდები, ფუნ-
გიციდები; მავნე მცენარეეების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ბაქტერიციდები; ვირუსიდე-
ბი; მადეზინფიცირებელი საპნები და სარეცხი 
საშუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალე-
ბები საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110963 A 
(210) AM 110963 
(220) 2020 12 22 
(731) შალვა მერებაშვილი 

ვახტანგ გორგასლის ქ. 29, 2600, კასპი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) 0C0000 შავი, E51212 წითელი, E2C909  

ყვითელი, 55D61D მწვანე, E8AB1E  
ყავისფერი, E809D5 იასამნისფერი, 1153E0  
ლურჯი, 2BD2E5 ცისფერი 

(531) 03.07.04; 28.19; 29.01.15 
(511)  
33 ‒ ღვინო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110969 A 
(210) AM 110969 
(220) 2020 12 23 
(731) სს „ბიოფარმი“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,   
საქართველო 
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(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ბიფლორაკი 
Biflorac 

Бифлорак 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ანტიდისბაქტერიოზული პრეპარატი შიგ-
ნით მისაღები კაფსულების სახით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110970 A 
(210) AM 110970 
(220) 2020 12 23 
(731) სს „ბიოფარმი“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

სტიმულოფერონი 
Stimuloferon 

Стимулоферон 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ანტივირუსული პრეპარატი საინიექციო 
ხსნარის სახით ამპულებში.   
___________________________________________ 
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(111) M 2021 34254 R  
(151) 2021 06 28 
(181) 2031 06 28 
(260) AM 2020 109361 A 
(220) 2020 08 11 
(732) შპს „ქართული თემა“ 

ირაკლი გამრეკელის ქ. 35ვ, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34260 R  
(151) 2021 06 30 
(181) 2031 06 30 
(260) AM 2019 100464 A 
(220) 2019 04 25 
(732) შპს „ბორნ სოფქიმია“ 

მარნეულის ქ. 44, 0165, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34265 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 106822 A 
(220) 2020 01 31 
(732) ბეთექ ბოია ვე ქიმია სანაი ანონიმ  

შირქეთი 
ქაინარჯა, ქავაქფინარ მაჰ. თანდოღან  
ჯად. ქოჯამეზარლიქ ქარშისი, ფენდიქ- 
სტამბოლი, თურქეთი 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34266 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 108060 A 
(220) 2020 04 27 
(732) შპს „ქართული ღვინის სახლი“ 

სოფ. ზეგაანი, 1500,  გურჯაანი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34267 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 108411 A 
(220) 2020 05 27 
(732) შპს „სემ საფორთ ენდ მენეჯმენტ“ 

 
 
 
 

იასამნის ქ. 6, ბ. 112, საბურთალოს რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34268 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 108429 A 
(220) 2020 05 28 
(732) ბასფ სე 

კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენი  
რეინზე, გერმანია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34269 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 108755 A 
(220) 2020 06 23 
(732) შპს „არსონ თეჩნოლოგი“ 

ცაბაძის ქ. 8ბ, შენობა 2, მაღაზია 3, 0112,  
დიდუბის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34270 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 108788 A 
(220) 2020 06 26 
(732) შპს „ნეოფარმი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ,  
0131, თბილისი,  საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34271 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109007 A 
(220) 2020 07 10 
(732) ასტრაზენეკა აბ 

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34272 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109120 A 

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები 
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(220) 2020 07 20 
(732) იუნგ პუნგ კო., ლტდ. 

64, სონსოგონტანბუკ-რო, ტალსო-გუ,  
ტეგუ, კორეის რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34273 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109223 A 
(220) 2020 07 29 
(732) სააქციო საზოგადოება „კოტეხი- 

გურჯაანის ღვინის ქარხანა“ 
კ. ქოროღლიშვილის ქ. 38, 1500, გურჯაანი, 
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34274 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109227 A 
(220) 2020 07 30 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34275 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109295 A 
(220) 2020 08 04 
(732) დავით აბაიაძე 

გამსახურდიას გამზ., II კვარტ., კორპ. 6ბ, 
ბ.18, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34276 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109304 A 
(220) 2020 08 07 
(732) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(111) M 2021 34277 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109305 A 
(220) 2020 08 07 
(732) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34278 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109372 A 
(220) 2020 08 12 
(732) შპს „ნიკორა“ 

მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34279 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109428 A 
(220) 2020 08 14 
(732) გიორგი ბაღაშვილი 

ირაკლი აბაშიძის ქ. 346, ბ. 19, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34280 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109437 A 
(220) 2020 08 20 
(732) შპს „ზე ღვინო“ 

თაქთაქიშვილის ქ. 7, ბ. 5, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34281 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109505 A 
(220) 2020 08 24 
(732) შპს „ამერი“ 

სოფ. კარალეთი, 1400, გორის რაიონი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
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(111) M 2021 34282 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109510 A 
(220) 2020 08 26 
(732) სს „ფუდმარტი“ 

თ. ჩანტლაძის ქ. 40, 0109, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34283 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109513 A 
(220) 2020 08 26 
(732) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ, დელავერის  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
კომპანია 
9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34284 R  
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(260) AM 2020 109520 A 
(220) 2020 08 27 
(732) შპს „ბიჯეი ფიტნესი“ 

ბახტრიონის ქ. 10, ბ. 60, 0194, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
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(111) M 2021 34237 R  
(151) 2021 06 21 
(181) 2031 06 21 
(210) AM 113410 
(220) 2021 06 09 
(732) კეი ტი & ჯი კორპორეიშენ 

71, ბეოტკკოტ-გილი, დაედეოკ-გუ,  
ტეჯონი, კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) ცისფერი 
(531) 27.05.01; 29.01.04 
(511)  
9 ‒ ელექტრონული სიგარეტების დამმუხტავე-
ბი; ელექტრონული სიგარეტების დამმუხტავი 
ყუთები; ელექტრონული სიგარეტების ელემენ-
ტები; ელექტრული შტეფსელები; შტეფსელის 
ადაპტერები; USB ადაპტერები; ადაპტერები 
ელექტრონული სიგარეტების დამუხტვისათ-
ვის; USB კაბელები ელექტრონული სიგარეტე-
ბისათვის; ელემენტის დამმუხტავი კაბელები; 
USB ადაპტერები ელექტრონული სიგარეტები-
სათვის. 
 

11 ‒ თამბაქოს საშრობები;  სამაცივრო დანადგა-
რები თამბაქოსათვის; ელექტროგამაცხელებლე-
ბი; ელექტრული გამათბობლის ვარვარის ძაფე-
ბი; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექ-
ტრული გამშხეფები; ბოილერები, გარდა მანქა-
ნების ნაწილებისა; ორთქლწარმომქმნელი აპა-
რატები; მშრალი ორთქლის სახის მოსავლელი 
აპარატები [საუნა]; ამაორთქლებლები ქიმიური 
პროცესებისათვის. 
 

34 ‒ სიგარეტები; თამბაქო; თამბაქოს შემცვლე-
ლები; სიგარები; ელექტრონული სიგარეტები; 
თხევადი  ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოსაყენებლად; თხევადი ხსნა-
რები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებ-
ლად; არომატული ნივთიერებები, გარდა ეთ-
ერზეთებისა, ელექტრონულ სიგარეტებში გა- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
მოსაყენებლად; კოლოფები სიგარების დამტე-
ნიანებლებით;    სიგარის    საჭრელები;   საფერ- 
ფლეები მწეველთათვის; ელექტრონული სიგა-
რეტების კარტრიჯები; ყელზე ჩამოსაკიდებელი 
ძეწკვები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; 
ელექტრონული სიგარეტების საფრქვეველები; 
მწეველთა საკუთნო (მწეველთა სანთებლების 
ჩათვლით); ელექტრონული სიგარეტების საწ-
მენდი და სადეზინფექციო ჩხირები; ელექტრო-
ნული სიგარეტების საწმენდი ფუნჯები; ელექ-
ტრონული სიგარეტების საწმენდი ბალიშები; 
ელექტრონული სიგარეტების საწმენდები; ელ-
ექტრონული სიგარეტების საწმენდი მოწყობი-
ლობები; ელექტრონული სიგარეტების საწმენ-
დი ინსტრუმენტები; ელექტრონული სიგარე-
ტების ელექტრული საწმენდები; ელექტრონუ-
ლი სიგარეტის პორტსიგარები; უკვამლო თამ-
ბაქო; უკვამლო სიგარეტის საორთქლებლები; 
სიგარეტების ან თამბაქოს, თამბაქოს ნაწარმისა 
და თამბაქოს შემცვლელების გასახურებელი 
ელექტრონული ხელსაწყოების დამჭერები; თა-
მბაქოს ჯოხები ელექტრონული სიგარეტებისა-
თვის. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34238 R  
(151) 2021 06 21 
(181) 2031 06 21 
(210) AM 113411 
(220) 2021 06 09 
(732) კეი ტი & ჯი კორპორეიშენ 

71, ბეოტკკოტ-გილი, დაედეოკ-გუ,  
ტეჯონი, კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

LIL 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 ‒ ელექტრონული სიგარეტების დამმუხტავე-
ბი; ელექტრონული სიგარეტების დამმუხტავი 
ყუთები; ელექტრონული სიგარეტების ელემენ-
ტები; ელექტრული შტეფსელები; შტეფსელის 
ადაპტერები; USB ადაპტერები; ადაპტერები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის 
სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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ელექტრონული სიგარეტების დამუხტვისათ-
ვის; USB კაბელები ელექტრონული სიგარეტე-
ბისათვის; ელემენტის დამმუხტავი კაბელები; 
USB ადაპტერები ელექტრონული სიგარეტები-
სათვის. 
 

11 ‒ თამბაქოს საშრობები;  სამაცივრო დანადგა-
რები თამბაქოსათვის; ელექტროგამაცხელებლე-
ბი; ელექტრული გამათბობლის ვარვარის ძაფე-
ბი; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექ-
ტრული გამშხეფები; ბოილერები, გარდა მანქა-
ნების ნაწილებისა; ორთქლწარმომქმნელი აპა-
რატები; მშრალი ორთქლის სახის მოსავლელი 
აპარატები [საუნა]; ამაორთქლებლები ქიმიური 
პროცესებისათვის. 
 

34 ‒ სიგარეტები; თამბაქო; თამბაქოს შემცვლე-
ლები; სიგარები; ელექტრონული სიგარეტები; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოსაყენებლად; თხევადი ხსნა-
რები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებ-
ლად; არომატული ნივთიერებები, გარდა ეთ-
ერზეთებისა, ელექტრონულ სიგარეტებში გა-
მოსაყენებლად; კოლოფები სიგარების დამტე-
ნიანებლებით; სიგარის საჭრელები; საფერ-
ფლეები მწეველთათვის; ელექტრონული სიგა-
რეტების კარტრიჯები; ყელზე ჩამოსაკიდებელი 
ძეწკვები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; 
ელექტრონული სიგარეტების საფრქვეველები; 
მწეველთა საკუთნო (მწეველთა სანთებლების 
ჩათვლით); ელექტრონული სიგარეტების საწ-
მენდი და სადეზინფექციო ჩხირები; ელექტრო-
ნული სიგარეტების საწმენდი ფუნჯები; ელ-
ექტრონული სიგარეტების საწმენდი ბალიშები; 
ელექტრონული სიგარეტების საწმენდები; ელ-
ექტრონული სიგარეტების საწმენდი მოწყობი-
ლობები; ელექტრონული სიგარეტების საწმენ-
დი ინსტრუმენტები; ელექტრონული სიგარე-
ტების ელექტრული საწმენდები; ელექტრონუ-
ლი სიგარეტის პორტსიგარები; უკვამლო თამ-
ბაქო; უკვამლო სიგარეტის საორთქლებლები; 
სიგარეტების ან თამბაქოს, თამბაქოს ნაწარმისა 
და თამბაქოს შემცვლელების გასახურებელი 
ელექტრონული ხელსაწყოების დამჭერები; თა-
მბაქოს ჯოხები ელექტრონული სიგარეტებისა-
თვის. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34239 R  
(151) 2021 06 21 
(181) 2031 06 21 
(210) AM 113412 
(220) 2021 06 09 

(732) კეი ტი & ჯი კორპორეიშენ 
71, ბეოტკკოტ-გილი, დაედეოკ-გუ,  
ტეჯონი, კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
 (540) 

 
(591) ცისფერი 
(531) 26.11.07; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;  

29.01.04 
(511)  
9 ‒ ელექტრონული სიგარეტების დამმუხტავე-
ბი; ელექტრონული სიგარეტების დამმუხტავი 
ყუთები; ელექტრონული სიგარეტების ელემენ-
ტები; ელექტრული შტეფსელები; შტეფსელის 
ადაპტერები; USB ადაპტერები; ადაპტერები 
ელექტრონული სიგარეტების დამუხტვისათ-
ვის; USB კაბელები ელექტრონული სიგარეტე-
ბისათვის; ელემენტის დამმუხტავი კაბელები; 
USB ადაპტერები ელექტრონული სიგარეტები-
სათვის. 
 

11 ‒ თამბაქოს საშრობები;  სამაცივრო დანადგა-
რები თამბაქოსათვის; ელექტროგამაცხელებლე-
ბი; ელექტრული გამათბობლის ვარვარის ძა-
ფები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექ-
ტრული გამშხეფები; ბოილერები, გარდა მანქა-
ნების ნაწილებისა; ორთქლწარმომქმნელი აპა-
რატები; მშრალი ორთქლის სახის მოსავლელი 
აპარატები [საუნა]; ამაორთქლებლები ქიმიური 
პროცესებისათვის. 
 

34 ‒ სიგარეტები; თამბაქო; თამბაქოს შემცვლე-
ლები; სიგარები; ელექტრონული სიგარეტები; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოსაყენებლად; თხევადი ხსნა-
რები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებ-
ლად; არომატული ნივთიერებები, გარდა 
ეთერზეთებისა, ელექტრონულ სიგარეტებში 
გამოსაყენებლად; კოლოფები სიგარების დამ-
ტენიანებლებით; სიგარის საჭრელები; საფერ-
ფლეები მწეველთათვის; ელექტრონული სიგა-
რეტების კარტრიჯები; ყელზე ჩამოსაკიდებელი 
ძეწკვები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; 
ელექტრონული სიგარეტების საფრქვეველები; 
მწეველთა საკუთნო (მწეველთა სანთებლების 
ჩათვლით); ელექტრონული სიგარეტების საწ-
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მენდი და სადეზინფექციო ჩხირები; ელექტრო-
ნული სიგარეტების საწმენდი ფუნჯები; ელექ-
ტრონული სიგარეტების საწმენდი ბალიშები; 
ელექტრონული სიგარეტების საწმენდები; ელ-
ექტრონული სიგარეტების საწმენდი მოწყობი-
ლობები; ელექტრონული სიგარეტების საწმენ-
დი ინსტრუმენტები; ელექტრონული სიგარე-
ტების ელექტრული საწმენდები; ელექტრონუ-
ლი სიგარეტის პორტსიგარები; უკვამლო თამ-
ბაქო; უკვამლო სიგარეტის საორთქლებლები; 
სიგარეტების ან თამბაქოს, თამბაქოს ნაწარმისა 
და თამბაქოს შემცვლელების გასახურებელი 
ელექტრონული ხელსაწყოების დამჭერები; თა-
მბაქოს ჯოხები ელექტრონული სიგარეტებისა-
თვის. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34240 R  
(151) 2021 06 21 
(181) 2031 06 21 
(210) AM 113414 
(220) 2021 06 09 
(732) კეი ტი & ჯი კორპორეიშენ 

71, ბეოტკკოტ-გილი, დაედეოკ-გუ,  
ტეჯონი, კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

FIIT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 ‒ სიგარეტები; თამბაქო; თამბაქოს შემცვლე-
ლები; სიგარები; ელექტრონული სიგარეტები; 
ნიკოტინის თხევადი ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოსაყენებლად; თხევადი ხსნა-
რები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებ-
ლად; არომატული ნივთიერებები, გარდა 
ეთერზეთებისა, ელექტრონულ სიგარეტებში 
გამოსაყენებლად; კოლოფები სიგარების დამ-
ტენიანებლებით; სიგარის საჭრელები; საფერ-
ფლეები მწეველთათვის; ელექტრონული სიგა-
რეტების კარტრიჯები; ყელზე ჩამოსაკიდებელი 
ძეწკვები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; 
ელექტრონული სიგარეტების საფრქვეველები; 
მწეველთა საკუთნო (მწეველთა სანთებლების 
ჩათვლით); ელექტრონული სიგარეტების საწ-
მენდი და სადეზინფექციო ჩხირები; ელექტრო-
ნული სიგარეტების საწმენდი ფუნჯები; ელ-
ექტრონული სიგარეტების საწმენდი ბალიშები; 
ელექტრონული სიგარეტების საწმენდები; ელ-
ექტრონული სიგარეტების საწმენდი მოწყობი-
ლობები; ელექტრონული სიგარეტების საწმენ-

დი ინსტრუმენტები; ელექტრონული სიგარე-
ტების ელექტრული საწმენდები; ელექტრონუ-
ლი სიგარეტის პორტსიგარები; უკვამლო თამ-
ბაქო; უკვამლო სიგარეტის საორთქლებლები; 
სიგარეტების ან თამბაქოს, თამბაქოს ნაწარმისა 
და თამბაქოს შემცვლელების გასახურებელი 
ელექტრონული ხელსაწყოების დამჭერები; თა-
მბაქოს ჯოხები ელექტრონული სიგარეტებისა-
თვის. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34241 R  
(151) 2021 06 21 
(181) 2031 06 21 
(210) AM 113415 
(220) 2021 06 09 
(732) კეი ტი & ჯი კორპორეიშენ 

71, ბეოტკკოტ-გილი, დაედეოკ-გუ,  
ტეჯონი, კორეის რესპუბლიკა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
34 ‒ სიგარეტები; თამბაქო; თამბაქოს შემცვლე-
ლები; სიგარები; ელექტრონული სიგარეტები; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოსაყენებლად; თხევადი ხსნა-
რები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებ-
ლად; არომატული ნივთიერებები, გარდა 
ეთერზეთებისა, ელექტრონულ სიგარეტებში 
გამოსაყენებლად; კოლოფები სიგარების დამ-
ტენიანებლებით; სიგარის საჭრელები; საფერ-
ფლეები მწეველთათვის; ელექტრონული სიგა-
რეტების კარტრიჯები; ყელზე ჩამოსაკიდებელი 
ძეწკვები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; 
ელექტრონული სიგარეტების საფრქვეველები; 
მწეველთა საკუთნო (მწეველთა სანთებლების 
ჩათვლით); ელექტრონული სიგარეტების საწ-
მენდი და სადეზინფექციო ჩხირები; ელექტრო-
ნული სიგარეტების საწმენდი ფუნჯები; ელ-
ექტრონული სიგარეტების საწმენდი ბალიშები; 
ელექტრონული სიგარეტების საწმენდები; ელ-
ექტრონული სიგარეტების საწმენდი მოწყობი-
ლობები; ელექტრონული სიგარეტების საწმენ-
დი ინსტრუმენტები; ელექტრონული სიგარე-
ტების ელექტრული საწმენდები; ელექტრონუ-
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ლი სიგარეტის პორტსიგარები; უკვამლო თამ-
ბაქო; უკვამლო სიგარეტის საორთქლებლები; 
სიგარეტების ან თამბაქოს, თამბაქოს ნაწარმისა 
და თამბაქოს შემცვლელების გასახურებელი 
ელექტრონული ხელსაწყოების დამჭერები; თა-
მბაქოს ჯოხები ელექტრონული სიგარეტებისა-
თვის. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34242 R  
(151) 2021 06 22 
(181) 2031 06 22 
(210) AM 113366 
(220) 2021 06 05 
(732) შპს „ასკანელი ვაინერი & დისტილერი“ 

კახეთის გზატკ. 110ა,  0198, თბილისი,   
საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.04; 24.15.01; 24.15.05; 27.05.01 
(511)  
43 ‒ სარესტორნე მომსახურება; ბარების მომსა-
ხურება; კაფეების მომსახურება; კაფეტერიებით 
მომსახურება; დროებითი საცხოვრებლით უზ-
რუნველყოფის მომსახურება (სასტუმროები, პა-
ნსიონები); დაქირავების სააგენტოების მომსა-
ხურება (ბინები); დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა (ჩამოსვლის და გამგზავრების 
მართვა); გაქირავება (დროებითი საცხოვრებ-
ლის); დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34243 R  
(151) 2021 06 23 
(181) 2031 06 23 
(210) AM 113363 
(220) 2021 06 04 
(732) საბიედრიბა არ იერობეზოტუ  

ატბილდიბუ „ჰ.ა.ბრიეგერ“  
მალუ იელა 30, რიგა, 1058, ლატვია 

(740) მიხეილ შათაშვილი; 
რუსუდან ჭკუასელი; 
მარიამ ღუბიანური 

(540)  

Dzintars 
(591) შავ-თეთრი 
 (511)  
3 ‒ კბილის ფხვნილი და კბილის პასტა; პირის 
ღრუს მოვლის საშუალებები; კოსმეტიკური 
კრემები; ტუჩსაცხები; კანის მოვლისთვის კოს-
მეტიკური კრემები; პარფიუმერია, ზეთები, 
კოსმეტიკური და თმის მოვლის საშუალებები; 
კბილის ფხვნილები და კბილის პასტები ნატუ-
რალური, ორგანული შემცველობით. 
 

5 ‒ დიეტური დანამატები; დიეტური დანამა-
ტები კოსმეტიკური ეფექტით; ვიტამინის პრე-
პარატები; ვიტამინის დასამზადებლები; დე-
ზინფექციის საშუალებები; პირადი ჰიგიენის 
საშუალებები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34244 R  
(151) 2021 06 23 
(181) 2031 06 23 
(210) AM 113487 
(220) 2021 06 11 
(732) შპს „ნიუ ფარმ და კომპანი“ 

იროდიონ ევდოშვილის ქ. 18, საოფისე  
ფართი 2, 0154, დიდუბის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540)   

სინუდატი 
Sinudate 
Синудат 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცინო 
დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამე-
დიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური და-
ნამატები ადამიანებისათვის; კბილის დასაბჟე-
ნი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასა-
ლა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34245 R  
(151) 2021 06 23 
(181) 2031 06 23 
(210) AM 113419 
(220) 2021 06 09 
(732) სს „გეფა“ 
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აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
 
(540) 

BENE Pharm 
ბენე ფარმი 
БЕНЕ Фарм 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34246 R  
(151) 2021 06 23 
(181) 2031 06 23 
(210) AM 113265 
(220) 2021 06 02 
(732) შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“ 

სულხან ცინცაძის ქ. 12, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

კოლხიდის ვარსკვლავი 
Star of Kolkhida 
Звезда Колхиды 

(591) შავ-თეთრი 
(526) კოლხიდა, Kolkhida, Колхида 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, გარდა ლუდისა. 
___________________________________________ 
  
(111) M 2021 34247 R  
(151) 2021 06 24 
(181) 2031 06 24 
(210) AM 113376 
(220) 2021 06 06 
(732) შპს „ჯერარსი+“ 

მუხიანის ქ. 2ა, თემქის დასახლება, ს/ს  
„თემქა პურის“ შესასვლელთან (ნაკვეთი  
N01/011-ის მიმდებარედ); ს/ს „თემქა- 
პურის“ შესასვლელთან (ნაკვ. 01/011),  
0167, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 

(591) მუქი ნარინჯისფერი, ღია ნარინჯისფერი,   
ცისფერი, თეთრი 

(531) 02.09.01; 06.01.01; 06.01.04; 24.13.01;  
24.13.09; 27.05.10; 29.01.14 

(526) Georgia 
(511)  
39 ‒ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34248 R  
(151) 2021 06 25 
(181) 2031 06 25 
(210) AM 113146 
(220) 2021 05 27 
(732) ააიპ ახალგაზრდული ებრაული  

ცენტრი-საქართველო 
ზ. ქვლივიძის ქ. 15, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 
(591) ღია ლურჯი, მუქი რუხი 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.07;  

27.05.10; 29.01.12 
(526) თბილისი, TBILISI 
(511)  
41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34249 R  
(151) 2021 06 25 
(181) 2031 06 25 
(210) AM 113493 
(220) 2021 06 14 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

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

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
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(531) 27.05.01 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები.  
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34250 R  
(151) 2021 06 25 
(181) 2031 06 25 
(210) AM 113583 
(220) 2021 06 18 
(732) შპს „აიტი ვიზიონ“ 

დავით აღმაშენებელის გამზ. 86, სანქტ- 
პეტერბურგის ქ. 1 (ყოფ. 90), სართ. 4,  
ბ. 48, 0102, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) 3F3F3F შავი, 79C9D2 ცისფერი, FDD655  

ყვითელი, E9444B წითელი, 6DBF91 მწვანე 
(531) 21.01.14; 27.05.01; 29.01.15 
(511)  
16 ‒ ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; საამ-
კინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო 
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკანცე-
ლარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი 
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სადე-
მონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლები, 
ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი მასა-
ლა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრაფიუ-
ლი კლიშეები.  
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34251 R  
(151) 2021 06 25 
(181) 2031 06 25 
(210) AM 113284 
(220) 2021 06 03 
(732) შპს „მეგობარი“ 

ზურაბ გორგილაძის ქ. 2, ბ. 26, ბათუმი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) 22284A მუქი ლურჯი, F9F7F7 თეთრი 
(531) 27.05.01; 28.19; 29.01.12 
(511)  
43 ‒ საკვების შეკვეთით დამზადება; საკვებისა 
და უალკოჰოლო სასმელის ადგილზე მიტანა; 
სწრაფი კვების ობიექტით მომსახურება (თანა-
მედროვე კაფე/რესტორანი); სწრაფი კვების 
ობიექტების ქსელი; კაფეებით მომსახურება; კა-
ფეტერიებით მომსახურება; თვითმომსახურე-
ბის რესტორნებით მომსახურება; სასაუზმეე-
ბით მომსახურება; რესტორნებით მომსახურება; 
კემპინგებით უზრუნველყოფა; სასადილოებით 
მომსახურება; საკვების გაფორმება; დროებითი 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მომსახურე-
ბა (სასტუმროები, პანსიონები); გაქირავება 
(დროებითი საცხოვრებლის); პანსიონებით მო-
მსახურება; ტურბაზებით მომსახურება; სას-
ტუმროებით მომსახურება; გადასატანი ნაგე-
ბობების გაქირავება; დროებითი საცხოვრებ-
ლის დაჯავშნა; მოტელებით მომსახურება (ავ-
ტოტურისტთა სასტუმრო); ავეჯის, მაგიდის 
თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; შეხ-
ვედრების ჩასატარებელი ოთახების გაქირავება; 
სამზარეულოს მოწყობილობების გაქირავება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34252 R  
(151) 2021 06 25 
(181) 2031 06 25 
(210) AM 113350 
(220) 2021 06 04 
(732) ტრეიდშიფტ ჰოლდინგს ინკ. 

1209 ორინჯ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19801, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Tradeshift 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 ‒ კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა საწარმოებს შორის ელექტრონული ვაჭ-
რობისათვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც საშუალებას აძლევს მომ-
ხმარებლებს, შეასრულოს ელექტრონული ბიზ-
ნეს-ტრანზაქციები გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის მეშვეობით; კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენ-
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ება ანგარიშების მიღების, ანგარიშების კოდი-
რებისა და ანგარიშების დადასტურების გასა-
ადვილებლად; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა საბუღალტრო აღრიცხვისათ-
ვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა საქმისწარმოების კოორდინირებისა 
და ანგარიშების ავტომატიზაციისათვის, დავა-
ლებების დაგეგმვის, მიწოდებისა და ჩატარები-
სათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა საწარმოებს შორის ელექტრონუ-
ლი ვაჭრობისა და მომსახურების შესაძლებ-
ლობისათვის, კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას აძ-
ლევს მომხმარებლებს, შეასრულონ ელექტრო-
ნული ბიზნეს-ტრანზაქციები გლობალური კო-
მპიუტერული ქსელის მეშვეობით; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც ახორციელებს ფინანსური, საოპერაციო და 
ბიზნესის საქმისწარმოებისა და პროცესების ავ-
ტომატიზაციას; ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გა-
მოიყენება, როგორც ელექტრონული ტაბულა ან 
ტექსტის დასამუშავებლად; ელექტრონული გა-
მოცემები, კერძოდ, სასაწავლო მასალები კომ-
პიუტერებისა და კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის სფეროში; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრო-
ნული ანგარიშების შესადგენად; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა ანგარიშე-
ბის მართვის ელექტრონული სისტემის სახით, 
კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა ანგა-
რიშების მართვისათვის. 
 

35 ‒ დახმარება საქმიანობის მართვასა და საქ-
მიანობის ადმინისტრირებაში საკონსულტაციო 
მომსახურების, საწარმოებს შორის ელექტრო-
ნული ვაჭრობის ფარგლებში ანგარიშის შექმ-
ნის, დამუშავების, მიღების ჩათვლით; საოფისე 
ფუნქციების უზრუნველყოფა, კერძოდ, ციფ-
რულ მონაცემთა დამუშავების მომსახურება, 
მესამე პირთათვის ელექტრონულ მონაცემთა 
დამუშავების მომსახურება, საქმიანი დოკუმენ-
ტების მართვა, მონაცემთა ბაზების მართვა, 
მონაცემების განახლება და წარმოება მონაცემ-
თა ბაზებში, საბუღალტრო აღრიცხვა, სტატის-
ტიკური მონაცემების შეგროვება საქმიანი მიზ-
ნებისათვის, საქმიანი ანგარიშების მომზადება, 
მესამე პირთათვის საქმიანობის ექსპერტების 
ანგარიშების მომზადება, ანგარიშის ამონაწერე-
ბის მომზადება, კერძოდ, ფინანსური ამონაწე-
რების, ანგარიშების წარდგენა, კერძოდ, ანგარი-
შების მომზადება, საგადასახადო უწყისების 

მომზადება და დახმარება საქმიანობის მართ-
ვაში მესამე პირთათვის პროექტების საორგანი-
ზაციო მართვის ფორმით მონაცემთა ელექტრო-
ნული დამუშავების სფეროში; რჩევები ბიზნე-
სის მართვის და მარკეტინგის სფეროში; სარეკ-
ლამო მომსახურება; ბაზრის კვლევა და ბაზრის 
შესწავლა; სტატისტიკური მონაცემების შეგრო-
ვება;  სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება 
ბიზნესსა და მრეწველობაში; იმპორტ-ექსპორ-
ტის სააგენტოები; მესამე პირთათვის მონაცემ-
თა ბაზის მართვის მომსახურება, კერძოდ, ფი-
ნანსური ინფორმაციის შეგროვება, დახარისხე-
ბა, ანალიზი, რედაქტირება და ფინანსური ინ-
ფორმაციის მოძიება საქმიანი მიზნებისათვის; 
გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სა-
რეკლამო მიზნით; სარეკლამო სივრცის გაქირა-
ვება; საქმიანობის ადმინისტრირების მომსახუ-
რება საოფისე ფუნქციების სფეროში; საქმიანი 
რჩევები და ინფორმაცია; მესამე პირთა საწარ-
მოებისა და საქმიანობის პროცესების ოპერირე-
ბასა და მართვასთან დაკავშირებული საქმიანი 
დახმარების მომსახურება, კერძოდ,  ელექტრო-
ნული ანგარიშების წარდგენა, საქმიანი დოკუ-
მენტების მართვა და მონაცემთა ბაზების მარ-
თვა; საქმიანობის დაგეგმვა; მომარაგებასთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები, კერძოდ, შე-
სყიდვის პროცესების ანალიზი და ახლებურად 
გააზრება; საქმიანი რჩევებისა და ინფორმაციის 
მიწოდება; საქმიანი რჩევები და კომერციული 
ინფორმაცია; საქმიანობის ორგანიზების კონ-
სულტაცია; საქმიანობის მართვის კონსულტა-
ცია სტატისტიკის სფეროში; ფინანსური ამონა-
წერების მომზადება ბანკებისათვის. 
 

36 ‒ ფინანსური რჩევები და ფინანსური დახმა-
რება, კერძოდ, ანგარიშის გადახდის მომსახუ-
რება და გადახდის დამუშავების მომსახურება, 
კერძოდ, საკრედიტო ბარათებითა და სადები-
ტო ბარათებით გადახდის დამუშავების მომსა-
ხურება და ინტერნეტის მეშვეობით საკრედიტო 
ბარათებითა და სადებიტო ბარათებით ტრან-
ზაქციისა და ელექტრონული გადახდების ელ-
ექტრონული დამუშავების უზრუნველყოფა; 
ფინანსური რჩევები შემოსული ანგარიშებისა 
და დანახარჯების გადახდების მართვის სფე-
როში; ფინანსური რჩევები ბიუჯეტის დაგეგმ-
ვის, საკრედიტო ბარათებით, სადებიტო ბარა-
თებით გადახდის შესაძლებლობებისა და ელექ-
ტრონული ტრანზაქციების გადახდის დამუშა-
ვების მომსახურების სფეროში. 
 

38 ‒ კავშირის მომსახურება, კერძოდ, კომპიუ-
ტერის მომხმარებელთა შორის დოკუმენტების 
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ელექტრონული გადაცემა, რაც იძლევა დოკუ-
მენტების გაცვლის შესაძლებლობას გლობალუ-
რი კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ელექ-
ტრონული შეტყობინება; სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება, კერძოდ, მონაცემთა, გამოსახუ-
ლებებისა და დოკუმენტების გადაცემა კომპიუ-
ტერულ ტერმინალებსა და ქსელებს შორის და 
მათი მეშვეობით; კომპიუტერულ ქსელებსა და 
მონაცემთა ბაზებთან მომხმარებელთა წვდომის 
უზრუნველყოფა; ინტერნეტში ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა, კერძოდ, ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა ტელეკომუნიკაციის სფეროში, 
კერძოდ, ინფორმაციით ტელეკომუნიკაციის შე-
სახებ; დოკუმენტების ელექტრონული გადაცე-
მა, კერძოდ, ანგარიშებისა კომპიუტერულ ტერ-
მინალებს შორის; მიმწოდებლებსა და მომხმა-
რებლებს შორის ანგარიშების გაცვლასთან და-
კავშირებული ინფორმაციისა და მონაცემების 
გადაცემა ტელეკომუნიკაციის ქსელების მეშ-
ვეობით; ელექტრონული ფოსტა; კავშირი კომ-
პიუტერულ ტერმინალებს შორის; სატელეკო-
მუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, მონაცემთა 
გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზასთან წვდომის დროის 
გაქირავება. 
 

39 ‒ მონაცემების ელექტრონული შენახვა და 
ელექტრონული მატარებლების, კერძოდ, გამო-
სახულებების, ტექსტისა და აუდიო მონაცემე-
ბის ელექტრონული შენახვა. 
 

42 ‒ ვებ-აპლიკაციით დროებითი სარგებლობის 
უზრუნველყოფა დროის, ბიუჯეტის შედგენის, 
ანგარიშებისა და გადახდების წარმოების, გავ-
რცელებისა და დამუშავების, საბუღალტრო აღ-
რიცხვის, მონაცემთა ფინანსური ტრანზაქციე-
ბის დამუშავებისა და ჩაწერის და სამუშაო 
დავალებების მომზადებისა და მართვის თვალ-
ყურის დევნების მიზნით; ვებ-აპლიკაციით 
დროებითი სარგებლობის უზრუნველყოფა ხა-
რჯების თვალყურის დევნებისათვის; კომპიუ-
ტერული პროგრამირება; კომპიუტერულ პრო-
გრამირებასთან დაკავშირებული საკონსულტა-
ციო მომსახურება; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის ინსტალაცია და უზრუნველყოფა, რო-
გორც მომსახურება (SAAS), და  ვებ-პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა, კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა და მობილური ტელე-
ფონების პროგრამული უზრუნველყოფა; ტექ-
ნოლოგიური მომსახურება ტექნიკური კომპიუ-
ტერული პროექტების მართვის მომსახურების 
სახით მონაცემთა ელექტრონული დამუშავების 
სფეროში; პროგრამული უზრუნველყოფის გა-

ქირავება; მესამე პირთათვის კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების 
დამუშავება, სრულყოფა და მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომ-
სახურება; მესამე პირთათვის ვებ საიტებისა და 
ვებ საიტის პორტალების დამუშავება, წარმოე-
ბა, დაყენება, ჰოსტინგი, მომსახურება, განახ-
ლება და მოდერნიზაცია; აპლიკაციების მომსა-
ხურების პროვაიდერი (ASP), კერძოდ, მესამე 
პირთათვის კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის ჰოსტინგი, რომელიც ხელმი-
საწვდომია მესამე პირთათვის გლობალურ 
ქსელში; ტექნიკური მხარდაჭერის მომსახურე-
ბა, კერძოდ, კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის პრობლემების გადაჭრა; დახ-
მარების „ცხელი ხაზის“ მეშვეობით  ინტერნე-
ტის მომხმარებელთათვის მიწოდებული ტექ-
ნოლოგიური რჩევები; საკონსულტაციო მომსა-
ხურება საქმიანობისათვის კომპიუტერული სა-
ინფორმაციო სისტემების სფეროში; კომპიუტე-
რული სისტემების,  კომპიუტერული ტექნიკუ-
რი უზრუნველყოფის, ტელეკომუნიკაციის აღ-
ჭურვილობისა და კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დამუშავება; ტექნოლო-
გიური კონსულტაცია კომპიუტერის კონსტრუ-
ირების სფეროში; კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის განახლება; მიზანშეწო-
ნილობის შესწავლა კომპიუტერული მონაცემე-
ბის გაცვლასთან დაკავშირებული ტექნიკური 
პროექტების გამოკვლევის სახით; ინტერნეტში 
ციფრული კონტენტის ჰოსტინგი; პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა 
ელექტრონული ანგარიშის მართვის სისტემის 
სახით. 
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რობისათვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც საშუალებას აძლევს მომ-
ხმარებლებს, შეასრულოს ელექტრონული ბიზ-
ნეს-ტრანზაქციები გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის მეშვეობით; კომპიუტერული პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყე-
ნება ანგარიშების მიღების, ანგარიშების კოდი-
რებისა და ანგარიშების დადასტურების გასა-
ადვილებლად; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა საბუღალტრო აღრიცხვისათ-
ვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა საქმისწარმოების კოორდინირებისა 
და ანგარიშების ავტომატიზაციისათვის, დავა-
ლებების დაგეგმვის, მიწოდებისა და ჩატარე-
ბისათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა საწარმოებს შორის ელექტრონუ-
ლი ვაჭრობისა და მომსახურების შესაძლებლო-
ბისათვის, კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, რომელიც საშუალებას აძლევს 
მომხმარებლებს, შეასრულოს ელექტრონული 
ბიზნეს-ტრანზაქციები გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით; კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
ახორციელებს ფინანსური, საოპერაციო და ბიზ-
ნესის საქმისწარმოებისა და პროცესების ავ-
ტომატიზაციას; ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გა-
მოიყენება, როგორც ელექტრონული ტაბულა ან 
ტექსტის დასამუშავებლად; ელექტრონული გა-
მოცემები, კერძოდ, სასაწავლო მასალები კომ-
პიუტერებისა და კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის სფეროში; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა ელექტრო-
ნული ანგარიშების შესადგენად; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა ანგარიშე-
ბის მართვის ელექტრონული სისტემის სახით, 
კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა ანგა-
რიშების მართვისათვის. 
 

35 ‒ დახმარება საქმიანობის მართვასა და საქ-
მიანობის ადმინისტრირებაში საკონსულტაციო 
მომსახურების, საწარმოებს შორის ელექტრო-
ნული ვაჭრობის ფარგლებში ანგარიშის შექმ-
ნის, დამუშავების, მიღების ჩათვლით; საოფისე 
ფუნქციების უზრუნველყოფა, კერძოდ, ციფ-
რულ მონაცემთა დამუშავების მომსახურება, 
მესამე პირთათვის ელექტრონულ მონაცემთა 
დამუშავების მომსახურება, საქმიანი დოკუმენ-
ტების მართვა, მონაცემთა ბაზების მართვა, მო-
ნაცემების განახლება და წარმოება მონაცემთა 
ბაზებში, საბუღალტრო აღრიცხვა, სტატისტი-
კური მონაცემების შეგროვება საქმიანი მიზნე-

ბისათვის, საქმიანი ანგარიშების მომზადება, 
მესამე პირთათვის საქმიანობის ექსპერტების 
ანგარიშების მომზადება, ანგარიშის ამონაწერე-
ბის მომზადება, კერძოდ, ფინანსური ამონაწე-
რების, ანგარიშების წარდგენა, კერძოდ, ანგა-
რიშების მომზადება, საგადასახადო უწყისების 
მომზადება და დახმარება საქმიანობის მართვა-
ში მესამე პირთათვის პროექტების საორგანი-
ზაციო მართვის ფორმით მონაცემთა ელექტრო-
ნული დამუშავების სფეროში; რჩევები ბიზნე-
სის მართვის და მარკეტინგის სფეროში; სარეკ-
ლამო მომსახურება; ბაზრის კვლევა და ბაზრის 
შესწავლა; სტატისტიკური მონაცემების შეგრო-
ვება;  სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება 
ბიზნესსა და მრეწველობაში; იმპორტ-ექსპორ-
ტის სააგენტოები; მესამე პირთათვის მონაცემ-
თა ბაზის მართვის მომსახურება, კერძოდ, ფი-
ნანსური ინფორმაციის შეგროვება, დახარისხე-
ბა, ანალიზი, რედაქტირება და ფინანსური ინ-
ფორმაციის მოძიება საქმიანი მიზნებისათვის; 
გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სა-
რეკლამო მიზნით; სარეკლამო სივრცის გაქირა-
ვება; საქმიანობის ადმინისტრირების მომსახუ-
რება საოფისე ფუნქციების სფეროში; საქმიანი 
რჩევები და ინფორმაცია; მესამე პირთა საწარ-
მოებისა და საქმიანობის პროცესების ოპერირე-
ბასა და მართვასთან დაკავშირებული საქმიანი 
დახმარების მომსახურება, კერძოდ,  ელექტრო-
ნული ანგარიშების წარდგენა, საქმიანი დოკუ-
მენტების მართვა და მონაცემთა ბაზების მარ-
თვა; საქმიანობის დაგეგმვა; მომარაგებასთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები, კერძოდ, შე-
სყიდვის პროცესების ანალიზი და ახლებურად 
გააზრება; საქმიანი რჩევებისა და ინფორმაციის 
მიწოდება; საქმიანი რჩევები და კომერციული 
ინფორმაცია; საქმიანობის ორგანიზების კონ-
სულტაცია; საქმიანობის მართვის კონსულტა-
ცია სტატისტიკის სფეროში; ფინანსური ამონა-
წერების მომზადება ბანკებისათვის. 
 

36 ‒ ფინანსური რჩევები და ფინანსური დახმა-
რება, კერძოდ, ანგარიშის გადახდის მომსახუ-
რება და გადახდის დამუშავების მომსახურება, 
კერძოდ, საკრედიტო ბარათებითა და სადები-
ტო ბარათებით გადახდის დამუშავების მომსა-
ხურება და ინტერნეტის მეშვეობით საკრედიტო 
ბარათებითა და სადებიტო ბარათებით ტრან-
ზაქციისა და ელექტრონული გადახდების ელ-
ექტრონული დამუშავების უზრუნველყოფა; 
ფინანსური რჩევები შემოსული ანგარიშებისა 
და დანახარჯების გადახდების მართვის სფე-
როში; ფინანსური რჩევები ბიუჯეტის დაგეგმ-
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ვის, საკრედიტო ბარათებით, სადებიტო ბარა-
თებით გადახდის შესაძლებლობებისა და ელექ-
ტრონული ტრანზაქციების გადახდის დამუშა-
ვების მომსახურების სფეროში. 
 

38 ‒ კავშირის მომსახურება, კერძოდ, კომპიუ-
ტერის მომხმარებელთა შორის დოკუმენტების 
ელექტრონული გადაცემა, რაც იძლევა დოკუ-
მენტების გაცვლის შესაძლებლობას გლობალუ-
რი კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ელექ-
ტრონული შეტყობინება; სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება, კერძოდ, მონაცემთა, გამოსახუ-
ლებებისა და დოკუმენტების გადაცემა კომპიუ-
ტერულ ტერმინალებსა და ქსელებს შორის და 
მათი მეშვეობით; კომპიუტერულ ქსელებსა და 
მონაცემთა ბაზებთან მომხმარებელთა წვდომის 
უზრუნველყოფა; ინტერნეტში ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა, კერძოდ, ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა ტელეკომუნიკაციის სფეროში, 
კერძოდ, ინფორმაციით ტელეკომუნიკაციის შე-
სახებ; დოკუმენტების ელექტრონული გადაცე-
მა, კერძოდ, ანგარიშებისა კომპიუტერულ ტერ-
მინალებს შორის; მიმწოდებლებსა და მომხმა-
რებლებს შორის ანგარიშების გაცვლასთან და-
კავშირებული ინფორმაციისა და მონაცემების 
გადაცემა ტელეკომუნიკაციის ქსელების მეშ-
ვეობით; ელექტრონული ფოსტა; კავშირი კომ-
პიუტერულ ტერმინალებს შორის; სატელეკო-
მუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, მონაცემთა 
გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზასთან წვდომის დროის 
გაქირავება. 
 

39 ‒ მონაცემების ელექტრონული შენახვა და 
ელექტრონული მატარებლების, კერძოდ, გამო-
სახულებების, ტექსტისა და აუდიო მონაცემე-
ბის ელექტრონული შენახვა. 
 

42 ‒ ვებ-აპლიკაციით დროებითი სარგებლობის 
უზრუნველყოფა დროის, ბიუჯეტის შედგენის, 
ანგარიშებისა და გადახდების წარმოების, გავ-
რცელებისა და დამუშავების, საბუღალტრო აღ-
რიცხვის, მონაცემთა ფინანსური ტრანზაქციე-
ბის დამუშავებისა და ჩაწერის და სამუშაო და-
ვალებების მომზადებისა და მართვის თვალყუ-
რის დევნების მიზნით; ვებ-აპლიკაციით დროე-
ბითი სარგებლობის უზრუნველყოფა ხარჯების 
თვალყურის დევნებისათვის; კომპიუტერული 
პროგრამირება; კომპიუტერულ პროგრამირე-
ბასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომ-
სახურება; პროგრამული უზრუნველყოფის ინს-
ტალაცია და უზრუნველყოფა, როგორც მომსა-
ხურება (SAAS), და  ვებ-პროგრამული უზრუნ-

ველყოფა, კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა და მობილური ტელეფონების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; ტექნოლოგიუ-
რი მომსახურება ტექნიკური კომპიუტერული 
პროექტების მართვის მომსახურების სახით მო-
ნაცემთა ელექტრონული დამუშავების სფერო-
ში; პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირავე-
ბა; მესამე პირთათვის კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების და-
მუშავება, სრულყოფა და მომსახურება და მას-
თან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსა-
ხურება; მესამე პირთათვის ვებ საიტებისა და 
ვებ საიტის პორტალების დამუშავება, წარმოე-
ბა, დაყენება, ჰოსტინგი, მომსახურება, განახ-
ლება და მოდერნიზაცია; აპლიკაციების მომ-
სახურების პროვაიდერი (ASP), კერძოდ, მესამე 
პირთათვის კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის ჰოსტინგი, რომელიც ხელმი-
საწვდომია მესამე პირთათვის გლობალურ 
ქსელში; ტექნიკური მხარდაჭერის მომსახურე-
ბა, კერძოდ, კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის პრობლემების გადაჭრა; დახ-
მარების „ცხელი ხაზის“ მეშვეობით  ინტერნე-
ტის მომხმარებელთათვის მიწოდებული ტექ-
ნოლოგიური რჩევები; საკონსულტაციო მომსა-
ხურება საქმიანობისათვის კომპიუტერული სა-
ინფორმაციო სისტემების სფეროში; კომპიუტე-
რული სისტემების,  კომპიუტერული ტექნიკუ-
რი უზრუნველყოფის, ტელეკომუნიკაციის აღ-
ჭურვილობისა და კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დამუშავება; ტექნოლო-
გიური კონსულტაცია კომპიუტერის კონსტრუ-
ირების სფეროში; კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის განახლება; მიზანშეწო-
ნილობის შესწავლა კომპიუტერული მონაცემე-
ბის გაცვლასთან დაკავშირებული ტექნიკური 
პროექტების გამოკვლევის სახით; ინტერნეტში 
ციფრული კონტენტის ჰოსტინგი; პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა 
ელექტრონული ანგარიშის მართვის სისტემის 
სახით. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34255 R  
(151) 2021 06 28 
(181) 2031 06 28 
(210) AM 113605 
(220) 2021 06 23 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540) 

Vilnob 
ვილნობი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34256 R  
(151) 2021 06 28 
(181) 2031 06 28 
(210) AM 113607 
(220) 2021 06 23 
(732) ლტდ „კომიტექს ჯეო“ 

167981, სიქტივკარი, 2-ია პრომიშლენნაია  
სტრ. 10, კომის რესპუბლიკა, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Geokom 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
17 ‒ ბენტონიტური საგებები; გეომემბრანები; 
პოლიმერის საიზოლაციო მასალები. 
 

19 ‒ გეოტექსტილი; საარმატურო სამშენებლო 
მასალა, არალითონური; გეოქსლები; ნაყარის 
გეოგრიდები (გეობადეები/გეოგისოსები); ორი-
ენტირებული გეოგრიდები (გეობადეები/გეო-
გისოსები); პლასტიკური გეოგრიდები (გეობა-
დეები/გეოგისოსები); საგზაო-სამშენებლო გეო-
გრიდები (გეობადეები/გეოგისოსები); საგზაო-

სამშენებლო მასალები; გეოსინთეტიკური მასა-
ლა; მტკიცე ქსოვილი (ნაქსოვი გეოტექსტილი). 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34257 R  
(151) 2021 06 28 
(181) 2031 06 28 
(210) AM 113610 
(220) 2021 06 23 
(732) შპს „ქინძმარაულის მარანი“ 

სოფ. გავაზი, ყვარელის რაიონი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) მუქი ნაცრისფერი, ღია ყავისფერი,   

ჟოლოსფერი, თეთრი 
(531) 06.07.07; 06.07.11; 06.07.25; 06.19.07;  

29.01.14 
(511)  
33 ‒ ღვინო და სხვა ალკოჰოლური სასმელები 
(ლუდის გარდა); ალკოჰოლური შედგენილობე-
ბი სასმელების დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34258 R  
(151) 2021 06 30 
(181) 2031 06 30 
(210) AM 113506 
(220) 2021 06 16 
(732) სს „ნიკორა ტრეიდი“ 

მერაბ ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მელანო გოგისვანიძე 
(540) 
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(591) FFFFFF თეთრი, 000100 შავი, FFCD05  
ყვითელი 

(531) 26.04.22; 27.05.10; 28.19; 29.01.13 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
 
(111) M 2021 34259 R  
(151) 2021 06 30 
(181) 2031 06 30 
(210) AM 113597 
(220) 2021 06 22 
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ოქროსფერი 
(531) 17.02.01; 17.02.02; 29.01.02 
(511)  
14 ‒ კეთილშობილი ლითონები და მათი შე-
ნადნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი 
და ნახევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრო-
ნომეტრული ინსტრუმენტები. 
 

33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34261 R  
(151) 2021 06 30 
(181) 2031 06 30 
(210) AM 113615 
(220) 2021 06 24 
(732) შპს „გეოფერტ“ 

ყაზბეგის გამზ. 12 ა, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ყვითელი, მწვანე, ნარინჯისფერი,   

ნაცრისფერი, წითელი, ყავისფერი, ღია  
ლურჯი 

(531) 05.07.08; 05.07.09; 05.07.10; 05.07.11;  
05.07.13; 05.07.18; 05.07.22; 05.07.24;  
26.01.04; 29.01.15 

(511)  
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები 
ზეთები და ცხიმები. 
___________________________________________ 
  
(111) M 2021 34262 R  
(151) 2021 06 30 
(181) 2031 06 30 
(210) AM 113612 
(220) 2021 06 24 
(732) შპს „კარმენ“ 

დავით აღმაშენებლის ქ. 34ა, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(540) 
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(591) მწვანე, შავი, თეთრი, წითელი,   
ნაცრისფერი 

(531) 05.01.05; 05.01.11; 05.03.16; 11.01.10;  
11.03.14; 25.01.15; 25.01.18; 25.01.19;  
29.01.13 

(511)  
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34263 R  
(151) 2021 07 01 
(181) 2031 07 01 
(210) AM 113590 
(220) 2021 06 21 
(732) შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების  

აკადემია“ 
წერონისის ქ. 208, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ყვითელი, თეთრი, ცისფერი, ლურჯი,   

ღია ცისფერი 
(531) 05.07.02; 20.07.01; 20.07.05; 26.01.04;  

26.01.16; 26.01.21; 26.11.07; 27.01.06;  
27.01.12; 29.01.15 

(511)  
41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2021 34264 R  
(151) 2021 07 01 
(181) 2031 07 01 
(210) AM 113690 
(220) 2021 06 28 
(732) შპს „სლოტექ“ 

შევჩენკოს ქ. 1 ბ. 41, 0108, თბილისი,   
საქართველო 

(540)  

SLOTEGRATOR 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადარ-
თვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილე-
ბის ან გამოყენების რეგულირების ან მართვის-
თვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან 
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმო-
ების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნი-
ტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფ-
რული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსო-
ვრებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების 
მექანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი 
მოწყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუ-
ტერის პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინ-
თავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთა-
ვის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთა-
ვებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის 
ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვე-
შა ცურვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობე-
ბი. 
 

41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
 

42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სა-
მსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 106248 A* 
(800) 1504776 
(151) 2019 10 24 
(891) 2019 10 24 
(731) PayPal, Inc. 

2211 North First Street, San Jose CA 95131,  
USA 

(540) 

XOOM 
(591) Black, white  
(511)  
9 ‒ Downloadable mobile applications for facilitating 
money transfer services, electronic funds transfer ser-
vices, bill payment remittance services, electronic 
processing, transmission of payments and payment 
data and mobile device reload. 
 

42 ‒ Providing temporary use of online non-downloa-
dable software for facilitating the electronic transfer 
of money, electronic bill payments and payments for 
mobile device reload, bill payment remittances and 
electronic processing and transmission of bill payment 
data. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 106552 A* 
(800) 1508240 
(151) 2019 12 04 
(891) 2019 12 04 
(731) CJ CGV CO., LTD. 

I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-daero  
23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
41 ‒ Cinema presentations; cinema theaters; providing 
of amusement facilities. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107784 A* 
(800) 1523564 
(151) 2020 02 20 
(891) 2020 02 20 
(731) ERA S.r.l. 

Via Fernando Santi 15-15/A, I-10024  
Moncalieri (Torino), Italy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  

 
(591) Blue 
(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17;  

29.01.04 
(511)  
9 ‒ Scientific, nautical, surveying, weighing, measu-
ring, signalling, checking (supervision) apparatus and 
instruments; mechanisms for coin-operated apparatus. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107935 A* 
(800) 1525203 
(151) 2019 11 27 
(891) 2019 11 27 
(731) UPL LTD. 

upl house, 610 b/2, bandra village, off western  
express highway, bandra (east), mumbai,  
maharashtra 400051, India 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
5 ‒ Fungicides, intended against fungal plant parasi-
tes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108073 A* 
(800) 1527395 
(151) 2020 02 21 
(891) 2020 02 21 
(731) Open-Type Joint Stock Company,  

"Confectionary Concern Babayevsky" 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, RU-107140  
Moscow, Russian Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
30 ‒ Confectionery. 
___________________________________________ 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამო-
ქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქალაქი მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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(260) AM 2021 109637 A 
(800) 1548507 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Joint Stock Company "Tander" 

Levanevskogo street, 185, RU-350002  
Krasnodar, Russian Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Red 
(531) 25.01.09; 25.03.03; 27.05.01; 29.01.01 
(511)  
29 ‒ Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetab-
les; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk pro-
ducts; oils and fats for food. 
 

30 ‒ Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; ar-
tificial coffee; flour; cereal preparations; bread, pastri-
es and confectionery; ice cream; honey, treacle; yeast; 
baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces [condi-
ments]; spices; edible ices. 
 

31 ‒ Agricultural, horticultural, forestry and cereal 
products, unrelated to other classes; live animals; fish 
spawn; fish, live; mussels, live; crustaceans, live; 
fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and 
flowers; animal foodstuffs; malt. 
 

32 ‒ Beer; mineral and aerated waters; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for ma-
king beverages. 
 

35 ‒ Retail or wholesale services for aforesaid goods, 
namely, meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, oils and fats for food, coffee, tea, cocoa, su-
gar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour, cereal 
preparations, bread, pastries and confectionery, ice 
cream, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mu-
stard, vinegar, sauces [condiments], spices, edible ic-
es, agricultural, horticultural, forestry and cereal pro-
ducts, unrelated to other classes, live animals, fish 
spawn, fish, live, mussels, live, crustaceans, live, fresh 
fruits and vegetables, seeds, natural plants and flo-
wers, animal foodstuffs, malt, beer, mineral and aera-
ted waters, fruit beverages and fruit juices, syrups and 
other preparations for making beverages. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109686 A 
(800) 1549155 
(151) 2020 07 01 
(891) 2020 07 01 
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, Germany 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11;  

27.05.19 
(511)  
29 ‒ Extruded or pelletised, or otherwise manufactu-
red or prepared potato-based products; potato chips; 
potato sticks; raisins; processed nuts; hazelnuts, pre-
pared; peanuts, prepared; prepared cashew kernels; 
prepared pistachio kernels; ground almonds; prepared 
macadamia nuts; pecans, prepared; coated nuts (fru-
its); coated peanuts; nut bars; fruit- and nut-based 
snack bars; mixtures of fruit and nuts; dried fruit pro-
ducts; fruit-based snack food. 
 

30 ‒ Extruded or pelletised, or otherwise manufactu-
red or prepared cereal-based snacks; bread and pastry 
products; biscuits; cakes; chocolate; chocolate goods; 
chocolates; bonbons made of sugar; sweetmeats [can-
dy]; marzipan; popcorn; coated nuts [confectionery]; 
crackers; cereal-based snack food; corn snacks; whe-
at-based snack food; rice-based snack food; tortilla 
chips; cereal bars and energy bars; cereal based food 
bars; chocolate-coated bars; snack food products ma-
de from potato flour; savoury biscuits; salted bread 
sticks; pretzels. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109695 A 
(800) 1549277 
(151) 2020 04 28 
(891) 2020 04 28 
(731) Tecomaria Investments Limited 

1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia, Cyprus 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical and veterinary preparations; medi-
cines for humans; bacterial and bacteriological prepa-
rations for medical or veterinary purposes, cultures of 
microorganisms for medical or veterinary purposes; 
preparations of microorganisms for medical or veteri-
nary purposes; dietetic substances adapted for medical 
purposes, baby food, dietary supplements for humans 
or animals, germicides; biological preparations for 
medical purposes; immunomodulators and immuno-
stimulants for medical purposes; antiseptics; antiviral 
drugs for medical purposes; pharmaceutical prepara-
tions for the treatment and prevention of infectious di-
seases; enzymes for medical purposes; enzyme prepa-
rations for medical purposes; anti-inflammatory pre-
parations for medical purposes. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109697 A 
(800) 1549328 
(151) 2020 07 07 
(891) 2020 07 07 
(731) HATEX AS GmbH & Co. KG 

Jakob-Kaiser-Strasse 12, 47877  
Willich-Münchheide, Germany 

(540)  

MICHELINO 
(591) Black, white  
(511)  
7 ‒ Food processors, electric; electromechanical ma-
chines for food or beverage preparation; electric food 
blenders; food whisks (electric -); electric milk frot-
hers; electric coffee frothers; dough kneading ma-
chines (electric -); electric fruit squeezers; electric fru-
it juice extractors; crushers for kitchen use, electric; 
spice grinders (electric -); electric kitchen tools. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109704 A 
(800) 1549428 
(151) 2020 02 26 
(891) 2020 02 26 
(731) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA  

ANONİM ŞİRKETİ 
Merkez Mah. Taşocağı Cad., N:24 Kat:3  
Mahmutbey Bağcılar, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, brown 
(531) 27.05.02; 29.01.13 
(511)  
25 ‒ Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headge-
ar, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], 
skull caps. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109715 A 
(800) 1549679 
(151) 2020 07 13 
(891) 2020 07 13 
(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel,  
Switzerland 

(540)  

FLOODLIGHT 

(591) Black, white  
(511)  
9 ‒ Downloadable software in the nature of a mobile 
application and information platform for tracking and 
storing personal information about an individual's 
symptoms, side effects, treatment and experience of 
neurological diseases and disorders, logging daily ac-
tions and results of physical activity and cognitive 
tests, and sharing results based on such information. 
 

41 ‒ Education and training related to neurological di-
seases and disorders. 
 

42 ‒ Providing temporary use of online non-downloa-
dable software for tracking and storing personal infor-
mation about an individual's symptoms, side effects, 
treatment and experience of neurological diseases and 
disorders, logging daily actions and results of activity 
and cognitive tests, and sharing results based on such 
information. 
 

44 ‒ Medical information services in the field of neu-
rology. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109716 A 
(800) 1549735 
(151) 2020 04 03 
(891) 2020 04 03 
(731) ÖZSEVGİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 
Şair Haşmet Sokak, No: 56/1, Laleli, Fatih,  
İstanbul, Turkey 

(540)  

 
 

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

35 ‒ The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely, clothing, including un-
derwear and outerclothing, other than special purpose 
protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, 
bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, 
slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, be-
rets, caps [headwear], skull caps, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through mail 
order catalogues. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109778 A 
(800) 1550112 
(151) 2019 11 25 
(891) 2019 11 25 
(731) Shenzhen I-Like Fine Chemical Co.,Ltd. 

RM 10C, Boxing Building, Qingshuihe 1st Rd,  
Qingshuihe Street, Luohu District, Shenzhen  
City, Guangdong Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.07.05; 26.11.02;  

26.11.12; 27.05.01; 27.05.24 
(511)  
1 ‒ Adhesives for industrial purposes; mastic for leat-
her; mastic for tyres; compositions for repairing tyres; 
adhesives for wall tiles; glue for industrial purposes; 
leather-dressing chemicals; detergent additives to pet-
rol; plasticizers; gelatine for industrial purposes. 
 

2 ‒ Varnishes; paints; dyestuffs; pigments; wood coa-
tings (paints); lacquers; anti-rust preparations (for pre-
servation); anti-rust oils; bitumen varnish; primers. 
 

3 ‒ Stain removing liquids; wax polishes for bicycle 
and car; polishing wax; preservatives for leather (po-
lishes); stain removing benzine; stain removing prepa-
rations; carpet cleaners; lacquer-removing preparati-
ons; windscreen cleaning liquids; stain removers. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109779 A 
(800) 1550202 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540) 
 
  

 
 
 

(591) White, grey, gold, yellow and black 
(531) 26.04.18; 27.05.02; 29.01.15 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (compu-
ter hardware); computer hardware; apparatus for re-

cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application softwa-
re featuring games and gaming; computer software for 
the administration of on-line games and gaming; com-
puter hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility 
of gain; boxes for coin-operated machines, slot ma-
chines and gaming machines; electronic or electrotec-
hnical amusement machines and apparatus, gaming 
machines, coin-operated entertainment machines; ho-
usings for coin-operated machines, gaming equip-
ment, gaming machines, machines for gambling; elec-
tropneumatic and electrical slot machines (gaming 
machines for gambling). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing ca-
sino facilities [gambling]; gaming hall services; amu-
sement arcade services; games equipment rental; ren-
tal of gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; so-
und recording and video entertainment services; hire 
of sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
online gambling services; casino, gaming and gam-
bling services; provision of gaming facilities, gaming 
halls, Internet casinos, online gaming services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109780 A 
(800) 1550203 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 
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(540)  
 

 
 

(591) Pink, purple, grey, white and black 
(531) 26.04.18; 27.05.02; 29.01.15 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application softwa-
re featuring games and gaming; computer software for 
the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility 
of gain; boxes for coin-operated machines, slot machi-
nes and gaming machines; electronic or electrotec-
hnical amusement machines and apparatus, gaming 
machines, coin-operated entertainment machines; ho-
usings for coin-operated machines, gaming equip-
ment, gaming machines, machines for gambling; elec-
tropneumatic and electrical slot machines (gaming 
machines for gambling). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing ca-
sino facilities [gambling]; gaming hall services; amu-
sement arcade services; games equipment rental; ren-

tal of gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; so-
und recording and video entertainment services; hire 
of sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
online gambling services; casino, gaming and gam-
bling services; provision of gaming facilities, gaming 
halls, Internet casinos, online gaming services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109781 A 
(800) 1550237 
(151) 2020 02 14 
(891) 2020 02 14 
(731) Limited Liability Company "Camping Park  

Vladivostok" 
ul. Gorkogo, 5-29, Bolshoi Kamen, RU-692801  
Primorsky Krai, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and green 
(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.09; 27.05.10;  

27.05.19; 27.05.22; 29.01.12 
(511)  
39 ‒ Booking of seats for travel; travel reservation; 
transport reservation; arranging of cruises; transport 
of travellers; providing driving directions for travel 
purposes; vehicle rental; escorting of travellers; trans-
port services for sightseeing tours; physical storage of 
electronically stored data or documents. 
 

42 ‒ Industrial design; installation of computer soft-
ware; research and development of new products for 
others; web site design consultancy; computer secur-
ity consultancy; information technology [IT] consul-
tancy; consultancy in the design and development of 
computer hardware; internet security consultancy; co-
mputer software consultancy; data security consulta-
ncy; technological consultancy; quality control; upda-
ting of computer software; software as a service 
[SaaS]; maintenance of computer software; providing 
information on computer technology and program-
ming via a web site; providing information on com-
puter technology and programming via a website; 
providing search engines for the internet; conversion 
of computer programs and data, other than physical 
conversion; conducting technical project studies; 
computer system design; rental of computer software; 
computer software design; creating and designing we-
bsite-based indexes of information for others [infor-
mation technology services]; creating and maintaining 
web sites for others; computer programming; techni-
cal writing; duplication of computer programs; cloud 
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computing; outsource service providers in the field of 
information technology; off-site data backup; compu-
ter technology consultancy; telecommunications tec-
hnology consultancy; styling [industrial design]; data 
encryption services; electronic data storage. 
 

43 ‒ Accommodation bureau services [hotels, boar-
ding houses]; rental of temporary accommodation; to-
urist home services; hotel reservations; boarding hou-
se bookings; temporary accommodation reservations; 
hotel services; motel services; boarding house servi-
ces; rental of tents; reception services for temporary 
accommodation [management of arrivals and depar-
tures]; holiday camp services [lodging]; providing ca-
mpground facilities. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109784 A 
(800) 1550301 
(151) 2020 06 25 
(891) 2020 06 25 
(731) JSC "Dominanta-Servis" 

Komsomolskaya Street, Building 1, lit. sch.,  
room 223, RU-142100 Moscow Region,  
Podolsk, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 ‒ Abrasives; amber [perfume]; descaling preparati-
ons for household purposes; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; air fra-
grancing preparations; cake flavorings [essential oils]; 
flavorings for beverages [essential oils]; food flavo-
rings [essential oils]; breath freshening sprays; canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes; po-
lishing stones; abrasive paper; emery paper; polishing 
paper; petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe 
polish; cobblers' wax; cotton wool for cosmetic pur-
poses; sachets for perfuming linen; drying agents for 
dishwashing machines; adhesives for cosmetic purpo-
ses; scented water; Javelle water; lavender water; toi-
let water; wax for parquet floors; floor wax; non-slip-
ping wax for floors; depilatory wax; mustache wax; 
tailors' wax; creams for leather; polish for furniture 
and flooring; shoemakers' wax; polishing wax; heliot-
ropine; geraniol; depilatory preparations; scented wo-
od;  non-slipping liquids for floors; windshield clea-
ning liquids; volcanic ash for cleaning; shaving stones 
[astringents]; smoothing stones; silicon carbide [abra-
sive]; carbides of metal [abrasives]; alum stones [as-
tringents]; tripoli stone for polishing;  quillaia bark for 
washing; corundum [abrasive]; colorants for toilet 
purposes; laundry starch; laundry glaze; shoe cream; 

polishing creams; oil of turpentine for degreasing; 
whiting; cleaning chalk;  joss sticks; pastes for razor 
strops;  pumice stone; abrasive cloth; glass cloth [ab-
rasive cloth]; laundry soaking preparations; grinding 
preparations; douching preparations for personal sani-
tary or deodorant purposes [toiletries]; smoothing pre-
parations [starching]; color-removing preparations; le-
ather bleaching preparations; polishing preparations; 
starch glaze for laundry purposes; fabric softeners for 
laundry use; dry-cleaning preparations; paint stripping 
preparations; lacquer-removing preparations; floor 
wax removers [scouring preparations]; varnish-remo-
ving preparations; rust removing preparations;  clea-
ning preparations; wallpaper cleaning preparations; 
preparations for unblocking drain pipes; laundry pre-
parations; color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; shining preparations [polish]; dia-
mantine [abrasive]; stain removers; safrol; laundry 
blueing; turpentine for degreasing; potpourris [frag-
rances]; bleaching soda; washing soda, for cleaning; 
bath salts, not for medical purposes; bleaching salts; 
preservatives for leather [polishes]; ammonia [volatile 
alkali] [detergent]; preparations to make the leaves of 
plants shiny; shoe wax; detergents, other than for use 
in manufacturing operations and for medical purpo-
ses; degreasers, other than for use in manufacturing 
processes;  cotton swabs for cosmetic purposes; terpe-
nes [essential oils]; emery cloth; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning;  sandpaper; soda lye. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109790 A 
(800) 1550522 
(151) 2019 12 12 
(891) 2019 12 12 
(731) "INTEQRAL" Closed Joint Stock Company 

Ahmed Rajabli 2-8, apt. 9, Narimanov district,  
AZ-1052 Baku, Azerbaijan 

(540)  
 

 
 

(591) Yellow and black 
(531) 26.07.17; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.04;  

29.01.12 
(511) 
9 ‒ Scientific, research, navigation, surveying, photo-
graphic, cinematographic, audiovisual, optical, weig-
hing, measuring, signalling, detecting, testing, inspec-
ting, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; ap-
paratus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; re-
corded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage me-
dia; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

 
 #12  2021 07 12 

 
56 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

registers, calculating devices; computers and com-
puter peripheral devices; diving suits, divers' masks, 
ear plugs for divers, nose clips for divers and swi-
mmers, gloves for divers, breathing apparatus for un-
derwater swimming; fire-extinguishing apparatus. 
 

11 ‒ Apparatus and installations for lighting, heating, 
cooling, steam generating, cooking, drying, ventila-
ting, water supply and sanitary purposes. 
 

35 ‒ Advertising and retail and wholesale services for 
the scientific, research, navigation, surveying, photo-
graphic, cinematographic, audiovisual, optical, weig-
hing, measuring, signalling, detecting, testing, inspec-
ting, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments, apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity, ap-
paratus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data, re-
corded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage media, 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash regis-
ters, calculating devices, computers and computer 
peripheral devices, diving suits, divers' masks, ear 
plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, 
gloves for divers, breathing apparatus for underwater 
swimming, fire-extinguishing apparatus, apparatus 
and installations for lighting, heating, cooling, steam 
generating, cooking, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109791 A 
(800) 1550528 
(151) 2020 06 03 
(891) 2020 06 03 
(731) Amprion GmbH 

Robert-Schuman-Str. 7, 44263 Dortmund,  
Germany 

(540) 

 
(591) Fuchsia and Cyan 
(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.11; 26.15.25;  

27.05.01; 27.05.21; 29.01.12 
(511)  
4 ‒ Electricity (electrical energy). 
 

6 ‒ Poles of metal for power lines. 
 

9 ‒ Electrical lines, in particular high-voltage lines 
and their components, included in this class. 
 

19 ‒ Poles, not of metal, for power lines. 

35 ‒ Advertising; business management; business ad-
ministration; office functions; business consulting for 
energy supply companies; business consulting on ma-
tters of grid use, energy input and transmission, ener-
gy generation, energy trade, the energy trade stock ex-
changed and the conclusion of contracts; implementa-
tion of market analyses and professional business 
feasibility studies; retail and wholesale services in the 
field of energy supply; business management and bu-
siness administration in the fields of energy techno-
logy planning and energy supply and generation. 
 

39 ‒ Transport; transmission and transport of elec-
trical energy; rental of energy supply and distribution 
facilities; rental of power lines to transmit electrical 
energy; supply of third parties with and distribution of 
electricity, in particular from renewable energy so-
urces. 
 

42 ‒ Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; draft and development of com-
puter hardware and software. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109792 A 
(800) 1550637 
(151) 2020 05 18 
(891) 2020 05 18 
(731) Limited liability company "Ortonica" 

str.11 Parkovaya, 95, fl.94, RU-105554  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Burgundy, black, white 
(531) 02.01.17; 18.01.20; 27.03.15; 27.05.01;  

27.05.09; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
6 ‒ Bathtub grab bars of metal; shower grab bars of 
metal; toilet grab bars of metal; metal ramps for use 
with vehicles. 
 

7 ‒ Elevators [lifts]; stairlifts. 
 

10 ‒ Air mattresses for medical purposes, namely air 
mattresses for preventing pressure sores on patient 
bodies; physical exercise apparatus for therapeutic 
purposes; walking sticks for medical purposes; ortho-
pedic fixation devices; patient safety restraints; devi-
ces for moving the physically handicapped and those 
of reduced mobility, including invalid walkers; quad 
canes for medical purposes; walking frames for disab-
led persons; toilet chair, toilet seat for medical purpo-
ses for the physically handicapped and those of re-
duced mobility; commode chairs for medical purposes 
for the physically handicapped and those of reduced 
mobility; back supports for medical purposes, inclu-
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ding apparatus for taking and fixation of vertical 
position (verticalizers); patient hoists. 
 

12 ‒ Wheelchairs, including electric drive wheel-
chairs; vehicles for the physically handicapped and 
those of reduced mobility with assistive device for 
taking and fixation of vertical position; hospital carts; 
vehicles for the physically handicapped and those of 
reduced mobility. 
 

20 ‒ Bathtub grab bars, not of metal; shower grab 
bars, not of metal; toilet grab bars, not of metal; por-
table bath seats; bathroom stools. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109793 A 
(800) 1550661 
(151) 2020 08 05 
(891) 2020 08 05 
(731) SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE  

SARL 
4, place de Paris, Luxembourg, L-2314,  
Luxembourg 

(540)  

RÊVE DE THÉ 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Cosmetics; perfumes, toilet water, eau de Colog-
ne; body deodorants; essential oils; soaps, cleansing 
milks for toilet purposes; cosmetic creams, gels, 
milks, lotions, masks, ointments, powders, serums and 
preparations for skin care; cosmetic anti-wrinkle pro-
ducts; cosmetic lip-care products; cosmetic sunscreen 
products, cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic 
after-sun products; cosmetic preparations for slim-
ming; hair-removing products; hair products, namely 
preparations for hair and scalp cleaning and care; cos-
metic preparations for the bath and shower; make-up 
and make-up removing products; shaving preparations 
and after-shave preparations; cotton, tissues and to-
wels impregnated with cosmetic lotions. 
 

44 ‒ Hygienic and beauty care for human beings or 
animals; massage services; hairdressing salons; beau-
ty salons; sauna services; provision of spa facilities; 
balneotherapy, physiotherapy and aromatherapy servi-
ces, Turkish bath services; consulting services relating 
to beauty and make-up. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109794 A 
(800) 1550671 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

 
 

(540)  

 
(591) Brown, gold, orange, yellow and white 
(531) 01.15.09; 27.05.02; 27.07.02; 28.03; 29.01.15 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application softwa-
re featuring games and gaming; computer software for 
the administration of on-line games and gaming; com-
puter hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, ga-
mbling machines, gambling games on the Internet and 
via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated and gambling 
machines; coin-operated amusement machines and/or 
electronic coin-operated amusement machines with or 
without the possibility of gain; boxes for coin-opera-
ted machines, slot machines and gaming machines; 
electronic or electrotechnical amusement machines 
and apparatus, gaming machines, coin-operated enter-
tainment machines; housings for coin-operated machi-
nes, gaming equipment, gaming machines, machines 
for gambling; electropneumatic and electrical gam-
bling machines (slot machines). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing ca-
sino facilities [gambling]; gaming hall services; amu-
sement arcade services; games equipment rental; ren-
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tal of gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; so-
und recording and video entertainment services; hire 
of sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
online gambling services; casino, gaming and gam-
bling services; provision of gaming facilities, gaming 
hall facilities, Internet casinos, online gaming servi-
ces. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109795 A 
(800) 1550673 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540) 

 
(591) Red, black and yellow 
(531) 27.05.03; 28.03; 29.01.13 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the Internet 
and via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 

for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated and gambling 
machines; coin-operated amusement machines and/or 
electronic coin-operated amusement machines with or 
without the possibility of gain; boxes for coin-opera-
ted machines, slot machines and gaming machines; el-
ectronic or electrotechnical amusement machines and 
apparatus, gaming machines, coin-operated entertain-
ment machines; housings for coin-operated machines, 
gaming equipment, gaming machines, machines for 
gambling; electropneumatic and electrical gambling 
machines (slot machines). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing ca-
sino facilities [gambling]; gaming hall services; amu-
sement arcade services; games equipment rental; ren-
tal of gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; so-
und recording and video entertainment services; hire 
of sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
online gambling services; casino, gaming and gam-
bling services; provision of gaming facilities, gaming 
hall facilities, Internet casinos, online gaming servi-
ces. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109799 A 
(800) 1550785 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

 
(591) Brown, gold, orange, yellow, green, pink and  

white 
(531) 05.05.19; 05.05.20; 25.01.25; 27.05.03;  

27.05.08; 28.03; 29.01.14 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (com-
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puter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the Internet 
and via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; elec-
tronic games; parlor games; gaming chips; gaming 
tables; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated and gambling 
machines; coin-operated amusement machines and/or 
electronic coin-operated amusement machines with or 
without the possibility of gain; boxes for coin-ope-
rated machines, slot machines and gaming machines; 
electronic or electrotechnical amusement machines 
and apparatus, gaming machines, coin-operated enter-
tainment machines; housings for coin-operated machi-
nes, gaming equipment, gaming machines, machines 
for gambling; electropneumatic and electrical gam-
bling machines (slot machines). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing 
casino facilities [gambling]; gaming hall services; 
amusement arcade services; games equipment rental; 
rental of gaming machines; providing amusement ar-
cade services; rental of gaming machines with images 
of fruits; editing or recording of sounds and images; 
sound recording and video entertainment services; 
hire of sound reproducing apparatus; provision of ga-
ming equipment for casinos; providing of casino fa-
cilities; online gambling services; casino, gaming and 
gambling services; provision of gaming facilities, ga-
ming hall facilities, Internet casinos and online ga-
ming services. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109800 A 
(800) 1550951 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

 
(591) Yellow, gold, beige, red, brown, orange, white  

and black 
(531) 01.15.09; 05.03.16; 27.05.02; 28.03; 29.01.15 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (compu-
ter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility 
of gain; boxes for coin-operated machines, slot machi-
nes and gaming machines; electronic or electrotech-
nical amusement machines and apparatus, gaming 
machines, coin-operated entertainment machines; ho-
usings for coin-operated machines, gaming equip-
ment, gaming machines, machines for gambling; elec-
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tropneumatic and electrical slot machines (gaming 
machines for gambling). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing ca-
sino facilities [gambling]; gaming hall services; amu-
sement arcade services; games equipment rental; 
rental of gaming machines; providing amusement ar-
cade services; rental of gaming machines with images 
of fruits; editing or recording of sounds and images; 
sound recording and video entertainment services; 
hire of sound reproducing apparatus; provision of ga-
ming equipment for casinos; providing of casino faci-
lities; online gambling services; casino, gaming and 
gambling services; provision of gaming facilities, ga-
ming halls, Internet casinos, online gaming services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109801 A 
(800) 1550971 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

 
(591) Blue, gold, orange, yellow and white 
(531) 01.15.09; 24.09.07; 26.11.21; 27.07.02; 28.03;  

29.01.15 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (compu-
ter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; elec-
tronic games; parlor games; gaming chips; gaming ta-
bles; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility 
of gain; boxes for coin-operated machines, slot machi-
nes and gaming machines; electronic or electrotechni-
cal amusement machines and apparatus, gaming ma-
chines, coin-operated entertainment machines; hou-
sings for coin-operated machines, gaming equipment, 
gaming machines, machines for gambling; electrop-
neumatic and electrical slot machines (gaming ma-
chines for gambling). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing ca-
sino facilities [gambling]; gaming hall services; amu-
sement arcade services; games equipment rental; ren-
tal of gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; 
sound recording and video entertainment services; 
hire of sound reproducing apparatus; provision of ga-
ming equipment for casinos; providing of casino 
facilities; online gambling services; casino, gaming 
and gambling services; provision of gaming facilites, 
gaming halls, Internet casinos, online gaming ser-
vices. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109810 A 
(800) 1551166 
(151) 2020 02 26 
(891) 2020 02 26 
(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:96,  
Bağcılar-İstanbul, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Blue 
(531) 27.05.10; 29.01.04 
(526) Steps 
(511)  
25 ‒ Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks, 
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mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headge-
ar, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], 
skull caps. 
 

35 ‒ Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; development of adver-
tising concepts; provision of an online marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; office 
functions; secretarial services; arranging newspaper 
subscriptions for others; compilation of statistics; ren-
tal of office machines; systemization of information 
into computer databases; telephone answering for 
unavailable subscribers; business management, busi-
ness administration and business consultancy; accoun-
ting; commercial consultancy services; personnel rec-
ruitment, personnel placement,employment agencies, 
import-export agencies; temporary personnel place-
ment services; auctioneering; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, name-
ly,clothing, including underwear and outer clothing, 
other than special purpose protective clothing, socks, 
mufflers [clothing],shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, head-
gear, hats, caps with visors,berets, caps [headwear], 
skull caps, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services may be pro-
vided by retail stores, wholesale outlets, by means of 
electronic media or through mail order catalogues. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109812 A 
(800) 1551233 
(151) 2020 06 18 
(891) 2020 06 18 
(731) Individual entrepreneur Mironov Ivan  

Leonidovich 
st. Grazhdanskaja, 101/1, apt. 31,  
g. Cheboksary, RU-428000 Chuvash Republic,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Dark blue, turquoise, yellow-green, dark pink,  

dark red and orange 
(531) 26.07.17; 27.05.01; 29.01.15 
(511)  
16 ‒ Fountain pens; albums; posters; note books; pa-
mphlets; booklets; newspapers; magazines [periodi-
cals]; periodicals; printed publications. 
 

35 ‒ Demonstration of goods; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; retail 
and wholesale services; retail services provided by te-
levision stores; on-line retail store services; sales pro-
motion for others; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 109813 A 
(800) 673829 
(151) 1997 02 27 
(891) 2020 08 18 
(731) Wacker Chemie AG 

Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München,  
Germany 

(540)  

VINNAPAS 
(591) Black, white  
(511)  
1 ‒ Chemical and biochemical products used in indus-
try, science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed plastics; compounds that cross-
link to form plastics; unprocessed plastics in the form 
of solutions, emulsions, dispersions, powders, binder 
powders, granules, pastes, extrudates and in dried 
form, particularly in spray-dried form; raw materials, 
auxiliaries, additives and catalysts used in plastics 
production; polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, 
polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals, acrylates and 
compounds, blends, alloys, copolymers, graft copoly-
mers and block copolymers based on them or on other 
polymers; embedding compounds, molding compo-
unds; agents for impregnating, binding or coating of 
textiles, furs, leather, non-wovens and fabrics; thicke-
ning and thixotropic agents, for example for printing 
inks, for adhesives and pastes; chemical impregnating 
agents for building materials, wood, artificial and na-
tural stone, mortar, cement, concrete, gassed concrete, 
gypsum, masonry, façades; stone strengtheners; poly-
mer coating agents for paper, mineral materials, fi-
llers, pigments; binders for non-wovens, filters, lami-
nates, fiber dressings, carpet finishes, needled felts, 
paper coating, paper impregnants, flame protection fi-
nishes and RF weldable finishes; chemical additives 
for cosmetic preparations; plasticizers for plastics; ad-
hesion promoters; antistatic agents; vinyl acetate; 
vinyl chloride; chemical products for keeping food-
stuffs fresh; adhesives for commercial purposes. 
 

2 ‒ Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives 
and antirust agents; raw materials for lacquers, lac-
quer additives and auxiliaries; pigments, flow control 
agents, binders and thinners for lacquers and paints; 
bactericidal, fireproof and hammer finish additives for 
lacquers; lacquers for coating electrical and electronic 
parts and components; binders for paints, lacquers, 
glues, adhesives and for chemicals used in the buil-
ding industry. 
 

16 ‒ Adhesives for stationery articles; adhesives for 
household purposes; bookbinding pastes; artists' and 
DIY requisites, in particular articles for modeling; 
plastic materials for packaging. 
 

17 ‒ Semiprocessed plastics and plastic goods; sea-
ling, packing and insulating material; products con-
taining or made of plastics in the form of blocks, ex-
trudates, powders, sheets, films, rods, flexible pipes, 
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fibers (not for textile use), molded bodies, solutions, 
emulsions, dispersions, granules, redispersible pow-
ders; thermoplastic synthetic resins as semi-processed 
products; sealants for joints; insulating paints and var-
nishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibers 
and threads (not for textile purposes). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109817 A 
(800) 1314200 
(151) 2016 06 20 
(891) 2020 08 03 
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoy  

otvetstvennostiyu "Tabak Invest" 
d. 22, Gusovskogo Street, 220073 Minsk,  
Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
34 ‒ Tobacco; tobacco products; cigars, cigarettes; 
smokers' articles; matches. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109870 A 
(800) 1551559 
(151) 2020 06 30 
(891) 2020 06 30 
(731) Limited Liability Company  

"FREE COMPANY" 
ul. Novyy Arbat, d. 21, et. ChN. pom. I,  
kom. 38A, RU-119019 Moscow, Russian  
Federation 

(540)  

 
(591) Red, white, dark yellow, brown, light brown  

and black 
(531) 03.01.08; 03.01.24; 03.01.25; 03.01.26;  

08.01.06; 08.07.10; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
35 ‒ Advertising; business management; business ad-
ministration; office functions; arranging subscriptions 
to telecommunication services for others; import-ex-
port agency services; commercial information agency 
services; advertising agency services; cost price ana-
lysis; rental of advertising space; business auditing; 
financial auditing; business intermediary services 
relating to the matching of potential private investors 
with entrepreneurs needing funding; computerized file 
management; book-keeping; invoicing; demonstration 
of goods; transcription of communications [office fun-
ctions]; opinion polling; market studies; business in-
formation; providing commercial information and 
advice for consumers in the choice of products and 
services; business research; marketing research; per-

sonnel recruitment; business management and organi-
zation consultancy; business organization consultan-
cy; business management consultancy; personnel ma-
nagement consultancy; professional business consul-
tancy; consultancy regarding public relations commu-
nication strategies; consultancy regarding advertising 
communication strategies; layout services for adver-
tising purposes; marketing; marketing in the frame-
work of software publishing; targeted marketing; bu-
siness management of performing artists; business 
management of sports people; writing of résumés for 
others; scriptwriting for advertising purposes; news 
clipping services; updating and maintenance of infor-
mation in registries; updating and maintenance of data 
in computer databases; updating of advertising materi-
al; word processing; online retail services for down-
loadable and pre-recorded music and movies; online 
retail services for downloadable ring tones; online re-
tail services for downloadable digital music; organiza-
tion of trade fairs for commercial or advertising pur-
poses; shop window dressing; development of adverti-
sing concepts; business appraisals; payroll preparati-
on; data search in computer files for others; sponsor-
ship search; administrative assistance in responding to 
calls for tenders; business management assistance; co-
mmercial or industrial management assistance; com-
mercial intermediation services; providing business 
information via a web site; providing commercial and 
business contact information; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and ser-
vices; web indexing for commercial or advertising 
purposes; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; economic forecasting; auc-
tioneering; retail services for works of art provided by 
art galleries; sales promotion for others; retail and 
wholesale services; promotion of goods and services 
through sponsorship of sports events; production of 
teleshopping programmes; production of advertising 
films; office machines and equipment rental; rental of 
advertising time on communication media; publicity 
material rental; rental of billboards [advertising bo-
ards]; rental of vending machines; rental of sales 
stands; rental of photocopying machines; publication 
of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dis-
tribution of samples; dissemination of advertising ma-
tter; direct mail advertising; registration of written co-
mmunications and data; writing of publicity texts; on-
line advertising on a computer network; outdoor ad-
vertising; advertising by mail order; television adver-
tising; document reproduction being photocopying 
services; compilation of statistics; compilation of in-
formation into computer databases; business inquiries; 
systemization of information into computer databases; 
advisory services for business management; negotia-
tion of business contracts for others; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third par-
ties; compiling indexes of information for commercial 
or advertising purposes; tax preparation; drawing up 
of statements of accounts; telemarketing services; 
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psychological testing for the selection of personnel; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; retail ser-
vices for pharmaceutical, veterinary and sanitary pre-
parations and medical supplies; interim business ma-
nagement; outsourced administrative management for 
companies; business management of hotels; business 
management for freelance service providers; business 
project management services for construction pro-
jects; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; business manage-
ment of reimbursement programs for others; adminis-
tration of consumer loyalty programs; administration 
of frequent flyer programs; administrative processing 
of purchase orders; public relations; competitive in-
telligence services; modelling for advertising or sales 
promotion; typing; market intelligence services; appo-
intment reminder services [office functions]; web site 
traffic optimization; administrative services for the re-
location of businesses; tax filing services; search en-
gine optimization for sales promotion; appointment 
scheduling services [office functions]; gift registry 
services; price comparison services; pay per click ad-
vertising; secretarial services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; shorthand; outsourcing services [business 
assistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; photocopying services; business efficiency 
expert services. 
 

43 ‒ Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation bureau services [ho-
tels, boarding houses]; rental of temporary accommo-
dation; rental of meeting rooms; tourist home servi-
ces; hotel reservations; boarding house bookings; tem-
porary accommodation reservations; hotel services; 
retirement home services; snack-bar services; café 
services; cafeteria services; motel services; boarding 
house services; boarding for animals; rental of coo-
king apparatus; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of lighting apparatus; rental of tents; 
rental of transportable buildings; rental of drinking 
water dispensers; restaurant services; self-service res-
taurant services; reception services for temporary ac-
commodation [management of arrivals and departu-
res]; food sculpting; canteen services; holiday camp 
services [lodging]; bar services; providing campgro-
und facilities; food and drink catering; washoku res-
taurant services; udon and soba restaurant services; 
day-nursery [crèche] services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109871 A 
(800) 1551584 
(151) 2020 04 13 
(891) 2020 04 13 
(731) LASSELSBERGER GmbH 

Wörth 1, A-3380 Pöchlarn,  
Austria 

(540)  
 

 
 

(591) Blue (CMYK C=100 / M=50 / Y=0 / K=6;  
sRGB R=0 / G=100 / B=172; pantone 2384C;  
3005 U; RAL 5017 Traffic blue) and white  
(CMYK C=0 / M=0 / Y=0 / K=0; sRGB R=255 
 / G=255 B=255; RAL 9003 Signal white) 

(531) 26.04.22; 27.05.24; 29.01.04 
(511)  
2 ‒ Paints, in particular facade paints, colorants and 
dyes for industrial use, in particular for use in con-
struction chemistry; paint; colorant; silicate paints; 
emulsion paints; primers (paints). 
 

17 ‒ Sealing compounds; insulating plasters; wall pa-
ints for insulation purposes; insulating fills (insulating 
material); thermal insulations; plastics for semi-finis-
hed products. 
 

35 ‒ Advertising. 
 

37 ‒ Construction in the field of opencast mining, ma-
sonry, structural engineering, tiling work, maintenan-
ce of buildings and their modification or rather re-
moval, in particular with regard to their renovation 
and additions; information relating to the aforesaid 
services, not included in other classes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109872 A 
(800) 1551587 
(151) 2020 07 13 
(891) 2020 07 13 
(731) "DANHSON-BG" OOD 

Otets Paisiy street, 26, Radomir, BG-2400  
Pernik, Bulgaria 

(540)  

 
(591) Red and white 
(531) 27.05.01; 29.01.01 
(511)  
3 ‒ Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations; perfumery, essential oils; dentifrices. 
 

5 ‒ Pharmaceuticals, medical and veterinary prepara-
tions; sanitary preparations for medical purposes; die-
tetic food and substances adapted for medical or ve-
terinary use, food for babies; dietary supplements for 
human beings and animals; plasters, materials for dre-
ssings; material for dental fillings and dental imp-
ressions; disinfectants. 
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35 ‒ Import-export agency services; demonstration of 
goods; market studies; advertising and commercial 
information services; updating and maintenance of da-
ta in computer databases; organization of trade fairs; 
provision of an online marketplace for buyers and se-
llers of goods and services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; sales pro-
motion for others; distribution of samples; dissemina-
tion of advertising matter; wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; retail services for pharmaceu-
tical, veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; procurement ser-
vices for others [purchasing goods and services for ot-
her businesses]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109873 A 
(800) 1551600 
(151) 2020 07 16 
(891) 2020 07 16 
(731) Joint-stock company "Obninskorgsintez" 

Kievskoe highway, 57, Obninsk, RU-249032  
Kaluga region, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
7 ‒ Filters for cleaning cooling air, for engines; filters 
being parts of machines or engines. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109874 A 
(800) 1551611 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

 
(591) Yellow, blue, gold, orange, white and black 
(531) 03.07.17; 27.05.02; 28.03; 29.01.15 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 

software for main frame computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility 
of gain; boxes for coin-operated machines, slot machi-
nes and gaming machines; electronic or electrotech-
nical amusement machines and apparatus, gaming 
machines, coin-operated entertainment machines; ho-
usings for coin-operated machines, gaming equip-
ment, gaming machines, machines for gambling; elec-
tropneumatic and electrical slot machines (gaming 
machines for gambling). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing ca-
sino facilities [gambling]; gaming hall services; amu-
sement arcade services; games equipment rental; ren-
tal of gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; so-
und recording and video entertainment services; hire 
of sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
online gambling services; casino, gaming and gam-
bling services; provision of gaming facilities, gaming 
halls, Internet casinos, online gaming services. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109877 A 
(800) 1551673 
(151) 2020 04 09 
(891) 2020 04 09 
(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:96,  
Bağcılar-İstanbul, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Light brown 
(531) 27.05.09; 29.01.07 
(526) Dream 
(511)  
3 ‒ Bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher detergents; 
perfumery; cosmetics (except medicated cosmetics); 
fragrances; deodorants for personal use and animals; 
soaps (except medicated soap); dental care prepara-
tions, dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical purposes; 
abrasive preparations; emery cloth; sandpaper; pumi-
ce stone; abrasive pastes; polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams 
for leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing. 
 

18 ‒ Unworked or semi-worked leather and animal 
skins, imitations of leather, stout leather, leather used 
for linings; goods made of leather, imitations of leat-
her or other materials, designed for carrying items, 
included in this class; bags, wallets, boxes and trunks 
made of leather or stout leather; keycases, trunks [lu-
ggage], suitcases; umbrellas; parasols; sun umbrellas; 
walking sticks; whips; harness; saddlery; stirrups; 
straps of leather (saddlery). 
 

25 ‒ Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headge-
ar, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], 
skull caps. 
 

35 ‒ Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; development of adverti-
sing concepts; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; office func-
tions; secretarial services; arranging newspaper subs-
criptions for others; compilation of statistics; rental of 
office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for unavai-
lable subscribers; business management, business ad-
ministration and business consultancy; accounting; 
commercial consultancy services; personnel recruit-
ment, personnel placement, employment agencies, im-
port-export agencies; temporary personnel placement  

services; auctioneering; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely, bleac-
hing and cleaning preparations, detergents other than 
for use in manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry 
use, stain removers, dishwasher detergents, perfume-
ry, cosmetics (except medicated cosmetics), fragran-
ces, deodorants for personal use and animals, soaps 
(except medicated soap), dental care preparations, 
dentifrices, denture polishes, tooth whitening prepara-
tions, mouth washes, not for medical purposes, abra-
sive preparations, emery cloth, sandpaper, pumice sto-
ne, abrasive pastes, polishing preparations for leather, 
vinyl, metal and wood, polishes and creams for leat-
her, vinyl, metal and wood, wax for polishing, unwor-
ked or semi-worked leather and animal skins, imita-
tions of leather, stout leather, leather used for linings, 
goods made of leather, imitations of leather or other 
materials, designed for carrying items, bags, wallets, 
boxes and trunks made of leather or stout leather, 
keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, para-
sols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, 
saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), clot-
hing, including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing, socks, muf-
flers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clot-
hing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, 
hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull 
caps, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, such services may be provided 
by retail stores, wholesale outlets, by means of elec-
tronic media or through mail order catalogues. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109879 A 
(800) 1551707 
(151) 2020 05 21 
(891) 2020 05 21 
(731) SUSHI MASTER LTD 

llia Venezi, 2A, Athienitis Strovolos Park, 1st 
Floor, Flat/Office 102, Strovolos, CY-2042  
Nicosia, Cyprus 

(540)  

 
(591) Red, black and white 
(531) 02.01.04; 02.01.17; 26.01.14; 27.05.17;  

29.01.13 
(511)  
30 ‒ Cereal bars; bread rolls; buns; burritos; vareniki 
[stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; 
flour-based dumplings; mustard; cranberry sauce [co-
ndiment]; thickening agents for cooking foodstuffs; 
leaven; rice-based snack food; dressings for salad; ce-
real preparations; ginger [spice]; edible paper; edible 
rice paper; coffee; cocoa; caramels [candy]; curry 
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[spice]; flowers or leaves for use as tea substitutes; 
ketchup [sauce]; gimbap [Korean rice dish]; quinoa, 
processed; quiches; gluten prepared as foodstuff; con-
fectionery; groats for human food; croûtons; noodles; 
soba noodles; udon noodles; macaroni; pasta; marina-
des; honey; pancakes; ice cream; seaweed [condi-
ment]; dessert mousses [confectionery]; muesli; tea-
based beverages; chocolate-based beverages; aniseed; 
star aniseed; sesame seeds [seasonings]; linseed for 
culinary purposes [seasoning]; infusions, not medici-
nal; processed seeds for use as a seasoning; okonomi-
yaki [Japanese savory pancakes]; onigiri [rice balls]; 
vinegar; palm sugar; pelmeni [dumplings stuffed with 
meat]; beer vinegar; pies; pizzas; chips [cereal pro-
ducts]; fondants [confectionery]; popcorn; condi-
ments; natural sweeteners; seasonings; gingerbread; 
spices; puddings; ravioli; ramen [Japanese noodle-ba-
sed dish]; relish [condiment]; rice; instant rice; rice 
pulp for culinary purposes; rice pudding; rice cakes; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
sandwiches; senbei [rice crackers]; soya flour; soya 
sauce; sweetmeats [candy]; sauces [condiments]; no-
odle-based prepared meals; freeze-dried dishes with 
the main ingredient being pasta; freeze-dried dishes 
with the main ingredient being rice; sushi; tabbouleh; 
tacos; tapioca; fruit coulis [sauces]; halvah; bread; 
pastries; jiaozi [stuffed dumplings]; chicory [coffee 
substitute]; candy; sugar; tea; chocolate beverages 
with milk; apple sauce [condiment]. 
 

35 ‒ Administrative processing of purchase orders of 
food and beverages; demonstration of goods, namely 
food and drink; providing business information in the 
field of catering via a web site; providing business in-
formation in the field of catering; commercial infor-
mation and advice for consumers in the choice of 
food, beverages, catering; commercial administration 
of the licensing of catering goods and services of 
others; catering business management consultancy; 
catering business organization consultancy; marke-
ting; marketing of food, drinks, catering services; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of food, drinks, catering services; updating and 
maintenance of data on catering services in computer 
databases; updating and maintenance of information 
on catering services in registries; organization of ex-
hibitions of food, beverage for commercial or adver-
tising purposes; organization of trade fairs of food, 
beverage for commercial or advertising purposes; 
catering businesses management and organization co-
nsultancy; commercial information agency services 
for catering; market intelligence services for catering; 
import-export agency services to supply food, drink 
and catering services; commercial intermediation ser-
vices relating to catering; wholesale services for food 
and beverages; online retail services for food and be-
verages; presentation of food and beverages on co-
mmunication media, for retail purposes; advertising of 
catering services; online advertising of food, bevera-

ges and catering services on a computer network; 
professional business consultancy in the field of ma-
nufacturing of goods, namely food and beverages, in-
cluding the provision of catering services. 
 

43 ‒ Food and drink catering; information and advice 
in relation to the preparation of meals; bar services; 
canteen services; café services; cafeteria services; per-
sonal chef services; restaurant services; self-service 
restaurant services; washoku restaurant services; udon 
and soba restaurant services; snack-bar services; to-
urist home services; rental of cooking apparatus; food 
sculpting. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109881 A 
(800) 1551715 
(151) 2020 07 31 
(891) 2020 07 31 
(731) Beiersdorf AG 

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany 
(540) 

NIVEA ORGANIC ROSE 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Non-medicated cosmetics; cosmetic preparations 
for skin cleansing and skin care; wipes impregnated 
with cosmetic lotions. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109882 A 
(800) 1551747 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

 
(591) Brown, gold, orange, green, yellow, white and  

black 
(531) 05.05.20; 27.05.02; 28.03; 29.01.13 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for 
recording images; monitors (computer programs); co-
mputer game programs; computer programs for recor-
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ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; computer 
game software, downloadable, for gambling, gam-
bling machines, gambling games on the Internet and 
via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming 
equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; playing cards for casino games; gambling ma-
chines and amusement machines, automatic and coin-
operated; coin-operated amusement machines and/or 
electronic coin-operated gaming machines with or 
without the possibility of gain; boxes for coin-opera-
ted amusement machines, slot machines and gaming 
machines; electronic or electrotechnical gaming devi-
ces, automats and machines, coin-operated amuse-
ment machines; housings for coin-operated amuse-
ment machines, gaming equipment, gaming machines, 
machines for gambling; electronneumatic and elec-
trical gambling machines (slot machines). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; rental of gambling machines for 
gambling halls; providing casino equipment [gam-
bling]; gaming machine entertainment services; provi-
ding casino facilities [gambling]; gaming hall servi-
ces; amusement arcade services; games equipment 
rental; rental of gaming machines; providing amu-
sement arcade services; rental of gaming machines 
with images of fruits; editing or recording of sounds 
and images; sound recording and video entertainment 
services; hire of sound reproducing apparatus; provi-
sion of gaming equipment for casinos; providing of 
casino facilities; online gambling services; casino, ga-
ming and gambling services; organisation and pro-
vision of games in gaming establishments and gaming 
halls, Internet casino services, online gaming services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109897 A 
(800) 1552207 
(151) 2020 08 05 
(891) 2020 08 05 
(731) INTERPRESTIGE 

14 rue Camille Desmoulins, F-95870 Bezons, 
France 

(540)  

IURTY 
(591) Black, white  
(511) 
3 ‒ Soaps; perfumes; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; make-up removing products; lipstick; beauty 
masks; shaving products. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109899 A 
(800) 1552395 
(151) 2020 06 11 
(891) 2020 06 11 
(731) XGM CORPORATION LIMITED 

Coastal Industry City, Pubagang Town,  
County, Taizhou City, Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.23 
(511)  
12 ‒ Shock absorbers for automobiles; motorcycles; 
vehicle covers (shaped); bicycles; electric bicycles; 
pushchairs; tyres for vehicle wheels; upholstery for 
vehicles; safety seats for children, for vehicles; seat 
covers for vehicles. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109980 A 
(800) 1552769 
(151) 2020 07 07 
(891) 2020 07 07 
(731) Limited liability company AU-BAT 

Severnaya str., 13, office 203, Podolsk city, 
RU-142103 Moscow region, Russian  
Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 25.12.03; 27.05.02; 27.05.24 
(511)  
9 ‒ Accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; galvanic batteries; batteries, electric; accu-
mulator boxes; plates for batteries; chargers for elec-
tric accumulators. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109981 A 
(800) 1552775 
(151) 2020 01 30 
(891) 2020 01 30 
(731) Institute Hyalual GmbH 

Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz Zug, 
Switzerland 

(540)  

Perfoskin 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Absorbent cotton; acai powder dietary supple-
ments; acaricides; acetates for pharmaceutical purpo-
ses; acids for pharmaceutical purposes; acne treatment 
preparations; aconitine; adhesive plasters; adhesives 
for dentures; adhesive tapes for medical purposes; ad-
juvants for medical purposes; air deodorising prepa-
rations; air purifying preparations; albumin dietary 
supplements; albuminous foodstuffs for medical pur-
poses; albuminous preparations for medical purposes; 
alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes for 
pharmaceutical purposes; algicides; alginate dietary 
supplements; alginates for pharmaceutical purposes; 
alkaline iodides for pharmaceutical purposes; alka-
loids for medical purposes; alloys of precious metals 
for dental purposes; almond milk for pharmaceutical 
purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical pur-
poses; amino acids for medical purposes; amino acids 
for veterinary purposes; anaesthetics; analgesics; an-
gostura bark for medical purposes; animal washes [in-
secticides]; antibiotics; anticryptogamic preparations; 
antioxidant pills; antiparasitic collars for animals; an-
tiparasitic preparations; antiseptic cotton; antiseptics; 
anti-uric preparations; appetite suppressant pills; ap-
petite suppressants for medical purposes; aseptic co-
tton; asthmatic tea; babies' diaper-pants; babies' dia-
pers; bacterial poisons; bacterial preparations for me-
dical and veterinary use; bacteriological preparations 
for medical and veterinary use; balms for medical pur-
poses; balsamic preparations for medical purposes; 
bandages for dressings; barks for pharmaceutical pur-
poses; bath salts for medical purposes; bicarbonate of 
soda for pharmaceutical purposes; biocides; biological 
preparations for medical purposes; biological prepa-
rations for veterinary purposes; biological tissue cul-
tures for medical purposes; biological tissue cultures 
for veterinary purposes; bismuth preparations for 
pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for phar-
maceutical purposes; blood for medical purposes; blo-
od plasma; bone cement for surgical and orthopaedic 
purposes; breast-nursing pads; bromine for pharma-
ceutical purposes; bronchodilating preparations; buni-
on pads; by-products of the processing of cereals for 
dietetic or medical purposes; cachets for pharmaceuti-
cal purposes; cachou for pharmaceutical purposes; 
calomel [fungicide]; camphor for medical purposes; 
camphor oil for medical purposes; capsules for medi-

cines; cattle washes [insecticides]; castor oil for medi-
cal purposes; casein dietary supplements; carbolineum 
[parasiticide]; caustics for pharmaceutical purposes; 
cellulose esters for pharmaceutical purposes; cedar 
wood for use as an insect repellent; cement for animal 
hooves; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; 
charcoal for pharmaceutical purposes; chemical con-
traceptives; chemical preparations for medical purpo-
ses; chemical preparations for pharmaceutical purpo-
ses; chemical preparations for the diagnosis of preg-
nancy; chemical preparations for treating diseases af-
fecting vine plants; chemical preparations for treating 
mildew; chemical preparations for treating phylloxe-
ra; chemical preparations for treating wheat blight; 
chemical preparations for veterinary purposes; chemi-
cal reagents for medical or veterinary purposes; che-
mico-pharmaceutical preparations; chewing gum for 
medical purposes; chilblain preparations; chinoline 
for medical purposes; chloroform; cocaine; cod liver 
oil; collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; 
compresses; condurango bark for medical purposes; 
contact lens cleaning preparations; cooling sprays for 
medical purposes; corn remedies; corn rings for the 
feet; cotton for medical purposes; cotton sticks for 
medical purposes; cream of tartar for pharmaceutical 
purposes; creosote for pharmaceutical purposes; cro-
ton bark; crystallized rock sugar for medical purposes; 
cultures of microorganisms for medical or veterinary 
use; curare; decoctions for pharmaceutical purposes; 
dental abrasives; dental amalgams; dental amalgams 
of gold; dental cements; dental impression materials; 
dental lacquer; dental mastics; deodorants, other than 
for human beings or for animals; depuratives; deter-
gents for medical purposes; diabetic bread adapted for 
medical use; diagnostic biomarker reagents for medi-
cal purposes; diagnostic preparations for medical pur-
poses; diagnostic preparations for veterinary purpo-
ses; for incontinence (Terms too vague in the opinion 
of the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the 
Common Regulations); diapers for pets; dietary fiber; 
dietary supplements for animals; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; digestives for pharmaceutical purposes; 
digitalin; dill oil for medical purposes; disinfectants; 
disinfectants for chemical toilets; disinfectants for 
hygiene purposes; dog washes [insecticides]; douc-
hing preparations for medical purposes; dressings, 
medical; drugs for medical purposes; elixirs [pharma-
ceutical preparations]; enzyme dietary supplements; 
enzyme preparations for medical purposes; enzyme 
preparations for veterinary purposes; enzymes for me-
dical purposes; enzymes for veterinary purposes; er-
got for pharmaceutical purposes; esters for pharma-
ceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; 
eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus 
for pharmaceutical purposes; extracts of hops for 
pharmaceutical purposes; eyepatches for medical pur-
poses; febrifuges; fennel for medical purposes; fer-
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ments for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, 
filled; fish meal for pharmaceutical purposes; flour for 
pharmaceutical purposes; flowers of sulfur for phar-
maceutical purposes; fly catching paper; fly destro-
ying preparations; fly glue; food for babies; formic al-
dehyde for pharmaceutical purposes; freeze-dried me-
at adapted for medical purposes; frostbite salve for 
pharmaceutical purposes; fumigating sticks; fumigati-
on preparations for medical purposes; fungicides; ga-
llic acid for pharmaceutical purposes; gamboge for 
medical purposes; gauze for dressings; gelatine for 
medical purposes; gentian for pharmaceutical purpo-
ses; germicides; glucose dietary supplements; glucose 
for medical purposes; glycerine for medical purposes; 
glycerophosphates; greases for medical purposes; gu-
aiacol for pharmaceutical purposes; gum for medical 
purposes; gurjun balsam for medical purposes; hema-
togen; hemoglobin; hemostatic pencils; hemorrhoid 
preparations; herbal extracts for medical purposes; 
herbal teas for medicinal purposes; headache relief 
sticks; homogenized food adapted for medical purpo-
ses; herbicides; hormones for medical purposes; hyd-
rastine; hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceu-
tical purposes; hydrogen peroxide for medical purpo-
ses; immunostimulants; insecticides; insect repellent 
incense; insect repellents; iodides for pharmaceutical 
purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodo-
form; Irish moss for medical purposes; isotopes for 
medical purposes; jalap; jujube, medicated; lacteal 
flour for babies; lactose for pharmaceutical purposes; 
larvae exterminating preparations; laxatives; lead wa-
ter; lecithin dietary supplements; lecithin for medical 
purposes; leeches for medical purposes; lime-based 
pharmaceutical preparations; liniments; linseed dieta-
ry supplements; linseed for pharmaceutical purposes; 
linseed meal for pharmaceutical purposes; linseed oil 
dietary supplements; lint for medical purposes; liquo-
rice for pharmaceutical purposes; lotions for pharma-
ceutical purposes; lotions for veterinary purposes; lu-
pulin for pharmaceutical purposes; magnesia for phar-
maceutical purposes; malted milk beverages for me-
dical purposes; malt for pharmaceutical purposes; 
mangrove bark for pharmaceutical purposes; media 
for bacteriological cultures; medical preparations for 
slimming purposes; medicated animal feed; medicated 
eye-washes; medicated sweets; medicinal alcohol; 
medicinal drinks; medicinal hair growth preparations; 
medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal mud; 
medicinal oils; medicinal roots; medicinal tea; for al-
leviating constipation (Terms too vague in the opinion 
of the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the 
Common Regulations); medicines for dental purpo-
ses; medicines for human purposes; medicines for 
veterinary purposes; melissa water for pharmaceutical 
purposes; menthol; mercurial ointments; milk fer-
ments for pharmaceutical purposes; milking grease; 
mineral food supplements; mineral water salts; mine-
ral waters for medical purposes; mint for pharmaceu-
tical purposes; molding wax for dentists; moleskin for  

medical purposes; mothproofing paper; mothproofing 
preparations; mouthwashes for medical purposes; 
mud for baths; mustard for pharmaceutical purposes; 
mustard oil for medical purposes; mustard plasters; 
myrobalan bark for pharmaceutical purposes; narco-
tics; nervines; nutritive substances for microorga-
nisms; nutritional supplements; oil of turpentine for 
pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceu-
tical purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy 
preparations; oxygen baths; oxygen for medical pur-
poses; pants, absorbent, for incontinence; panty liners 
[sanitary]; paper for mustard plasters; parasiticides; 
pastilles for pharmaceutical purposes; pearl powder 
for medical purposes; pectin for pharmaceutical pur-
poses; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones 
for pharmaceutical purposes; personal sexual lubri-
cants; pesticides; petroleum jelly for medical purpo-
ses; pharmaceutical preparations; pharmaceutical pre-
parations for skin care; pharmaceutical preparations 
for treating dandruff; pharmaceutical preparations for 
treating sunburn; pharmaceuticals; phenol for phar-
maceutical purposes; phosphates for pharmaceutical 
purposes; poisons; pomades for medical purposes; po-
llen dietary supplements; porcelain for dental prost-
heses; potassium salts for medical purposes; poultices; 
powder of cantharides; preparations for callouses; pre-
parations for destroying dry rot fungus; preparations 
for destroying mice; preparations for destroying no-
xious animals; preparations for reducing sexual activi-
ty; preparations for the treatment of burns; prepara-
tions of trace elements for human and animal use; pre-
parations to facilitate teething; propolis dietary supp-
lements; propolis for pharmaceutical purposes; prote-
in dietary supplements; protein supplements for ani-
mals; purgatives; pyrethrum powder; quassia for me-
dical purposes; quinquina for medical purposes; radio-
active substances for medical purposes; radiological 
contrast substances for medical purposes; radium for 
medical purposes; rat poison; reagent paper for me-
dical purposes; reagent paper for veterinary purposes; 
remedies for foot perspiration; remedies for perspira-
tion; repellents for dogs; rhubarb roots for pharmaceu-
tical purposes; royal jelly dietary supplements; royal 
jelly for pharmaceutical purposes; rubber for dental 
purposes; salts for medical purposes; salts for mineral 
water baths; sanitary panties; sanitary tampons; sani-
tary towels; sarsaparilla for medical purposes; scapu-
lars for surgical purposes; sea water for medicinal 
bathing; sedatives; semen for artificial insemination; 
serotherapeutic medicines; serums; siccatives [drying 
agents] for medical purposes; slimming pills; slug ex-
terminating preparations; smelling salts; smoking 
herbs for medical purposes; soil-sterilising preparati-
ons; solutions for contact lenses; solvents for remo-
ving adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic 
or pharmaceutical purposes; stem cells for medical 
purposes; stem cells for veterinary purposes; sterili-
sing preparations; steroids; stick liquorice for pharma-
ceutical purposes; strychnine; styptic preparations; su-
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gar for medical purposes; sulfonamides [medicines]; 
sulfur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; sup-
positories; surgical dressings; surgical glues; surgical 
implants comprised of living tissues; syrups for phar-
maceutical purposes; tanning pills; tartar for pharma-
ceutical purposes; teeth filling material; therapeutic 
preparations for the bath; thermal water; thymol for 
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures 
for medical purposes; tissues impregnated with phar-
maceutical lotions; tobacco extracts [insecticides]; to-
bacco-free cigarettes for medical purposes; tonics 
[medicines]; turpentine for pharmaceutical purposes; 
vaccines; vaginal washes for medical purposes; ver-
mifuges; vermin destroying preparations; vesicants; 
veterinary preparations; vitamin preparations; vulne-
rary sponges; wadding for medical purposes; wart 
pencils; wheat germ dietary supplements; yeast dieta-
ry supplements; yeast for pharmaceutical purposes. 
 

10 ‒ Abdominal belts; abdominal corsets; abdominal 
pads; acupuncture needles; aerosol dispensers for me-
dical purposes; air cushions for medical purposes; air 
mattresses for medical purposes; air pillows for medi-
cal purposes; ambulance stretchers; anaesthetic appa-
ratus; anaesthetic masks; apparatus and installations 
for the production of X-rays, for medical purposes; 
apparatus for acne treatment; apparatus for artificial 
respiration; apparatus for the treatment of deafness; 
appliances for washing body cavities; arch supports 
for footwear; armchairs for medical or dental purpo-
ses; artificial breasts; artificial eyes; artificial jaws; ar-
tificial limbs; artificial skin for surgical purposes; ar-
tificial teeth; baby feeding dummies; balling guns; 
bandages, elastic; basins for medical purposes; bed 
pans; beds specially made for medical purposes; bed 
vibrators; belts, electric, for medical purposes; belts 
for medical purposes; blankets, electric, for medical 
purposes; blood testing apparatus; body rehabilitation 
apparatus for medical purposes; boots for medical 
purposes; breast pumps; cannulae; cases fitted for me-
dical instruments; castrating pincers; catgut; catheters; 
childbirth mattresses; clips, surgical; clothing especia-
lly for operating rooms; compression garments; com-
pressors [surgical]; condoms; containers especially 
made for medical waste; contraceptives, non-chemi-
cal; corn knives; corsets for medical purposes; crutc-
hes; cupping glasses; cushions for medical purposes; 
defibrillators; dental apparatus and instruments; dental 
apparatus, electric; dental burs; dentists' armchairs; 
dentures; diagnostic apparatus for medical purposes; 
dialyzers; douche bags; drainage tubes for medical 
purposes; draw-sheets for sick beds; dropper bottles 
for medical purposes; droppers for medical purposes; 
dummies for babies; ear picks; ear plugs [ear protec-
tion devices]; ear trumpets; elastic stockings for surgi-
cal purposes; electric acupuncture instruments; elec-
trocardiographs; electrodes for medical use; endosco-
py cameras for medical purposes; enema apparatus for 
medical purposes; esthetic massage apparatus; feeding 

bottles; feeding bottle teats; filters for ultraviolet rays, 
for medical purposes; feeding bottle valves; finger 
guards for medical purposes; forceps; fumigation ap-
paratus for medical purposes; furniture especially ma-
de for medical purposes; galvanic belts for medical 
purposes; galvanic therapeutic appliances; gastrosco-
pes; gloves for massage; gloves for medical purposes; 
hair prostheses; hearing aids; hearing protectors; heart 
pacemakers; heart rate monitoring apparatus; heating 
cushions, electric, for medical purposes; hemocyto-
meters; hot air therapeutic apparatus; hot air vibrators 
for medical purposes; hypodermic syringes; hypogas-
tric belts; ice bags for medical purposes; incubators 
for babies; incontinence sheets; incubators for medical 
purposes; inhalers; injectors for medical purposes; 
instrument cases for use by doctors; insufflators; knee 
bandages, orthopaedic; knives for surgical purposes; 
lamps for medical purposes; lancets; lasers for medi-
cal purposes; lenses [intraocular prostheses] for surgi-
cal implantation; lice combs; love dolls [sex dolls]; 
masks for use by medical personnel; massage appara-
tus; maternity belts; medical apparatus and instru-
ments; medical cooling apparatus for treating heat-
stroke; medical guidewires; microdermabrasion appa-
ratus; mirrors for dentists; mirrors for surgeons; need-
les for medical purposes; obstetric apparatus; obstetric 
apparatus for cattle; operating tables; ophthalmome-
ters; ophthalmoscopes; orthodontic appliances; ortho-
paedic belts; orthopaedic footwear; orthopaedic soles; 
orthopedic articles; patient examination gowns; pati-
ent hoists; pessaries; physical exercise apparatus for 
medical purposes; physiotherapy apparatus; pins for 
artificial teeth; plaster bandages for orthopaedic pur-
poses; probes for medical purposes; protection devi-
ces against X-rays, for medical purposes; pulse me-
ters; pumps for medical purposes; quad canes for me-
dical purposes; quartz lamps for medical purposes; 
radiological apparatus for medical purposes; radiolo-
gy screens for medical purposes; radiotherapy appara-
tus; radium tubes for medical purposes; receptacles 
for applying medicines; respirators for artificial respi-
ration; resuscitation apparatus; saws for surgical pur-
poses; scalpels; scissors for surgery; sex toys; slings 
[supporting bandages]; soporific pillows for insomnia; 
sphygmomanometers; spirometers [medical appara-
tus]; spittoons for medical purposes; splints, surgical; 
spoons for administering medicine; stents; sterile she-
ets, surgical; stethoscopes; stockings for varices; strait 
jackets; stretchers, wheeled; supportive bandages; su-
pports for flat feet; surgical apparatus and instru-
ments; surgical bougies; surgical cutlery; surgical dra-
pes; surgical implants comprised of artificial mate-
rials; surgical sponges; suspensory bandages; suture 
materials; suture needles; syringes for injections; sy-
ringes for medical purposes; teething rings; tempera-
ture indicator labels for medical purposes; testing 
apparatus for medical purposes; thermal packs for 
first aid purposes; thermo-electric compresses [surge-
ry]; thermometers for medical purposes; thread, surgi-
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cal; tips for crutches; tomographs for medical pur-
poses; tongue scrapers; traction apparatus for medical 
purposes; trocars; trusses; ultraviolet ray lamps for 
medical purposes; umbilical belts; urethral probes; 
urethral syringes; urinals being vessels; urological ap-
paratus and instruments; uterine syringes; vaginal sy-
ringes; vaporizers for medical purposes; veterinary 
apparatus and instruments; vibromassage apparatus; 
walking frames for disabled persons; water bags for 
medical purposes; waterbeds for medical purposes; X-
ray apparatus for medical purposes; X-ray photo-
graphs for medical purposes; X-ray tubes for medical 
purposes; acupressure (Terms too vague in the opi-
nion of the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of 
the Common Regulations). 
 

35 ‒ Administrative processing of purchase orders; 
administrative services for the relocation of busines-
ses; advertising; advertising agency services; adverti-
sing by mail order; advisory services for business ma-
nagement; appointment reminder services [office fun-
ctions]; arranging newspaper subscriptions for others; 
arranging subscriptions to telecommunication services 
for others; auctioneering; bill-posting; book-keeping; 
business appraisals; business auditing; business effici-
ency expert services; business inquiries; business in-
vestigations; business management and organization 
consultancy; business management assistance; busi-
ness management consultancy; business management 
for freelance service providers; business management 
of hotels; business management of performing artists; 
business management of reimbursement programs for 
others; business management of sports people; busi-
ness organization consultancy; business project mana-
gement services for construction projects; business 
research; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; commercial infor-
mation agency services; commercial intermediation 
services; commercial or industrial management assis-
tance; compilation of information into computer data-
bases; compilation of statistics; computerized file ma-
nagement; cost price analysis; data search in computer 
files for others; demonstration of goods; development 
of advertising concepts; direct mail advertising; dis-
semination of advertising matter; distribution of sam-
ples; drawing up of statements of accounts; economic 
forecasting; employment agency services; import-ex-
port agency services; interim business management; 
invoicing; layout services for advertising purposes; 
marketing; marketing research; market intelligence 
services; market studies; modelling for advertising or 
sales promotion; negotiation and conclusion of com-
mercial transactions for third parties; news clipping 
services; office machines and equipment rental; online 
advertising on a computer network; opinion polling; 
organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; organization of fashion shows for pro-
motional purposes; organization of trade fairs; outdo-
or advertising; outsourced administrative management  

for companies; outsourcing services [business assis-
tance]; pay per click advertising; payroll preparation; 
personnel management consultancy; personnel recru-
itment; photocopying services; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; price 
comparison services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
production of advertising films; professional business 
consultancy; promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; providing business in-
formation; providing business information via a web 
site; providing commercial and business contact infor-
mation; providing commercial information and advice 
for consumers in the choice of products and services; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; psychological testing 
for the selection of personnel; publication of publicity 
texts; publicity material rental; public relations; radio 
advertising; rental of advertising space; rental of ad-
vertising time on communication media; rental of bi-
llboards [advertising boards]; rental of photocopying 
machines; rental of sales stands; rental of vending ma-
chines; retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; sales 
promotion for others; search engine optimization for 
sales promotion; secretarial services; shop window 
dressing; shorthand; sponsorship search; systemizati-
on of information into computer databases; tax filing 
services; tax preparation; telemarketing services; tele-
vision advertising; transcription of communications 
[office functions]; typing; updating and maintenance 
of data in computer databases; updating of advertising 
material; web site traffic optimization; wholesale ser-
vices for pharmaceutical, veterinary and sanitary pre-
parations and medical supplies; word processing; wri-
ting of publicity texts; writing of resumes for others. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109983 A  
(800) 1552787 
(151) 2020 05 28 
(891) 2020 05 28 
(731) Comair Germany GmbH 

Gewerbering 6-8, 41751 Viersen, Germany 
(540)  

Comair 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Cosmetics; styling gels; hair spray; hair spray; ha-
ir wax; hair masks; hair lotions; hair mousse; hair lo-
tion; shampoo; hair fixers; conditioning preparations 
for the hair; cosmetics for the use on the hair; hair 
frosts; hair dyes; conditioning preparations for the ha-
ir; hair wash; hair preparations and treatments; hair 
styling waxes; hair bleaching preparations; tints for 
the hair; colouring lotions for the hair; hair spray; ha-
irstyling masks; hair straightening preparations; con-
ditioning preparations for the hair; styling lotions; hair 
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grooming preparations; preparations for setting hair; 
depilatory creams; depilatory preparations; wax (depi-
latory -); hair preparations and treatments; preparati-
ons for setting hair; cosmetic hair lotions; hair-waving 
preparations; hair bleaching preparations; non-medi-
cated hair lotions; hair treatment preparations; sham-
poo-conditioners; hair care lotions; preparations for 
the permanent waving of hair; hair nourishers; styling 
gels; hair straightening preparations; hair mousse; 
non-medicated hair shampoos; hair texturizers; styling 
lotions; hair care preparations, not for medical purpo-
ses; cosmetic preparations for the hair and scalp; ma-
ke-up removing preparations; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; beard dyes; moustache wax; cosme-
tic creams; cosmetic preparations for skincare; adhe-
sives for affixing false hair; adhesives for cosmetic 
purposes; eyelashes (adhesives for affixing false -); 
cosmetics; cosmetic kits; cosmetic pencils; artificial 
nails; nail polish; nail care products; lacquer-remo-
ving preparations; eyelashes (false -); cosmetics for 
eyelashes; mascara; lotions for cosmetic purposes; lip-
sticks; make-up; make-up; make-up preparations; ma-
ke-up powder; neutralizers for permanent waving; 
preparations for shaving; shaving soaps; shaving sto-
nes; after-shave; sunscreen preparations; beauty 
masks; tissues impregnated with cosmetic lotions; co-
tton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cos-
metic purposes; transfers (decorative -) for cosmetic 
purposes; colour cosmetics; cleaning and fragrancing 
preparations. 
 

8 ‒ Cutlery; beard clippers; razor cases; cases for ma-
nicure instruments; nail files; electric hair straighte-
ners; glazing irons; electric hair curling irons; hand 
implements for hair curling, non-electric; electric cur-
ling tongs; hair clippers for personal use, electric and 
non-electric; electric irons for styling hair; hand ope-
rated devices for hairdressing; electric crimping irons 
for the hair; electric shavers; non-electric shavers; ra-
zor blades; razors, electric or non-electric; scissors; 
hairdressing scissors; nail clippers; cuticle scissors; 
nail scissors; cuticle tweezers; nail nippers; pincers; 
hand-operated hygienic and beauty implements for 
humans and animals; parts and accessories for all the 
aforesaid goods, included in this class. 
 

11 ‒ Hair driers [dryers]; personal heating and drying 
implements; electrically operated devices used in dry-
ing; holders adapted for hair dryers; stationary hair 
dryers; portable electric warm air dryer; ultra-violet 
sun ray lamps for cosmetic purposes; lamps for ligh-
ting purposes; decorative lights; head lamps; wash-
hand basins [parts of sanitary installations]; vanity 
units incorporating basins [connected to the water su-
pply]; hood dryers; fittings for wash-hand basins 
[parts of sanitary installations]. 
 

20 ‒ Hairdressers' chairs; chairs; bathroom vanity 
units incorporating basins; mirrors (silvered glass); 
hand-held mirrors [toilet mirrors]; tissue dispensers 

[fixed] not of metal; trays, not of metal; towel dispen-
sers, fixed, not of metal; kick step; pedestal cabinets; 
bolsters; head-rests [furniture]; cabinets for storing 
articles; tables; dressing tables; container closures of 
plastic; flexible containers of plastics for the transport 
of liquids; flexible containers of plastics for the stora-
ge of liquids; containers and container closures, non-
metallic; display boards, signboards of wood or plas-
tics, holders of wood or plastic for signboards and dis-
play boards; parts and accessories for all the aforesaid 
goods, included in this class. 
 

21 ‒ Combs; sponges; make-up removing appliances; 
brushes; statuettes of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass; nail brushes; toilet cases; cosmetic and toilet 
utensils; towel holders; cosmetic brushes; shaving 
brushes; stands for shaving brushes; cases adapted for 
cosmetic utensils; meal trays; parts and accessories 
for all the aforesaid goods, included in this class. 
 

25 ‒ Aprons; cloaks; shampoo capes; tee-shirts; polo 
shirts; gloves; bathrobes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109996 A 
(800) 1553203 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

 
(591) Blue, gold, orange, yellow, black and white 
(531) 01.15.09; 27.05.02; 27.07.02; 28.03; 29.01.15 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (compu-
ter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 
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28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility 
of gain; boxes for coin-operated machines, slot machi-
nes and gaming machines; electronic or electrotechni-
cal amusement machines and apparatus, gaming ma-
chines, coin-operated entertainment machines; hou-
sings for coin-operated machines, gaming equipment, 
gaming machines, machines for gambling; electrop-
neumatic and electrical slot machines (gaming ma-
chines for gambling). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gam-
bling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing 
casino facilities [gambling]; gaming hall services; 
amusement arcade services; games equipment rental; 
rental of gaming machines; providing amusement ar-
cade services; rental of gaming machines with images 
of fruits; editing or recording of sounds and images; 
sound recording and video entertainment services; hi-
re of sound reproducing apparatus; provision of ga-
ming equipment for casinos; providing of casino 
facilities; online gambling services; casino, gaming 
and gambling services; provision of gaming facilities, 
gaming halls, Internet casinos, online gaming servi-
ces. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109998 A 
(800) 1553297 
(151) 2020 07 15 
(891) 2020 07 15 
(731) Bugatti International S.A. 

412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg,  
Luxembourg 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22 

(511)  
8 ‒ Hand tools and implements, hand-operated; cutle-
ry; side arms, except firearms; razors; razors, electric 
or non-electric; razor blades, razor strops, razor cases, 
razor knives, razor blade dispensers, cartridges contai-
ning razor blades, cassettes for razor blades, contai-
ners adapted for razor blades. 
 

9 ‒ Scientific, research, navigation, surveying, photo-
graphic, cinematographic, audiovisual, optical, weig-
hing, measuring, signalling, detecting, testing, inspec-
ting, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; appa-
ratus and instruments for recording, transmitting, rep-
roducing or processing sound, images or data; recor-
ded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage me-
dia; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and compu-
ter peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear 
plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, 
gloves for divers, breathing apparatus for underwater 
swimming; fire-extinguishing apparatus; power cab-
les, chargers, battery chargers, portable chargers, cha-
rging docks, battery cases, cases adapted for battery 
chargers; headphones, in-ear headphones, cases for 
headphones, adapter cables for headphones, ear pads 
for headphones, two-way plugs for headphones, head-
phone stands; loudspeakers, loudspeaker stands, lo-
udspeaker systems, loudspeaker cables, racks for 
loudspeakers, cases for loudspeakers, loudspeakers 
with built in amplifiers; soundbars, hi-fi sound sys-
tems, audio amplifiers, audio cable; audio apparatus; 
parts and fittings for audio apparatus; audio players, 
audio devices and radio receivers, racks adapted to 
house audio apparatus. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109999 A 
(800) 1553298 
(151) 2020 07 27 
(891) 2020 07 27 
(731) mytheresa.com GmbH 

Einsteinring 9, 85609 Aschheim, Germany 
(540)  

mytheresa.com 
(591) Black, white  
(511)  
25 ‒ Clothing; footwear; headgear. 
 

35 ‒ Retail services in relation to clothing, footwear, 
headgear, leather goods, bags, spectacles and/or je-
welry; online retail services and mail order retail ser-
vices in the field of clothing, footwear, headgear, leat-
her goods, bags, spectacles and/or jewelry; the brin-
ging together and displaying of clothing, footwear, 
headgear, leather goods, bags, spectacles and/or je-
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welry, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; advertising services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110000 A 
(800) 1553321 
(151) 2020 05 22 
(891) 2020 05 22 
(731) Ally Financial Inc. 

500 Woodward Avenue, Detroit MI 48226,  
USA 

(540)  

ALLY 
(591) Black, white  
(511)  
36 ‒ Providing information in the fields of foreign cu-
rrency, commodities, financial derivatives, interest ra-
te products, and equities via the internet and intranet 
systems; providing financial services, namely, motor 
vehicle loans, financing services, financing for motor 
vehicles, asset-based lending, commercial cash flow 
lending, structured financing, consumer lending ser-
vices, vehicle title loan services, and revolving loans; 
insurance services, namely, insurance underwriting 
and insurance claims processing of extended motor 
vehicle service contracts for the repair and maintenan-
ce of motor vehicles; financial information provided 
by electronic and audio means; providing customer 
bank account information via voice-controlled auto-
mated inquiries; extended warranty services, namely, 
insurance underwriting; real estate mortgage banking 
and lending services; origination, acquisition, servi-
cing, securitization and brokerage of mortgage loans; 
loan origination and financing via a global communi-
cations network; home equity loans; wealth manage-
ment services; strategic investment services, namely, 
strategic investment risk assessment services, strategic 
corporate financial investment advisory services; ven-
ture capital services, namely, venture capital advisory 
services, providing financing to emerging and start-up 
companies; banking and financing services; online 
banking services; online banking services accessible 
by means of downloadable mobile applications; on-
line debit card services, namely, processing of finan-
cial transactions, financial consultancy relating to 
transactions, account balances and spending featuring 
electronic alerts related to spending, all accessible by 
means of downloadable mobile applications; automo-
bile dealer inventory financing; financing loans for 
car dealerships and small businesses; automobile lease 
financing. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110003 A 
(800) 1102325 
(151) 2011 11 29 
(891) 2020 08 24 
(731) Ashley Furniture Industries, LLC 

One Ashley Way, Arcadia WI 54612, USA 
(540)  

ASHLEY 
(591) Black, white  
(511)  
35 ‒ Retail store services in the field of furniture. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110054 A 
(800) 1553558 
(151) 2020 08 11 
(891) 2020 08 11 
(731) Limited Liability Company "SLADKIJ  

ORESHEK" 
d. Melechkino, stroenie 123, Solnechnogorsky  
rayon, RU-141554 Moskovskaya oblast,  
Russian Federation 

(540) 

 
 

(591) White, blue, light blue, beige-gold, dark blue  
and pale blue 

(531) 26.11.03; 26.11.08; 29.01.13 
(511)  
30 ‒ Aromatic preparations for food; vanilla flavo-
rings for culinary purposes; flavorings, other than es-
sential oils, for cakes; flavorings, other than essential 
oils, for beverages; coffee flavorings; food flavorings, 
other than essential oils; star aniseed; baozi [stuffed 
buns]; cereal bars; high-protein cereal bars; pancakes; 
freeze-dried dishes with the main ingredient being 
pasta; freeze-dried dishes with the main ingredient 
being rice; noodle-based prepared meals; buns; bul-
gur; bread rolls; edible rice paper; edible paper; bur-
ritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed 
dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural 
sweeteners; sausage binding materials; binding agents 
for ice cream; sea water for cooking; seaweed [condi-
ment]; malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing [mi-
rror glaze]; cake frosting [icing]; glucose for culinary 
purposes; mustard; croûtons; buckwheat, processed; 
gluten additives for culinary purposes; yeast; thic-
kening agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-ba-
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sed snack food; cereal-based snack food; artificial co-
ffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
dressings for salad; zephyr [confectionery]; fruit je-
llies [confectionery]; candy decorations for cakes; 
confectionery for decorating Christmas trees; cakes; 
pastries; peanut confectionery; almond confectionery; 
pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery 
ices]; cocoa; cream of tartar for culinary purposes; ca-
pers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; 
gimbap [Korean rice dish]; kimchijeon [fermented 
vegetable pancakes]; quinoa, processed; quiches; glu-
ten prepared as foodstuff; flour-based dumplings; 
sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; pep-
permint sweets; mints for breath freshening; dulce de 
leche; cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; 
starch for food; crackers; custard; hominy grits; semo-
lina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; 
ice cubes; corn, milled; corn, roasted; meat pies; tur-
meric; couscous [semolina]; noodles; soba noodles; 
udon noodles; ice for refreshment; candies; ice, natu-
ral or artificial; edible ices; rice cakes; lomper [potato-
based flatbread]; mayonnaise; macaroons [pastry]; 
macaroni; maltose; hominy; piccalilli; marinades; 
marzipan; honey; royal jelly; ice cream; bean meal; 
buckwheat flour; tapioca flour; potato flour; corn 
flour; nut flours; flour; wheat flour; soya flour; barley 
meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mo-
usses; muesli; mint for confectionery; cocoa bevera-
ges with milk; coffee beverages with milk; coffee-ba-
sed beverages; cocoa-based beverages; chamomile-
based beverages; tea-based beverages; chocolate be-
verages with milk; chocolate-based beverages; infusi-
ons, not medicinal; crushed oats; husked oats; oko-
nomiyaki [Japanese savory pancakes]; onigiri [rice 
balls]; chocolate-coated nuts; nutmegs; stick liquorice 
[confectionery]; miso; pastila [confectionery]; pasti-
lles [confectionery]; molasses for food; pâtés en croû-
te; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; 
allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; 
petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mixed with ve-
getables and beef]; pies; pizzas; meat gravies; fon-
dants [confectionery]; popcorn; powders for making 
ice cream; baking powder; mustard meal; pralines; 
condiments; meat tenderizers for household purposes; 
cereal preparations; oat-based food; propolis; ginger-
bread; spices; petits fours [cakes]; puddings; rice pud-
ding; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ra-
men [Japanese noodle-based dish]; chewing gum; 
chewing gum for breath freshening; relish [condi-
ment]; rice; instant rice; wheat germ for human con-
sumption; spring rolls; sago; sugar; palm sugar; sesa-
me seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes 
[seasoning]; processed seeds for use as a seasoning; 
aniseed; agave syrup [natural sweetener]; golden sy-
rup; confectionery; batter mixes for okonomiyaki [Ja-
panese savory pancakes]; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; malt for human con-
sumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; 
celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; cranberry sauce 

[condiment]; soya sauce; tomato sauce; pasta sauce; 
sauces [condiments]; apple sauce [condiment]; spag-
hetti; seasonings; chocolate-based spreads; chocolate  
spreads containing nuts; preparations for stiffening 
whipped cream; shaved ice with sweetened red beans; 
rusks; breadcrumbs; sushi; senbei [rice crackers]; 
sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; 
pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary 
purposes; cake dough; tortillas; garden herbs, preser-
ved [seasonings]; chocolate decorations for cakes; 
vinegar; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; 
bread; unleavened bread; corn flakes; oat flakes; chips 
[cereal products]; hot dog sandwiches; flowers or lea-
ves for use as tea substitutes; jiaozi [stuffed dump-
lings]; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chut-
neys [condiments]; minced garlic [condiment]; chee-
seburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; sa-
ffron [seasoning]; chocolate; malt extract for food; es-
sences for foodstuffs, except etheric essences and es-
sential oils; husked barley. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110067 A 
(800) 1553832 
(151) 2020 07 28 
(891) 2020 07 28 
(731) JT International SA 

Rue Kazem-Radjavi 8, CH-1202 Genève,  
Switzerland 

(540) 

JTI 
(591) Black, white  
(511)  
34 ‒ Raw or manufactured tobacco, smoking tobacco, 
pipe tobacco, roll-your-own tobacco, chewing tobac-
co, snus, cigarettes, electronic cigarettes, tobacco 
substitutes for non-medical use, cigars, cigarillos, 
snuff, smoking articles included in class 34, cigarette 
paper, cigarette tubes and matches. 
 

35 ‒ Advertising, including online advertising on a 
computer network; marketing and promotion services; 
wholesaling and retailing of tobacco, tobacco pro-
ducts, tobacco substitutes for non-medical use, elec-
tronic cigarettes and smokers' articles; company ma-
nagement; import-export agencies; sales promotion 
for others; office functions, including personnel ma-
nagement and recruitment services; advice and infor-
mation concerning the aforesaid services, included in 
this class. 
 

40 ‒ Custom manufacturing of tobacco, tobacco pro-
ducts, tobacco substitutes for non-medical use, elec-
tronic cigarettes and smokers' articles to customer 
specifications and on demand. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110092 A 
(800) 1554587 
(151) 2020 08 12 
(891) 2020 08 12 
(731) WTM Establishment 

Städtle 28, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
33 ‒ Aperitifs; arak; brandy; wine; piquette; whisky; 
vodka; kirsch; gin; cocktails; curacao; liqueurs; alco-
holic beverages, except beer; pre-mixed alcoholic be-
verages, other than beer-based; alcoholic beverages 
containing fruit; distilled beverages; peppermint liqu-
eurs; bitters; rum; sake; perry; cider; rice alcohol; al-
coholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic 
essences. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110093 A 
(800) 1554616 
(151) 2020 08 14 
(891) 2020 08 14 
(731) Top Learning (Beijing) Education Technology  

Co., Ltd. 
Rm. 136, 1/F, Bldg. No. 23, East Zone, Yard  
No. 10, Xibeiwang Rd., East, Haidian Dist,  
100193 Beijing, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.03; 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01 
(511)  
9 ‒ Optical discs [audio-video]; learning machines; 
cabinets for loudspeakers; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; record players; elec-
tronic publications, downloadable; electronic pocket 
translators; magnetic tapes; headsets; computer soft-
ware, recorded; notebook computers; computer game 
software, downloadable; tablet computers; computers; 
computer programs, downloadable; control panels [el-
ectricity]; couplers [data processing equipment]; elec-
tronic book readers; computer programs, recorded. 
 

41 ‒ Language training; research in the field of edu-
cation; providing information about online education; 
provision of language teaching courses; academies 
[education]; educational services; vocational guidance 
[education or training advice]; instruction services; 
teaching; tutoring. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 110095 A 
(800) 1554661 
(151) 2020 07 22 
(891) 2020 07 22 
(731) Mann & Schröder GmbH 

Bahnhofstr. 14, 74936 Siegelsbach, Germany 
(540) 

sanosan med 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Soaps; cosmetics, preferably for infants, children 
and their mothers and pregnant women, particularly 
cosmetic bath preparations, shampoos, cosmetic cre-
ams and lotions; pre-moistened cosmetic wipes; moist 
paper hand towels impregnated with a cosmetic loti-
on; tissues impregnated with cosmetic lotions; oils for 
cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; condi-
tioning creams; impregnated cleaning pads impregna-
ted with toilet preparations; baby care products (non-
medicated -); hand creams; cosmetics in the form of 
powders; non-medicated diaper rash cream; night cre-
am; bath oil; cosmetics for protecting the skin from 
sunburn; after-sun preparations for cosmetic use; af-
ter-sun milk; sunscreen preparations; sun cream; ma-
ssage oils; shower creams; shower and bath gel; sho-
wer preparations; cosmetics in the form of gels; cos-
metic preparations for dry skin during pregnancy; 
cleaning lotion, particularly intimate washing lotion; 
essential oils and aromatic extracts; cleaning and frag-
rancing preparations; perfumery; hair lotions; dentifri-
ces; all the aforesaid goods excluding nutritional su-
pplements. 
 

5 ‒ Skin care preparations for medical use; medicated 
skin creams; medicated skin lotions; pharmaceutical 
skin lotions; skin care lotions [medicated]; skin care 
creams for medical use; pharmaceutical preparations 
for skin care; medicated creams for skin care; medici-
nal creams for the protection of the skin; pharmaceu-
tical preparations for treating epidermal problems; 
pharmaceutical preparations for treating skin disor-
ders; medicated ointments for application to the skin; 
preparations for cleansing the skin for medical use; 
the aforesaid goods in particular intended for care and 
treatment of extremely dry skin having a tendency to 
atopy and to eczemas and of neurodermitis; all the 
aforesaid goods excluding nutritional supplements; 
breast-nursing pads. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110096 A 
(800) 1554719 
(151) 2020 04 27 
(891) 2020 04 27 
(731) KOPOS HOLDING, a.s. 

Šumavská 46, CZ-120 00 PRAHA  
2 ‒ Vinohrady, Czech Republic 
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(540) 

KOPOS 
(591) Black, white  
(511)  
6 ‒ Non-electric wires of common metal, metal tubes 
stable and flexible, fixing material of metal. 
 

7 ‒ Replaceable accessories and mechanical preparati-
ons for injection and mechanical presses, single-pur-
pose machines and equipment for listed products. 
 

9 ‒ Varnished electric wires for needs in electrotech-
nics and outside and switchboards, electricity con-
duits; junction boxes [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
the distribution or use of electricity; coils, electric. 
 

17 ‒ Insulators for electric mains; fittings, not of me-
tal for flexible pipes. 
 

35 ‒ Advertising services. 
 

37 ‒ Assembly and repairs of multipurpose machines 
and equipment, tools, molds and mechanical prepa-
rations. 
 

39 ‒ Transport and transport services for transport of 
own and foreign goods including its storage. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110097 A 
(800) 1554789 
(151) 2020 07 31 
(891) 2020 07 31 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

APP CLIPS 
(591) Black, white  
(511) 
9 ‒ Downloadable and recorded computer software; 
downloadable and recorded computer software for use 
in transmitting, streaming, playing and reviewing au-
dio, video, images and other multimedia content on 
digital electronic devices; downloadable and recorded 
computer software for use in browsing, searching, re-
viewing, purchasing, downloading, reviewing and ra-
ting software applications; downloadable and recor-
ded computer software for processing, facilitating, ve-
rifying and authenticating mobile payments and con-
tactless transactions with retailers, merchants and 
vendors via wearable and mobile devices; downloa-
dable and recorded computer software for use in sear-
ching, transmitting, receiving, storing, accessing, fin-
ding, organizing and viewing geographic location in-
formation and providing content based on location; 
downloadable and recorded application development 
software; downloadable and recorded computer soft-

ware development tools; downloadable and recorded 
computer software used in developing other software 
applications; downloadable and recorded application 
programming interface (API) software; downloadable 
and recorded software development kits (SDK); 
downloadable and recorded computer software to ma-
intain and operate a computer system; downloadable 
and recorded computer operating software. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110099 A 
(800) 1554826 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

 
(591) Yellow, gold, blue, red, brown, orange, white  

and black 
(531) 23.01.01; 27.05.02; 27.05.03; 28.03; 29.01.13 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (compu-
ter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application softwa-
re featuring games and gaming; computer software for 
the administration of on-line games and gaming; com-
puter hardware for games and gaming; electronic co-
mponents and computer software for gambling, gam-
bling machines, gambling games on the Internet and 
via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming 
equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; playing cards for casino games; gambling ma-
chines and amusement machines, automatic and coin-
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operated; coin-operated amusement machines and / or 
electronic coin-operated amusement machines with or 
without the possibility of gain; boxes for coin-opera-
ted amusement machines, slot machines and gaming 
machines; electronic or electrotechnical gaming devi-
ces, automats and machines, coin-operated amuse-
ment machines; housings for coin-operated amuse-
ment machines, gaming equipment, gaming machines, 
machines for gambling; electropneumatic and elec-
trical gambling machines (slot machines). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; rental of gambling machines for 
gambling halls; providing casino equipment [gam-
bling]; gaming machine entertainment services; pro-
viding casino facilities [gambling]; gaming hall servi-
ces; amusement arcade services; games equipment 
rental; rental of gaming machines; providing amuse-
ment arcade services; rental of gaming machines with 
images of fruits; editing or recording of sounds and 
images; sound recording and video entertainment ser-
vices; hire of sound reproducing apparatus; provision 
of gaming equipment for casinos; providing of casino 
facilities; online gambling services; casino, gaming 
and gambling services; entertainment services provi-
ded by gaming establishments, gaming halls, Internet 
casinos and via online gambling sites. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110100 A 
(800) 1554849 
(151) 2020 07 17 
(891) 2020 07 17 
(731) Limited Liability Company "Russian Mining  

Chemical Company" 
Lyusinovskaya ul., d. 36, str. 1, et 8,  
RU-115093 Moskva, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Red and its tinctures and black 
(531) 26.05.04; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
1 ‒ Chemicals for industrial use; fluxes for steel-
making; fluxes for melting cast iron; fluxes for mel-
ting metals; metallurgical fluxes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110101 A 
(800) 560049 
(151) 1990 08 20 
(891) 2020 09 16 
(731) CERIN S.P.A. 

Via E. Fermi, I-37010 AFFI, Italy 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
7 ‒ Instruments for machine tools, particularly files, 
instruments for flaring, milling cutters, reamers, drill 
bits for drilling machines. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110104 A 
(800) 1026412 
(151) 2009 12 16 
(891) 2020 09 01 
(731) SHENGHONG GROUP CO., LTD. 

The west side of Oriental Silk Market, 
Shengze Town, Wujiang City, 215200  
Jiangsu Province, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.12;  

26.13.25; 27.05.01; 27.05.24; 28.03 
(511)  
24 ‒ Textile cushions; woven fabrics; non woven fab-
rics; wall hangings of textile; felt; towels of textile; 
quilts; washing mitts; white cloth strip; flags. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110153 A 
(800) 1554987 
(151) 2020 08 27 
(891) 2020 08 27 
(731) SS White Burs, Inc. 

1145 Towbin Avenue, Lakewood NJ 08701,  
USA 

(540)  

DCTAPER 
(591) Black, white  
(511) 
10 ‒ Endodontic apparatus, namely, endodontic files. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110177 A 
(800) 1555958 
(151) 2020 08 19 
(891) 2020 08 19 
(731) BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY  

CORPORATION LIMITED 
No. 678 Tianchen St., High-Tech Development 
Zone, Jinan, 250101 Shandong, China 
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(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 01.13.15; 27.03.02; 27.05.01 
(511)  
3 ‒ Facial cleansing milk; cleansing milk for toilet 
purposes; beauty masks; cosmetics; make-up remo-
ving preparations; cosmetic preparations for skin care; 
sunscreen preparations; astringents for cosmetic pur-
poses; essential oils; breath freshening sprays. 
 

5 ‒ Medicines for human purposes; pharmaceutical 
preparations; pectin for pharmaceutical purposes; bio-
logical preparations for medical purposes; active phar-
maceutical ingredient; nutritional supplements; bio-
chemical medicines; disinfectants; wadding for medi-
cal purposes; collyrium. 
 

10 ‒ Needles for medical purposes; catheters; syringes 
for injections; syringes for medical purposes; opht-
halmic apparatus; orthopaedic articles; physiotherapy 
apparatus; suture materials; nursing equipment; surgi-
cal implants (artificial materials). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110178 A 
(800) 1555980 
(151) 2020 06 17 
(891) 2020 06 17 
(731) Vlaktor Trading Limited 

Zinonos Kitieos 8, Kato Lakatamia,  
CY-2322 Nicosia, Cyprus 

(540) 

 
(591) White, gray, light gray, dark gray, azure, dark  

azure, light azure, dark blue, blue and gray blue 
(531) 03.07.07; 03.07.16; 19.07.01; 28.05; 29.01.15 
(511)  
32 ‒ Aperitifs, non-alcoholic; barley wine [beer]; 
lithia water; seltzer water; soda water; waters [beve-
rages]; aerated water; mineral water [beverages]; table 
waters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, 

non-alcoholic; beer-based cocktails; lemonades; rice-
based beverages, other than milk substitutes; non-al-
coholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic 
honey-based beverages; soya-based beverages, other 
than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; 
whey beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; 
fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; ginger beer; 
malt beer; powders for effervescing beverages; sarsa-
parilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; 
syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beve-
rage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [bevera-
ges]; fruit juices; preparations for making aerated wa-
ter; protein-enriched sports beverages; non-alcoholic 
beverages flavoured with coffee; non-alcoholic beve-
rages flavored with coffee; non-alcoholic beverages 
flavoured with tea; non-alcoholic beverages flavored 
with tea; energy drinks; soft drinks; preparations for 
making beverages; must; grape must, unfermented; 
beer wort; malt wort; pastilles for effervescing beve-
rages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit ex-
tracts; extracts of hops for making beer; essences for 
making beverages. 
 

33 ‒ Alcoholic beverages, except beer; alcoholic be-
verages containing fruit; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; anisette [liqueur]; anise [liqueur]; aperitifs; 
arrack [arak]; arak [arrack]; baijiu [Chinese distilled 
alcoholic beverage]; bitters; brandy; cider; cocktails; 
curacao; digesters [liqueurs and spirits]; distilled be-
verages; fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; 
mead [hydromel]; hydromel [mead]; nira [sugarcane-
based alcoholic beverage]; peppermint liqueurs; pe-
rry; piquette; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; rice alcohol; rum; sake; spirits [be-
verages]; vodka; whisky; wine. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110179 A 
(800) 1556004 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Euro Games Technology Ltd. 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 
(540)  

 
(591) Brown, gold, yellow, red, orange and black 
(531) 25.01.25; 27.05.02; 28.03; 29.01.13 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (com-
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puter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application softwa-
re featuring games and gaming; computer software for 
the administration of on-line games and gaming; com-
puter hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the Internet 
and via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming 
equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; playing cards for casino games; gambling 
machines and amusement machines, automatic and 
coin-operate; coin-operated amusement machines 
and/or electronic coin-operated gaming machines with 
or without the possibility of gain; boxes for coin-ope-
rated amusement machines, slot machines and gaming 
machines; electronic or electrotechnical gaming de-
vices, automats and machines, coin-operated amuse-
ment machines; housings for coin-operated amuse-
ment machines, gaming equipment, gaming machines, 
machines for gambling; electropneumatic and electri-
cal gambling machines (slot machines). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; rental of gambling machines for 
gambling halls; providing casino equipment [gam-
bling]; gaming machine entertainment services; pro-
viding casino facilities [gambling]; gaming hall servi-
ces; amusement arcade services; games equipment re-
ntal; rental of gaming machines; providing amuse-
ment arcade services; rental of gaming machines with 
images of fruits; editing or recording of sounds and 
images; sound recording and video entertainment ser-
vices; hire of sound reproducing apparatus; provision 
of gaming equipment for casinos; providing of casino 
facilities; online gambling services; casino, gaming 
and gambling services; entertainment services provi-
ded by gaming establishments, gaming halls, Internet 
casinos and via online gambling sites. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110181 A 
(800) 1161241 
(151) 2012 12 15 
(891) 2020 09 25 
(731) Fine Agrochemicals Limited 

Hill End House, Whittington, Worcester,  
WR5 2RQ, United Kingdom 

(540)  

KUDOS 
(591) Black, white  
(511)  
1 ‒ Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and floriculture; fertilisers; surfactant chemicals 
for herbicide; preparations for regulating the growth 
of plants. 
 

5 ‒ Fungicides; herbicides; insecticides and pestici-
des. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110182 A 
(800) 1399295 
(151) 2017 12 05 
(891) 2020 09 30 
(731) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY,  

CARLSBERG UKRAINE 
vul. Vasylia Stusa, 6, m. Zaporizhzhia 69076,  
Ukraine 

(540) 

Robert Doms 
(591) Black, white  
(511)  
32 ‒ Non-alcoholic beverages; ginger ale; kvass [non-
alcoholic beverage]; preparations for making bevera-
ges; beer wort; beer; malt beer; malt wort; must; ex-
tracts of hops for making beer. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110183 A 
(800) 1472565 
(151) 2019 02 26 
(891) 2020 09 24 
(731) Limited Liability Company "Fabrika prirody" 

ul. Nagornaya, 5, korp. 4, kv. 7, RU-117186  
Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 26.04.07; 26.04.24; 27.05.24 
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(511)  
30 ‒ Flavorings, other than essential oils, for bevera-
ges; coffee flavorings; food flavorings, other than es-
sential oils; high-protein cereal bars; cereal bars; rice-
based snack food; cereal-based snack food; fruit je-
llies [confectionery]; pastries; peanut confectionery; 
almond confectionery; frozen yogurt [confectionery 
ices]; cocoa; sweetmeats [candy]; coffee; groats for 
human food; ice cubes; edible ices; honey; ice cream; 
muesli; cocoa beverages with milk; coffee beverages 
with milk; coffee-based beverages; cocoa-based beve-
rages; chamomile-based beverages; tea-based bevera-
ges; chocolate beverages with milk; chocolate-based 
beverages; pastila [confectionery]; cookies; condi-
ments; cereal preparations; oat-based food; linseed for 
culinary purposes [seasoning]; agave syrup [natural 
sweetener]; confectionery; sherbets [ices]; sauces 
[condiments]; seasonings; bread; chips [cereal pro-
ducts]; corn flakes; oat flakes; flowers or leaves for 
use as tea substitutes; tea; iced tea; chocolate; essen-
ces for foodstuffs, except etheric essences and essen-
tial oils. 
 

32 ‒ Aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; ae-
rated water; mineral water [beverages]; table waters; 
cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic 
beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-
based beverages; soya-based beverages, other than 
milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; pro-
tein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alco-
holic beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit 
juice beverages; energy drinks; fruit nectars, non-al-
coholic; syrups for lemonade; syrups for beverages; 
smoothies; vegetable juices [beverages]; fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; es-
sences for making beverages. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110184 A 
(800) 1507723 
(151) 2019 11 02 
(891) 2020 09 25 
(731) Fenix International Limited 

4th Floor, Imperial House, 8 Kean Street,  
London WC2B 4AS, United Kingdom 

(540)  

ONLYFANS 
(591) Black, white  
(511)  
9 ‒ Downloadable computer software for enabling 
transmission of photographs; computer software for 
the collection, organizing, transmission, storage and 
sharing of data and information; computer software 
which facilitates online services for social networ-
king, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, download, access and 
management; computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, 

blogging, streaming, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information via compu-
ter and communication networks; computer software 
platforms. 
 

35 ‒ Online subscription services for the purpose of 
allowing individuals to subscribe and access content 
uploaded by members of the service for sporting, fit-
ness and entertainment purposes. 
 

38 ‒ Telecommunications; providing access to intera-
ctive communication services (blogs); providing In-
ternet chatrooms; telecommunications services, name-
ly electronic transmission of data, messages, graphics, 
images and information; peer-to-peer photo sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files among internet users; providing access to 
computer, electronic and online databases; providing 
online forums for communication on topics of user 
interest; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards; broadcasting services over computer 
or other communication networks namely, uploading, 
posting, displaying, tagging, and electronically trans-
mitting data, information, messages, graphics, and 
images; photo sharing and data sharing services, na-
mely, electronic transmission of digital photo files, vi-
deos, audio visual content and data among internet 
and mobile device users; electronic exchange of me-
ssages via chat lines, chatrooms and Internet forums; 
video-on-demand transmission services; video broad-
casting; providing access to a web site that gives users 
the ability to upload photographs. 
 

41 ‒ Providing entertainment services, namely, provi-
ding entertainment services featuring non-downloa-
dable video, photographs, images, audio, and text 
through a website and via a global computer network; 
providing entertainment services in the fields of social 
and community interest groups, specifically sporting, 
fitness and entertainment community interest groups 
through computers or electronic and online databases; 
publication of electronic journals and web logs featu-
ring user generated or specified content in relation to 
sporting, fitness and entertainment purposes; electro-
nic publishing services for others. 
 

42 ‒ Technical support services, namely, providing 
help desk services in the field of computer software, 
namely, providing users with instructions and advice 
on the use of downloadable computer software, pro-
vided online and via e-mail; computer services, name-
ly, providing an interactive website featuring techno-
logy that allows users to manage their online photo-
graph and social networking accounts; online provi-
ding of non-downloadable software for displaying and 
sharing user location data, photographs and images, 
and for searching for and locating other users and pla-
ces and interacting therewith; providing online non-
downloadable software for displaying and sharing 
user location data, photographs and images, and for 
searching for and locating other users and places and 
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interacting therewith; updating of Internet pages; soft-
ware design services; design of computer systems; 
installation and maintenance of software for Internet 
access; rental and maintenance of memory space for 
websites, for others (hosting); providing or rental of 
electronic memory space on the Internet (web space). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110239 A  
(800) 1556242 
(151) 2020 08 13 
(891) 2020 08 13 
(731) QUANZHOU CITY QUANHANG  

CONSTRUCTION MACHINERY CO,.LTD 
No. 10 Jinhe Road, Binjiang Industrial Area,  
Xiamei Town, Nan'an, Quanzhou, Fujian, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.02; 27.05.23 
(511)  
7 ‒ Earth moving machines; excavators; foundry ma-
chines; loader; agricultural machines; saw benches 
[parts of machines]; hoists; hangers [parts of machi-
nes]; dynamos. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110266 A 
(800) 773659 
(151) 2002 01 23 
(891) 2020 10 02 
(731) Syngenta Participations AG 

Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel,  
Switzerland 

(540)  

ELUMIS 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Preparations for destroying vermin; insecticides, 
fungicides, herbicides, nematicides, mordants for se-
eds. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110269 A 
(800) 1373913 
(151) 2017 08 30 
(891) 2020 09 21 
(731) LIQUIDES IMAGINAIRES 

91 Rue du Faubourg Saint-Honoré,  
F-75008 Paris, France 

(540)  

LIQUIDES 
IMAGINAIRES 

(591) Black, white  
(511) 
3 ‒ Soaps, perfumery products, perfumes, eaux de toi-
lette, essential oils, cosmetics, hair lotions, perfumed 
gels and lotions for the face and body, deodorants, 
bath gels, pre-shave balms and after-shave lotions. 
 

35 ‒ Retail sale services featuring personal care pro-
ducts, cosmetics, toiletries, body products, skin care 
products, fragrances for personal use and beauty treat-
ment products; online retail store services featuring 
personal care products, cosmetics, toiletries, body 
products, skin care products, fragrances for personal 
use and beauty treatment products. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110270 A  
(800) 1433317 
(151) 2018 08 24 
(891) 2020 10 07 
(731) Duracell Batteries BVBA 

Nijverheidslaan 7, B-3200 Aarschot,  
Belgium 

(540) 

 
(591) Pink, copper, black, green, red and white 
(531) 03.05.01; 03.05.24; 03.05.25; 03.05.26;  

29.01.15 
(511)  
7 ‒ Generators of electricity, current generators, and 
starters for motors and engines. 
 

9 ‒ Batteries, electrochemical cells, power supply de-
vices, battery testers, battery chargers, and power mo-
nitoring and control devices. 
 

35 ‒ Advertising, publicity. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110271 A  
(800) 1445809 
(151) 2018 08 16 
(891) 2020 09 12 
(731) FICOSOTA FOOD EAD 

Trakiyska Str. 10, BG-9700 Shumen,  
Bulgaria 
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(540) 
 

 
 

(591) White, green, black, beige, brown and pink 
(531) 25.01.05; 25.01.06; 26.04.05; 26.04.16;  

26.04.18; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.09;  
27.05.10; 27.05.24; 29.01.15 

(511)  
30 ‒ Chips (cereal products); bread chips; rusks with 
flavourings and herbs; crispbread snacks; bakery 
[food]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110272 A 
(800) 1497681 
(151) 2019 09 27 
(891) 2020 09 03 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

LEQVIO 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110273 A 
(800) 1506301 
(151) 2019 11 05 
(891) 2020 07 02 
(731) Limited liability company "Royal Aurel" 

ZYUZINSKAYA STREET, HOUSE 6,  
BUILDING 2, PREMISE XVI, FLOOR 3,  
ROOM 30, RU-117418 MOSCOW, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Brown 
(531) 26.01.03; 26.01.16; 26.11.11; 26.11.13;  

26.11.25; 29.01.12 
(511)  
7 ‒ Vending machines; welding machines, electric; 
welding apparatus, gas-operated; vulcanization appa-

ratus; acetylene cleaning apparatus; high pressure 
washers; apparatus for drawing up beer under pressu-
re; apparatus for aerating water; apparatus for aerating 
beverages; electrical apparatus for sealing plastics 
[packaging]; electric arc cutting apparatus; electric arc 
welding apparatus; electric welding apparatus; inking 
apparatus for printing machines; soldering apparatus, 
electric; fittings for engine boilers; expansion tanks 
[parts of machines]; drums [parts of machines]; reels, 
mechanical, for flexible hoses; brake shoes, other than 
for vehicles; concrete mixers [machines]; bobbins for 
weaving looms; harrows; journal boxes [parts of ma-
chines]; bulldozers; hoppers [mechanical dischar-
ging]; mine borers; railway wagon lifts; rolling mill 
cylinders; crank shafts; printing rollers for machines; 
transmission shafts, other than for land vehicles; fans 
for motors and engines; saw benches [parts of machi-
nes]; winnowers; vibrators [machines] for industrial 
use; bearings [parts of machines]; water heaters [parts 
of machines]; agitators; exhausts for motors and en-
gines; drilling rigs, floating or non-floating; lawnmo-
wers [machines]; card clothing [parts of carding ma-
chines]; emergency power generators; alternators; dy-
namos; bicycle dynamos; current generators; genera-
tors of electricity; hydraulic controls for machines, 
motors and engines; mufflers for motors and engines; 
drilling heads [parts of machines]; drilling bits [parts 
of machines]; cylinder heads for engines; soldering 
blow pipes, gas-operated; gas-operated blow torches; 
raking machines; stalk separators [machines]; sieves 
[machines or parts of machines]; mud catchers and 
collectors [machines]; tarring machines; hydraulic en-
gines and motors; aeronautical engines; aeroplane en-
gines; engines for air cushion vehicles; compressed 
air engines; jet engines, other than for land vehicles; 
engines for boats; driving motors, other than for land 
vehicles; propulsion mechanisms, other than for land 
vehicles; de-aerators for feedwater; disintegrators; ty-
mpans [parts of printing presses]; holding devices for 
machine tools; turf removing ploughs; chisels for ma-
chines; jacks [machines]; rack and pinion jacks; mo-
ving walkways; electric hand drills; crushers, electric, 
for household purposes; flues for engine boilers; rea-
pers; reapers and binders; millstones; rakes for raking 
machines; shredders [machines] for industrial use; in-
jectors for engines; incubators for eggs; tools [parts of 
machines]; hand-held tools, other than hand-operated; 
air condensers; capstans; calenders; rotary steam pre-
sses, portable, for fabrics; ditchers [ploughs]; carbure-
tters; carriages for knitting machines; crankcases for 
machines, motors and engines; steamrollers; pressure 
valves [parts of machines]; clack valves [parts of ma-
chines]; pressure reducers [parts of machines]; can 
openers, electric; cowlings [parts of machines]; ma-
chine wheels; freewheels, other than for land vehicles; 
scale collectors for machine boilers; lasts for shoes 
[parts of machines]; piston segments; grease rings 
[parts of machines]; reapers and threshers; coal-cu-
tting machines; compressors [machines]; air pumps 
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[garage installations]; compressors for refrigerators; 
conveyors [machines]; belt conveyors; converters for 
steelworks; steam condensers [parts of machines]; ae-
rocondensers; diggers [machines]; rams [machines]; 
thermic lances [machines]; mechanized livestock fee-
ders; boxes for matrices [printing]; gear boxes, other 
than for land vehicles; grease boxes [parts of machi-
nes]; housings [parts of machines]; harvesting machi-
nes; steam engine boilers; coffee grinders, other than 
hand-operated; taps [parts of machines, engines or 
motors]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; roller 
bridges; water separators; spray guns for paint; cranks 
[parts of machines]; potters' wheels; cultivators [ma-
chines]; soldering lamps; winches; ploughshares; belts 
for conveyors; igniting magnetos; handling machines, 
automatic [manipulators]; churns; matrices for use in 
printing; machine fly-wheels; hair clipping machines 
for animals; paper machines; blowing machines; kni-
tting machines; galvanizing machines; bending ma-
chines; ironing machines; mineworking machines; net 
hauling machines [fishing]; electroplating machines; 
bottle sealing machines; sealing machines for indus-
trial purposes; engraving machines; waste disposal 
units; earth moving machines; cord making machines; 
lace making machines; butter machines; cigarette ma-
chines for industrial purposes; sausage making machi-
nes; stereotype machines; hosiery looms; grinding 
machines; dyeing machines; bottle washing machines; 
dishwashers; bottle filling machines; racket stringing 
machines; leather-working machines; dairy machines; 
glass-working machines; tobacco processing machi-
nes; grain husking machines; painting machines; oil 
refining machines; peeling machines; printing machi-
nes for use on sheet metal; brewing machines; white-
washing machines; bitumen making machines; paper-
making machines; machines for the production of su-
gar; weeding machines; puddling machines; notchers 
[machine tools]; bread cutting machines; road making 
machines; railroad constructing machines; rail-laying 
machines; bottle capping machines; bottle stoppering 
machines; packaging machines; waste compacting 
machines; die-stamping machines; stamping machi-
nes; darning machines; drainage machines; wrapping 
machines; grain separators; bookbinding apparatus 
and machines for industrial purposes; machines and 
apparatus for cleaning, electric; machines and appara-
tus for carpet shampooing, electric; machines and ap-
paratus for polishing [electric]; sizing machines; pun-
ching machines; riveting machines; kitchen machines, 
electric; foundry machines; smoothing presses; fles-
hing machines; rinsing machines; flour mill machines; 
type-setting machines [printing]; hemming machines; 
grating machines for vegetables; braiding machines; 
wringing machines for laundry; cutting machines; ste-
am engines; printing machines; rotary printing pres-
ses; compressed air machines; trimming machines; 
spinning machines; filling machines; friezing machi-
nes; cutters [machines]; satinizing machines; agricul-
tural machines; mixing machines; sorting machines 

for industry; stitching machines; washing machines 
[laundry]; coin-operated washing machines; clippers 
[machines]; spinning frames; spin driers [not heated]; 
looms; kneading machines; type-setting machines 
[photocomposition]; beating machines; beaters, elec-
tric; packing machines; filtering machines; molding 
machines; carding machines; sewing machines; type-
casting machines; electromechanical machines for 
chemical industry; labellers [machines]; mills [machi-
nes]; mills for household purposes, other than hand-
operated; pepper mills, other than hand-operated; cen-
trifugal mills; machine wheelwork; feeders [parts of 
machines]; forge blowers; mixers [machines]; blen-
ders, electric, for household purposes; vacuum cleaner 
bags; threshing machines; pneumatic hammers; ham-
mers [parts of machines]; tilt hammers; power ham-
mers; reeling apparatus, mechanical; motorized culti-
vators; motors for boats; clutches, other than for land 
vehicles; meat choppers [machines]; superchargers; 
guides for machines; vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants; pumps 
[machines]; pumps [parts of machines, engines or mo-
tors]; aerating pumps for aquaria; vacuum pumps 
[machines]; compressed air pumps; pumps for heating 
installations; beer pumps; lubricating pumps; self-re-
gulating fuel pumps; fuel dispensing pumps for servi-
ce stations; centrifugal pumps; blades [parts of ma-
chines]; knives for mowing machines; chaff cutter 
blades; knives, electric; shears, electric; scissors, elec-
tric; bearing brackets for machines; pulverisers [ma-
chines]; axles for machines; steam traps; chucks [parts 
of machines]; drill chucks [parts of machines]; exha-
ust manifold for engines; soldering irons, gas-opera-
ted; soldering irons, electric; superheaters; gears, ot-
her than for land vehicles; reduction gears, other than 
for land vehicles; drilling machines; saws [machines]; 
chain saws; guns [tools using explosives]; glue guns, 
electric; compressed air guns for the extrusion of mas-
tics; carburetter feeders; feeding apparatus for engine 
boilers; loading ramps; ploughs; pneumatic transpor-
ters; pneumatic controls for machines, motors and 
engines; hangers [parts of machines]; anti-friction be-
arings for machines; roller bearings; self-oiling bea-
rings; bearings for transmission shafts; ball-bearings; 
elevators [lifts]; hoists; pulleys; saw blades [parts of 
machines]; pistons [parts of machines or engines]; 
shock absorber plungers [parts of machines]; pistons 
for engines; pistons for cylinders; catalytic converters; 
torque converters, other than for land vehicles; fuel 
conversion apparatus for internal combustion engines; 
presses [machines for industrial purposes]; wine pre-
sses; basket presses; fodder presses; printing presses; 
typographic presses; swaging machines; pedal drives 
for sewing machines; cleaning appliances utilizing 
steam; food processors, electric; springs [parts of ma-
chines]; spinning wheels; punches for punching ma-
chines; vacuum cleaners; tambours for embroidery 
machines; sewage pulverizers; air brushes for apply-
ing colour; regulators [parts of machines]; pressure re-
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gulators [parts of machines]; speed governors for ma-
chines, engines and motors; knives [parts of machi-
nes]; cutting blow pipes, gas-operated; blade holders 
[parts of machines]; loom shafts; gears for weaving 
looms; belts for machines; elevator belts; fan belts for 
motors and engines; dynamo belts; belts for motors 
and engines; adhesive bands for pulleys; kick starters 
for motorcycles; stuffing boxes [parts of machines]; 
paper feeders [printing]; whisks, electric, for house-
hold purposes; sparking plugs for internal combustion 
engines; glow plugs for Diesel engines; brake seg-
ments, other than for vehicles; tedding machines; se-
parators; steam/oil separators; cream/milk separators; 
ball rings for bearings; sowers [machines]; snow plo-
ughs; sheaf-binding machines; shaft couplings [ma-
chines]; fruit presses, electric, for household purposes; 
chaff cutters; suction cups for milking machines; 
stands for machines; machine tools; die-cutting and 
tapping machines; woodworking machines; sharpe-
ning machines; bicycle assembling machines; morti-
sing machines; stone-working machines; metalwor-
king machines; threading machines; planing machi-
nes; lathes [machine tools]; milling machines; trueing 
machines; metal drawing machines; rolling mills; star-
ters for motors and engines; stators [parts of machi-
nes]; glaziers' diamonds [parts of machines]; tables 
for machines; derricks; slide rests [parts of machines]; 
couplings, other than for land vehicles; heat exchan-
gers [parts of machines]; transmissions for machines; 
transmissions, other than for land vehicles; boiler tu-
bes [parts of machines]; wind turbines; hydraulic tur-
bines; turbines, other than for land vehicles; turbo-
compressors; connecting rods for machines, motors 
and engines; joints [parts of engines]; central vacuum 
cleaning installations; suction machines for industrial 
purposes; washing installations for vehicles; dust ex-
hausting installations for cleaning purposes; sifting 
installations; pneumatic tube conveyors; dust remo-
ving installations for cleaning purposes; condensing 
installations; lifting apparatus; air suction machines; 
dividing machines; igniting devices for internal com-
bustion engines; door closers, electric; washing appa-
ratus; binding apparatus for hay; extractors for mines; 
door openers, electric; curtain drawing devices, elec-
trically operated; adhesive tape dispensers [machi-
nes]; anti-pollution devices for motors and engines; 
beverage preparation machines, electromechanical; 
food preparation machines, electromechanical; eleva-
tor operating apparatus; control mechanisms for ma-
chines, engines or motors; shoe polishers, electric; 
machines and apparatus for wax-polishing, electric; 
air cushion devices for moving loads; handling appa-
ratus for loading and unloading; elevating apparatus; 
aprons [parts of machines]; filter presses; filters for 
cleaning cooling air, for engines; molds [parts of ma-
chines]; printing plates; journals [parts of machines]; 
centrifugal machines; elevator chains [parts of machi-
nes]; driving chains, other than for land vehicles; 
transmission chains, other than for land vehicles; cy-

linders for motors and engines; cylinders for machi-
nes; printing cylinders; shuttles [parts of machines]; 
universal joints [Cardan joints]; pulleys [parts of ma-
chines]; vacuum cleaner hoses; brushes [parts of ma-
chines]; dynamo brushes; brushes, electrically opera-
ted [parts of machines]; carbon brushes [electricity]; 
ejectors; fuel economisers for motors and engines; ex-
cavators; shovels, mechanical; agricultural elevators; 
motors, electric, other than for land vehicles; electro-
des for welding machines; electric hammers; parquet 
wax-polishers, electric; cartridges for filtering machi-
nes; moving staircases [escalators]; automatic grap-
nels for marine purposes; valves [parts of machines]; 
bellows [parts of machines]; pump diaphragms; con-
trol cables for machines, engines or motors; reels 
[parts of machines]; block brakes, other than for land 
vehicles; grindstones [parts of machines]; lubricators 
[parts of machines]; embossing machines; finishing 
machines; blade sharpening [stropping] machines; ore 
treating machines; road sweeping machines, self-
propelled; leather paring machines; pasta making ma-
chines, electric; cinder sifters [machines]; blowing 
machines for the compression, exhaustion and trans-
port of gases; machines for the textile industry; blo-
wing machines or fans for the compression, sucking 
and carrying of grain; milking machines; laundry was-
hing machines for household purposes; filters being 
parts of machines or engines; pneumatic door openers 
and closers [parts of machines]; hydraulic door ope-
ners and closers [parts of machines]; degreasers [ma-
chines]; industrial robots; radiators [cooling] for mo-
tors and engines; lifts, other than ski-lifts; agricultural 
implements, other than hand-operated; brake linings, 
other than for vehicles. 
 

8 ‒ Glaziers' diamonds [parts of hand tools]; appara-
tus for tattooing; pestles for pounding; razors, electric 
or non-electric; scythe stones; sharpening steels; au-
gers [hand tools]; carpenters' augers; levers; table 
forks; pitchforks; weeding forks [hand tools]; lawn 
clippers [hand instruments]; harpoons; harpoons for 
fishing; rakes [hand tools]; sand trap rakes; whetstone 
holders; priming irons [hand tools]; pickhammers; lif-
ting jacks, hand-operated; truncheons; clamps for car-
penters or coopers; spades [hand tools]; rabbeting pla-
nes; chisels; engraving needles; cutlery; edge tools 
[hand tools]; garden tools, hand-operated; abrading 
instruments [hand instruments]; numbering punches; 
goffering irons; implements for decanting liquids 
[hand tools]; depilation appliances, electric and non-
electric; sharpening instruments; blade sharpening 
instruments; livestock marking tools; nail clippers, el-
ectric or non-electric; oyster openers; polishing irons 
[glazing tools]; ear-piercing apparatus; tube cutting 
instruments; wire strippers [hand tools]; riveters [hand 
tools]; expanders [hand tools]; cutting tools [hand 
tools]; hand tools, hand-operated; stamping-out tools 
[hand tools]; picks [hand tools]; sharpening stones; 
punch rings [knuckle dusters]; trowels; centre punches 
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[hand tools]; daggers; pickaxes; mallets [hand instru-
ments]; punch pliers [hand tools]; blades [weapons]; 
annular screw plates; wrenches [hand tools]; tap 
wrenches; ladles [hand tools]; foundry ladles [hand 
tools]; breast drills; lasts [shoemakers' hand tools]; 
scythe rings; instruments for punching tickets; diggers 
[hand tools]; rams [hand tools]; scythes; hainault scyt-
hes; fire irons; emery grinding wheels; grindstones 
[hand tools]; sledgehammers; tree pruners; nail dra-
wers [hand tools]; ice picks; blades [hand tools]; razor 
blades; blades for planes; plane irons; jig-saws; spo-
ons; crow bars; shovels [hand tools]; machetes; beard 
clippers; hair clippers for personal use, electric and 
non-electric; hair clippers for animals [hand instru-
ments]; taps [hand tools]; fireplace bellows [hand 
tools]; hammers [hand tools]; stone hammers; masons' 
hammers; riveting hammers [hand tools]; mattocks; 
ditchers [hand tools]; mincing knives [hand tools]; 
manicure sets; manicure sets, electric; pedicure sets; 
needle files; bits [hand tools]; files [tools]; emery fi-
les; hand pumps; shaving cases; cheese slicers, non-
electric; scaling knives; molding irons; can openers, 
non-electric; farriers' knives; budding knives; hunting 
knives; penknives; grafting tools [hand tools]; brai-
ders [hand tools]; billhooks; paring knives; knives; 
cleavers; wick trimmers [scissors]; cattle shearers; 
border shears; pruning shears; shears; shearers [hand 
instruments]; scissors; sword scabbards; vegetable 
slicers; agricultural implements, hand-operated; side 
arms, other than firearms; stropping instruments; 
screwdrivers; reamer sockets; drill holders [hand 
tools]; perforating tools [hand tools]; nail files; nail 
files, electric; saws [hand tools]; bow saws; tweezers; 
hair-removing tweezers; guns [hand tools]; guns, 
hand-operated, for the extrusion of mastics; dies [hand 
tools]; fruit pickers [hand tools]; saw blades [parts of 
hand tools]; shear blades; tool belts [holders]; table 
cutlery [knives, forks and spoons]; crimping irons; 
hand implements for hair curling; vegetable choppers; 
money scoops; instruments and tools for skinning 
animals; hackles [hand tools]; pin punches; nail pun-
ches; fish tapes [hand tools]; punches [hand tools]; in-
secticide sprayers [hand tools]; syringes for spraying 
insecticides; reamers; frames for handsaws; saw hol-
ders; rasps [hand tools]; cutters; paring irons [hand 
tools]; graving tools [hand tools]; milling cutters 
[hand tools]; razor strops; leather strops; planes; mar-
line spikes; bits [parts of hand tools]; hollowing bits 
[parts of hand tools]; secateurs; silver plate [knives, 
forks and spoons]; pruning knives; sickles; drawing 
knives; scrapers [hand tools]; trowels [gardening]; 
mortise chisels; caulking irons; gouges [hand tools]; 
mortars for pounding; mitre boxes [hand tools]; bran-
ding irons; hatchets; adzes [tools]; vices; hoop cutters 
[hand tools]; axes; holing axes; fulling tools [hand to-
ols]; earth rammers [hand tools]; tube cutters [hand 
tools]; squares [hand tools]; extension pieces for bra-
ces for screw taps; embossers [hand tools]; stretchers 
for wire and metal bands [hand tools]; flat irons; irons 

[non-electric hand tools]; razor cases; ratchets [hand 
tools]; scraping tools [hand tools]; awls; choppers 
[knives]; spatulas [hand tools]; palette knives; bayo-
nets; pliers; curling tongs; nail nippers; cuticle twee-
zers; eyelash curlers; nail pullers, hand-operated; 
cutter bars [hand tools]; thistle extractors [hand tools]; 
swords; fullers [hand tools]; egg slicers, non-electric; 
pizza cutters, non-electric; sabres; fingernail polis-
hers, electric or non-electric; apparatus for destroying 
plant parasites, hand-operated; hand instruments for 
slaughtering butcher's animals. 
 

9 ‒ DVD players; ticket dispensers; coin-operated 
musical automata [juke boxes]; answering machines; 
fire engines; accumulators, electric; accumulators, el-
ectric, for vehicles; actinometers; alidades; altimeters; 
ammeters; anemometers; anodes; antennas; anticatho-
des; apertometers [optics]; high-frequency apparatus; 
testing apparatus not for medical purposes; remote 
control apparatus; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of railway points; electro-dynamic ap-
paratus for the remote control of signals; sound recor-
ding apparatus; Global Positioning System [GPS] ap-
paratus; distillation apparatus for scientific purposes; 
diffraction apparatus [microscopy]; air analysis appa-
ratus; apparatus to check franking; sound transmitting 
apparatus; apparatus for fermentation [laboratory ap-
paratus]; breathing apparatus for underwater swim-
ming; breathing apparatus, except for artificial respi-
ration; apparatus and installations for the production 
of X-rays, not for medical purposes; cash registers; 
electric apparatus for commutation; intercommunica-
tion apparatus; stills for laboratory experiments; pro-
jection apparatus; radiological apparatus for industrial 
purposes; X-ray apparatus not for medical purposes; 
blueprint apparatus; flashing lights [luminous sig-
nals]; stereoscopic apparatus; telephone apparatus; 
facsimile machines; phototelegraphy apparatus; igni-
ting apparatus, electric, for igniting at a distance; Sali-
nometers; acidimeters for batteries; aerometers; batte-
ry jars; barometers; anode batteries; galvanic batte-
ries; batteries for lighting; solar batteries; batteries, el-
ectric; balances [steelyards]; betatrons; binoculars; el-
ectronic tags for goods; magnetic tape units for com-
puters; computer memory devices; fire hose nozzles; 
encoded identification bracelets, magnetic; safety tar-
paulins; signalling buoys; life buoys; marking buoys; 
vacuum gauges; electrolysers; variometers; scales; 
letter scales; weighbridges; precision balances; cam-
corders; video cassettes; video telephones; video scre-
ens; viewfinders, photographic; micrometer screws 
for optical instruments; viscosimeters; circuit closers; 
wavemeters; voltmeters; switchboxes [electricity]; 
current rectifiers; gas testing instruments; gasometers 
[measuring instruments]; galvanometers; hands-free 
kits for telephones; heliographic apparatus; hygrome-
ters; hydrometers; weights; peepholes [magnifying 
lenses] for doors; holograms; plotters; plumb bobs; 
range finders; densimeters; densitometers; detectors; 
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smoke detectors; counterfeit coin detectors; transpa-
rencies [photography]; slide projectors; diaphragms 
[photography]; dictating machines; dynamometers; 
light-emitting diodes [LED]; floppy disks; sound re-
cording discs; disks, magnetic; optical discs; circular 
slide rules; disk drives for computers; juke boxes for 
computers; DNA chips; electronic notice boards; bul-
let-proof waistcoats; life jackets; identification threads 
for electric wires; nose clips for divers and swimmers; 
locks, electric; bells [warning devices]; alarm bells, 
electric; electric door bells; signal bells; acoustic con-
duits; mirrors for inspecting work; road signs, lumi-
nous or mechanical; marine depth finders; probes for 
scientific purposes; buzzers; needles for record play-
ers; measures; pressure measuring apparatus; simula-
tors for the steering and control of vehicles; inverters 
[electricity]; pressure indicators; temperature indica-
tors; incubators for bacteria culture; measuring instru-
ments; cosmographic instruments; mathematical ins-
truments; levelling instruments; instruments contai-
ning eyepieces; surveying instruments; azimuth ins-
truments; interfaces for computers; ionization appa-
ratus not for the treatment of air or water; spark-
guards; coaxial cables; fiber optic cables; cables, el-
ectric; calipers; slide calipers; screw-tapping gauges; 
calculating machines; pocket calculators; decompres-
sion chambers; cinematographic cameras; electronic 
pens [visual display units]; holders for electric coils; 
identity cards, magnetic; video game cartridges; enco-
ded magnetic cards; riding helmets; carriers for dark 
plates [photography]; cathodes; spools [photography]; 
choking coils [impedance]; coils, electric; electromag-
netic coils; cinematographic film, exposed; computer 
keyboards; solenoid valves [electromagnetic swit-
ches]; wire connectors [electricity]; electronic agen-
das; push buttons for bells; magnetic encoders; co-
llectors, electric; calibrating rings; protective suits for 
aviators; commutators; compact discs [audio-video]; 
comparators; marine compasses; computers; laptop 
computers; notebook computers; condensers [capaci-
tors]; contacts, electric; wind socks for indicating 
wind direction; branch boxes [electricity]; distribution 
boxes [electricity]; junction boxes [electricity]; batte-
ry boxes; cabinets for loudspeakers; diving suits; gale-
na crystals [detectors]; covers for electric outlets; logs 
[measuring instruments]; lasers, not for medical pur-
poses; lactodensimeters; lactometers; vacuum tubes 
[radio]; darkroom lamps [photography]; thermionic 
tubes; amplifying tubes; flashlights [photography]; 
head cleaning tapes [recording]; magnetic tapes; vi-
deotapes; surveying chains; fire escapes; slide-rules; 
contact lenses; correcting lenses [optics]; optical len-
ses; optical condensers; electricity conduits; measu-
ring spoons; magnifying glasses [optics]; thread coun-
ters; magnets; decorative magnets; crash test dum-
mies; resuscitation mannequins [teaching apparatus]; 
mouse [computer peripheral]; pressure gauges; divers' 
masks; solderers' helmets; protective masks; materials 
for electricity mains [wires, cables]; voting machines; 

money counting and sorting machines; material tes-
ting instruments and machines; furniture especially 
made for laboratories; megaphones; portable media 
players; diaphragms [acoustics]; diaphragms for sci-
entific apparatus; metal detectors for industrial or 
military purposes; metronomes; rules [measuring ins-
truments]; carpenters' rules; dressmakers' measures; 
mechanisms for coin-operated apparatus; mechanisms 
for counter-operated apparatus; coin-operated mecha-
nisms for television sets; shutter releases [photogra-
phy]; micrometers; microprocessors; microscopes; 
microtomes; microphones; modems; lightning rods; 
monitors [computer hardware]; monitors [computer 
programs]; terminals [electricity]; junction sleeves for 
electric cables; teeth protectors; knee-pads for wor-
kers; headphones; surveyors' levels; sound recording 
carriers; magnetic data media; optical data media; 
computer software, recorded; sheaths for electric cab-
les; identification sheaths for electric wires; weighing 
machines; punched card machines for offices; shoes 
for protection against accidents, irradiation and fire; 
objectives [lenses] [optics]; lenses for astrophotogra-
phy; egg-candlers; fire extinguishers; electrified fen-
ces; limiters [electricity]; clothing for protection aga-
inst accidents, irradiation and fire; clothing for pro-
tection against fire; asbestos clothing for protection 
against fire; clothing especially made for laboratories; 
ozonisers [ozonators]; octants; eyepieces; ohmmeters; 
wrist rests for use with computers; eyeglass frames; 
oscillographs; plumb lines; mirrors [optics]; eyeglas-
ses; sunglasses; goggles for sports; signalling panels, 
luminous or mechanical; radio pagers; pince-nez; el-
ectronic pocket translators; transmitters [telecommu-
nication]; transmitters of electronic signals; switches, 
electric; periscopes; gloves for divers; gloves for pro-
tection against accidents; gloves for protection against 
X-rays for industrial purposes; asbestos gloves for 
protection against accidents; furnaces for laboratory 
use; pyrometers; planimeters; plane tables [surveying 
instruments]; plates for batteries; printed circuit bo-
ards; cassette players; sound recording strips; X-ray 
films, exposed; films, exposed; life-saving rafts; labo-
ratory trays; semiconductors; polarimeters; fire 
pumps; measuring glassware; life belts; fuses; circuit 
breakers; converters, electric; telerupters; food ana-
lysis apparatus; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; distance measuring apparatus; speed mea-
suring apparatus [photography]; appliances for mea-
suring the thickness of leather; speed checking appa-
ratus for vehicles; teaching apparatus; time recording 
apparatus; hemline markers; apparatus and instru-
ments for astronomy; surveying apparatus and instru-
ments; weighing apparatus and instruments; nautical 
apparatus and instruments; navigational instruments; 
optical apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for physics; chemistry apparatus and ins-
truments; measuring apparatus; measuring devices, el-
ectric; boiler control instruments; meteorological ins-
truments; naval signalling apparatus; observation ins-
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truments; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; satellite navigational apparatus; regula-
ting apparatus, electric; precision measuring appara-
tus; audio- and video-receivers; prisms [optics]; prin-
ters for use with computers; retorts' stands; drainers 
for use in photography; cleaning apparatus for sound 
recording discs; fire beaters; telescopic sights for fire-
arms; test tubes; pressure indicator plugs for valves; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; wi-
res, electric; conductors, electric; copper wire, insula-
ted; fuse wire; computer programs, recorded; compu-
ter operating programs, recorded; record players; pro-
cessors [central processing units]; rods for water divi-
ners; electronic publications, downloadable; distribu-
tion consoles [electricity]; control panels [electricity]; 
radar apparatus; masts for wireless aerials; transmi-
tting sets [telecommunication]; radios; vehicle radios; 
sprinkler systems for fire protection; frames for pho-
tographic transparencies; screens for photoengraving; 
walkie-talkies; voltage surge protectors; voltage regu-
lators for vehicles; stage lighting regulators; speed re-
gulators for record players; cell switches [electricity]; 
washing trays [photography]; marking gauges [joine-
ry]; time switches, automatic; relays, electric; safety 
restraints, other than for vehicle seats and sports equ-
ipment; X-ray photographs, other than for medical 
purposes; rheostats; respirators for filtering air; re-
torts; refractometers; refractors; grids for batteries; 
speaking tubes; horns for loudspeakers; saccharome-
ters; optical fibers [light conducting filaments]; traf-
fic-light apparatus [signalling devices]; dog whistles; 
signalling whistles; sextants; inductors [electricity]; 
safety nets; nets for protection against accidents; fire 
alarms; signals, luminous or mechanical; sirens; sca-
nners [data processing equipment]; integrated circuit 
cards [smart cards]; connections for electric lines; 
couplings, electric; connectors [electricity]; sonars; 
sound locating instruments; lighting ballasts; resistan-
ces, electric; spectrograph apparatus; spectroscopes; 
speed indicators; alcoholmeters; satellites for scien-
tific purposes; protection devices for personal use 
against accidents; audiovisual teaching apparatus; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle 
lenses; optical glass; personal stereos; stereoscopes; 
stands for photographic apparatus; fire boats; sulfito-
meters; drying racks [photography]; spherometers; 
integrated circuits; printed circuits; counters; parking 
meters; kilometer recorders for vehicles; revolution 
counters; abacuses; egg timers [sandglasses]; taxime-
ters; ear plugs for divers; tachometers; television ap-
paratus; telegraphs [apparatus]; telescopes; teleprom-
pters; teleprinters; theodolites; thermometers, not for 
medical purposes; thermostats; thermostats for vehic-
les; crucibles [laboratory]; tone arms for record pla-
yers; totalizators; transistors [electronic]; protractors 
[measuring instruments]; transformers [electricity]; 
step-up transformers; vehicle breakdown warning 
triangles; triodes; starter cables for motors; discharge 
tubes, electric, other than for lighting; capillary tubes; 

neon signs; X-ray tubes not for medical purposes; te-
lephone receivers; gauges; quantity indicators; gasoli-
ne gauges; water level indicators; electric loss indica-
tors; light-emitting electronic pointers; slope indica-
tors; levels [instruments for determining the horizon-
tal]; mercury levels; spirit levels; urinometers; amp-
lifiers; particle accelerators; electric installations for 
the remote control of industrial operations; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; balancing appara-
tus; video recorders; sound reproduction apparatus; 
invoicing machines; tape recorders; protection devices 
against X-rays, not for medical purposes; railway tra-
ffic safety appliances; data processing apparatus; oxy-
gen transvasing apparatus; theft prevention installa-
tions, electric; film cutting apparatus; drying appara-
tus for photographic prints; optical character readers; 
centering apparatus for photographic transparencies; 
dosage dispensers; battery chargers; chargers for elec-
tric batteries; acoustic alarms; sounding apparatus and 
machines; apparatus for editing cinematographic film; 
cathodic anti-corrosion apparatus; couplers [data pro-
cessing equipment]; computer peripheral devices; an-
ti-interference devices [electricity]; demagnetizing ap-
paratus for magnetic tapes; acoustic couplers; alarms; 
fog signals, non-explosive; whistle alarms; adding 
machines; readers [data processing equipment]; heat 
regulating apparatus; photocopiers [photographic, el-
ectrostatic, thermic]; bar code readers; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable music files; animated cartoons; 
filters for respiratory masks; filters for ultraviolet 
rays, for photography; magic lanterns; optical lamps; 
signal lanterns; cameras [photography]; glazing appa-
ratus for photographic prints; shutters [photography]; 
darkrooms [photography]; photometers; flash-bulbs 
[photography]; enlarging apparatus [photography]; 
photovoltaic cells; containers for contact lenses; eye-
glass cases; containers for microscope slides; cases 
especially made for photographic apparatus and ins-
truments; chromatography apparatus for laboratory 
use; chronographs [time recording apparatus]; labora-
tory centrifuges; cyclotrons; frequency meters; time 
clocks [time recording devices]; fire blankets; chips 
[integrated circuits]; jigs [measuring instruments]; pe-
dometers; meteorological balloons; electrified rails for 
mounting spot lights; asbestos screens for firemen; 
fire hose; protective helmets for sports; cell phone 
straps; tripods for cameras; switchboards; distribution 
boards [electricity]; workmen's protective face-shi-
elds; projection screens; radiology screens for indus-
trial purposes; fluorescent screens; exposure meters 
[light meters]; ducts [electricity]; galvanic cells; epi-
diascopes; ergometers; monitoring apparatus, other 
than for medical purposes; armatures [electricity]; 
screens [photography]; eyeglass cords; eyeglass cha-
ins; USB flash drives; filters for use in photography; 
anti-theft warning apparatus; automatic indicators of 
low pressure in vehicle tires; transponders; cordless 
telephones; anti-glare glasses; respiratory masks, ot-
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her than for artificial respiration; light dimmers [regu-
lators], electric; downloadable computer game pro-
grams; computer programs, downloadable; apparatus 
for changing record player needles; apparatus for 
measuring the thickness of skins; distance recording 
apparatus; compact disc players; acid hydrometers; 
beacons, luminous; lens hoods; directional compasses; 
verniers; levelling staffs [surveying instruments]; so-
unding leads; eyewear; mechanical signs; signs, lumi-
nous; protective helmets; mouse pads; reflective ar-
ticles for wear, for the prevention of accidents; rulers 
[measuring instruments]; sounding lines; life saving 
apparatus and equipment. 
 

11 ‒ Lamp shades; steam accumulators; heat accumu-
lators; defrosters for vehicles; distillation apparatus; 
desiccating apparatus; hydromassage bath apparatus; 
disinfectant apparatus; air deodorizing apparatus; 
tanning apparatus [sun beds]; ionization apparatus for 
the treatment of air or water; coffee roasters; beverage 
cooling apparatus; hand drying apparatus for washro-
oms; fruit roasters; water purifying apparatus and ma-
chines; refrigerating apparatus and machines; drying 
apparatus and installations; freezers; drying apparatus; 
coolers for furnaces; expansion tanks for central hea-
ting installations; flushing tanks; refining towers for 
distillation; bidets; boilers, other than parts of machi-
nes; spa baths [vessels]; bath tubs for sitz baths; 
waffle irons, electric; fans [air-conditioning]; fans 
[parts of air-conditioning installations]; electric fans 
for personal use; roasting spits; refrigerating display 
cabinets; water heaters; water heaters [apparatus]; 
water flushing installations; air reheaters; extractor 
hoods for kitchens; gas condensers, other than parts of 
machines; acetylene generators; hydrants; burners; 
acetylene burners; gas burners; burners for lamps; ge-
rmicidal burners; incandescent burners; oxyhydrogen 
burners; laboratory burners; oil burners; alcohol bur-
ners; hot water bottles; footwarmers, electric or non-
electric; bed warmers; pocket warmers; grills [coo-
king appliances]; lampshade holders; stills; showers; 
refrigerating containers; gas lighters; lighters; friction 
lighters for igniting gas; chimney blowers; furnace 
ash boxes; evaporators; shower enclosures; Turkish 
bath cabinets, portable; heating apparatus; refrigera-
ting chambers; fireplaces, domestic; chimney flues; 
air valves for steam heating installations; level con-
trolling valves in tanks; thermostatic valves [parts of 
heating installations]; electrically heated carpets; light 
bulbs; light bulbs, electric; solar thermal collectors 
[heating]; distillation columns; furnace grates; venti-
lation hoods; ventilation hoods for laboratories; lamp 
globes; air-conditioning apparatus; air conditioners 
for vehicles; gas boilers; laundry room boilers; hea-
ting boilers; coffee machines, electric; taps; mixer 
faucets for water pipes; forges, portable; lava rocks 
for use in barbecue grills; electric lights for Christmas 
trees; acetylene flares; safety lamps; gas lamps; cur-
ling lamps; germicidal lamps for purifying air; light 

bulbs for directional signals for vehicles; arc lamps; 
laboratory lamps; oil lamps; ultraviolet ray lamps, not 
for medical purposes; miners' lamps; electric lamps; 
chandeliers; barbecues; bread baking machines; wate-
ring machines for agricultural purposes; footmuffs, 
electrically heated; heaters for baths; heaters for hea-
ting irons; immersion heaters; brackets for gas bur-
ners; anti-splash tap nozzles; heat pumps; filaments 
for electric lamps; magnesium filaments for lighting; 
heating filaments, electric; luminous house numbers; 
heating apparatus for defrosting vehicle windows; hot 
air bath fittings; bath fittings; loading apparatus for 
furnaces; kiln furniture [supports]; sauna bath installa-
tions; refrigerating appliances and installations; blan-
kets, electric, not for medical purposes; fabric stea-
mers; lamp reflectors; vehicle reflectors; hearths; ste-
am boilers, other than parts of machines; pasteurisers; 
lamp mantles; sockets for electric lights; coffee per-
colators, electric; stoves [heating apparatus]; bakers' 
ovens; hot air ovens; kitchen ranges [ovens]; micro-
wave ovens [cooking apparatus]; microwave ovens 
for industrial purposes; incinerators; kilns; solar fur-
naces; dental ovens; furnaces, other than for laborato-
ry use; feeding apparatus for heating boilers; heating 
plates; cookers; hot plates; heaters, electric, for fee-
ding bottles; aquarium heaters; aquarium lights; hea-
ting cushions, electric, not for medical purposes; clean 
chambers [sanitary installations]; water intake appara-
tus; deodorizing apparatus, not for personal use; fumi-
gation apparatus, not for medical purposes; gas scrub-
bing apparatus; oil-scrubbing apparatus; glue-heating 
appliances; forage drying apparatus; water filtering 
apparatus; air purifying apparatus and machines; ice 
machines and apparatus; cooling appliances and insta-
llations; cooking apparatus and installations; lighting 
apparatus and installations; sanitary apparatus and 
installations; cooking rings; lighting apparatus for ve-
hicles; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; 
heating apparatus, electric; hot air apparatus; steam 
facial apparatus [saunas]; safety accessories for water 
or gas apparatus and pipes; regulating and safety ac-
cessories for gas apparatus; regulating accessories for 
water or gas apparatus and pipes; regulating and sa-
fety accessories for water apparatus; regulating and 
safety accessories for gas pipes; plate warmers; rotis-
series; radiator caps; diving lights; washers for water 
faucets; radiators [heating]; central heating radiators; 
radiators, electric; sinks; disinfectant dispensers for 
toilets; drip irrigation emitters [irrigation fittings]; 
light diffusers; nuclear reactors; heat regenerators; 
pressure water tanks; roasters; lamps; ceiling lights; 
toilet seats; lighting installations for air vehicles; pre-
ssure cookers, electric; gas scrubbers [parts of gas ins-
tallations]; lamp glasses; sterilizers; water sterilizers; 
air sterilizers; air dryers; laundry dryers, electric; hair 
dryers; malt roasters; tobacco roasters; bread toasters; 
discharge tubes, electric, for lighting; lamp chimneys; 
luminous tubes for lighting; pipes [parts of sanitary 
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installations]; flues for heating boilers; boiler pipes 
[tubes] for heating installations; toilets [water-clo-
sets]; toilets, portable; humidifiers for central heating 
radiators; wash-hand basins [parts of sanitary installa-
tions]; toilet bowls; water conduits installations; air-
conditioning installations; desalination plants; insta-
llations for processing nuclear fuel and nuclear mo-
derating material; watering installations, automatic; 
cooling installations for water; cooling installations 
for liquids; milk cooling installations; cooling insta-
llations for tobacco; water purification installations; 
purification installations for sewage; steam generating 
installations; water distribution installations; air filte-
ring installations; swimming pool chlorinating appara-
tus; ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; ventilation [air-conditioning] installations 
for vehicles; water softening apparatus and insta-
llations; cooling installations and machines; heating 
installations; heaters for vehicles; hot water heating 
installations; polymerisation installations; water supp-
ly installations; flare stacks for use in the oil industry; 
ash conveyor installations, automatic; whirlpool-jet 
apparatus; air cooling apparatus; aquarium filtration 
apparatus; cooking utensils, electric; flaming torches; 
headlights for automobiles; vehicle headlights; filters 
for air conditioning; filters for drinking water; lights 
for automobiles; bicycle lights; motorcycle lights; 
lights for vehicles; electric torches; lanterns for ligh-
ting; Chinese lanterns; fountains; ornamental foun-
tains; deep fryers, electric; fittings, shaped, for ovens; 
oven fittings made of fireclay; bread-making machi-
nes; refrigerators; chromatography apparatus for in-
dustrial purposes; kettles, electric; dampers [heating]; 
refrigerating cabinets; ice boxes; carbon for arc 
lamps; heating elements; warming pans; bath insta-
llations; heat exchangers, other than parts of machi-
nes; standard lamps; anti-glare devices for vehicles 
[lamp fittings]; electric appliances for making yogurt; 
roasting jacks; urinals being sanitary fixtures; faucets 
for pipes and pipelines; coils [parts of distilling, hea-
ting or cooling installations]. 
 

14 ‒ Agates; diamonds; amulets [jewelry]; anchors 
[clock- and watchmaking]; barrels [clock- and watch- 
making]; bracelets [jewelry]; watch bands; charms 
[jewellery, jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or 
fobs]; brooches [jewelry]; alarm clocks; pins [jewel-
ry]; ornamental pins; tie pins; beads for making je-
welry; pearls made of ambroid [pressed amber]; busts 
of precious metal; jet, unwrought or semi-wrought; 
pearls [jewelry]; copper tokens; tie clips; cuff links; 
badges of precious metal; gold, unwrought or beaten; 
works of art of precious metal; jewelry; jewelry of 
yellow amber; iridium; precious stones; semi-precious 
stones; spun silver [silver wire]; necklaces [jewelry]; 
rings [jewelry]; boxes of precious metal; watch cases 
[parts of watches]; clock cases; pendulums [clock- 
and watchmaking]; medals; lockets [jewelry]; preci-
ous metals, unwrought or semi-wrought; movements 

for clocks and watches; clockworks; coins; gold thre-
ad [jewelry]; threads of precious metal [jewelry]; oli-
vine [gems]; osmium; palladium; platinum [metal]; 
chronometric instruments; watch springs; rhodium; 
ruthenium; stopwatches; silver, unwrought or beaten; 
earrings; ingots of precious metals; alloys of precious 
metal; statues of precious metal; watch glasses; paste 
jewelry [costume jewelry]; ornaments [jewelry]; shoe 
ornaments of precious metal; hat ornaments of preci-
ous metal; ornaments of jet; chronographs [watches]; 
chronometers; chronoscopes; chains [jewelry]; watch 
chains; dials [clock- and watchmaking]; atomic 
clocks; watches; sundials; clocks and watches, elec-
tric; control clocks [master clocks]; clocks; jewelry 
boxes; spinel [precious stones]; cloisonné jewelry; 
ivory jewelry; silver thread [jewelry]; figurines of 
precious metal; presentation boxes for watches; boxes 
for timepieces; wristwatches. 
 

28 ‒ Arcade video game machines; video game ma-
chines; gaming machines for gambling; amusement 
machines, automatic and coin-operated; swimming 
pools [play articles]; trampolines; novelty toys for 
parties; starting blocks for sports; bodyboards; skating 
boots with skates attached; dolls' feeding bottles; sta-
tionary exercise bicycles; creels [fishing traps]; shut-
tlecocks; spinning tops [toys]; punching bags; bite 
sensors [fishing tackle]; hang gliders; flying discs 
[toys]; discuses for sports; dolls' houses; dominoes; 
swimming kickboards; surfboards; spring boards 
[sports articles]; skateboards; sailboards; chessboards; 
checkerboards; darts; Christmas trees of synthetic ma-
terial; swimming jackets; ascenders [mountaineering 
equipment]; kites; toys; toys for pets; stuffed toys; 
plush toys; parlor games; board games; ring games; 
games; building games; kaleidoscopes; bladders of 
balls for games; rosin used by athletes; edges of skis; 
bingo cards; playing cards; fairground ride apparatus; 
reels for fishing; rocking horses; swings; skittles; ski-
ttles [games]; billiard cues; golf clubs; hockey sticks; 
seal skins [coverings for skis]; bells for Christmas 
trees; dolls' rooms; confetti; ice skates; roller skates; 
in-line roller skates; dice; ski bindings; dolls' beds; 
roulette wheels; fish hooks; building blocks [toys]; 
dolls; flippers for swimming; fishing lines; gut for fis-
hing; bows for archery; skis; waterskis; surf skis; 
mah-jong; hunting game calls; puppets; carnival 
masks; theatrical masks; fencing masks; masts for sa-
ilboards; teddy bears; chalk for billiard cues; targets; 
electronic targets; scale model kits [toys]; scale model 
vehicles; balls for games; artificial fishing bait; billi-
ard table cushions; knee guards [sports articles]; billi-
ard cue tips; elbow guards [sports articles]; dolls' clot-
hes; fencing weapons; twirling batons; paragliders; 
pachinkos; baseball gloves; boxing gloves; golf glo-
ves; gloves for games; batting gloves [accessories for 
games]; fencing gauntlets; piñatas; toy pistols; percus-
sion caps [toys]; caps for pistols [toys]; rattles [playt-
hings]; horseshoe games; candle holders for Chris-
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tmas trees; Christmas tree stands; sole coverings for 
skis; water wings; floats for fishing; portable games 
with liquid crystal displays; swimming belts; decoys 
for hunting or fishing; scent lures for hunting or fis-
hing; archery implements; soap bubbles [toys]; divot 
repair tools [golf accessories]; billiard markers; pro-
tective paddings [parts of sports suits]; rackets; surf-
board leashes; harness for sailboards; weight lifting 
belts [sports articles]; sling shots [sports articles]; ro-
llers for stationary exercise bicycles; harpoon guns 
[sports articles]; scooters [toys]; sleds [sports articles]; 
bob-sleighs; butterfly nets; landing nets for anglers; 
nets for sports; tennis nets; bite indicators [fishing 
tackle]; slot machines [gaming machines]; appliances 
for gymnastics; quoits; bar-bells; climbers' harness; 
fishing tackle; artificial snow for Christmas trees; 
snowshoes; snowboards; clay pigeon traps; billiard 
tables; coin-operated billiard tables; tables for table 
tennis; tables for table football; strings for rackets; gut 
for rackets; cricket bags; slides [playthings]; radio-
controlled toy vehicles; body-building apparatus; ma-
chines for physical exercises; men's athletic suppor-
ters [sports articles]; rods for fishing; ornaments for 
Christmas trees, except illumination articles and con-
fectionery; tennis ball throwing apparatus; conjuring 
apparatus; apparatus for games; bowling apparatus 
and machinery; counters [discs] for games; chips for 
gambling; bags especially designed for skis and surf-
boards; marbles for games; billiard balls; playing 
balls; play balloons; paintballs [ammunition for pain-
tball guns] [sports apparatus]; snow globes; chess 
games; checkers [games]; poles for pole vaulting; pa-
per party hats; shin guards [sports articles]; camoufla-
ge screens [sports articles]; chest expanders [exerci-
sers]; toy vehicles; scratch cards for playing lottery 
games; jigsaw puzzles; clay pigeons [targets]; cups 
for dice; toy mobiles; novelty toys for playing jokes; 
Christmas crackers; paintball guns [sports apparatus]; 
toy air pistols; kite reels; golf bags, with or without 
wheels; backgammon games. 
 

35 ‒ Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising  
agency services; cost price analysis; rental of adver-
tising space; business auditing; employment agency 
services; computerized file management; book-kee-
ping; invoicing; demonstration of goods; opinion po-
lling; market studies; business information; business 
investigations; business research; marketing research; 
personnel recruitment; business management and or-
ganization consultancy; business organization consul-
tancy; business management consultancy; personnel 
management consultancy; professional business con-
sultancy; layout services for advertising purposes; 
marketing; business management of performing ar-
tists; business management of sports people; news 
clipping services; updating of advertising material; 
word processing; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; arranging news-
paper subscriptions for others; organization of fashion 
shows for promotional purposes; organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes; shop 
window dressing; business appraisals; payroll prepa-
ration; data search in computer files for others; spon-
sorship search; business management assistance; com-
mercial or industrial management assistance; econo-
mic forecasting; auctioneering; production of adver-
tising films; office machines and equipment rental; 
rental of advertising time on communication media; 
publicity material rental; rental of vending machines; 
rental of photocopying machines; publication of pub-
licity texts; radio advertising; bill-posting; distribution 
of samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; writing of publicity texts; adverti-
sing; online advertising on a computer network; ad-
vertising by mail order; television advertising; docu-
ment reproduction; compilation of statistics; compila-
tion of information into computer databases; business 
inquiries; systemization of information into computer 
databases; advisory services for business manage-
ment; tax preparation; drawing up of statements of ac-
counts; telemarketing services; psychological testing 
for the selection of personnel; business management 
of hotels; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; administrative 
processing of purchase orders; public relations; mo-
delling for advertising or sales promotion; typing; re-
location services for businesses; price comparison ser-
vices; secretarial services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other busi-
nesses]; shorthand; outsourcing services [business as-
sistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; photocopying services; business efficiency 
expert services; sales promotions at point of purchase 
or sale, for others; presentation of goods on commu-
nication media, for retail purposes; commercial infor-
mation and advice for consumers in the choice of pro-
ducts and services; transcription of communications 
[office functions]. 
___________________________________________ 
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(511)  
9 ‒ Batteries for electronic cigarettes; batteries for el-
ectronic devices that are used for heating tobacco, 
chargers for electronic devices that are used for hea-
ting tobacco; USB chargers for electronic devices that 
are used for heating tobacco; car chargers for elec-
tronic cigarettes; car chargers for devices that are used 
for heating tobacco; battery chargers for electronic 
cigarettes. 
 

18 ‒ Leather and imitation leather; hides and skins; 
multipurpose bags of leather or imitation leather, bri-
efcases (leatherware), carrying cases, pocket wallets, 
billfolds, briefcases, pouches, purses, key cases, card 
cases, luggage tags, handbags; travel trunks, suitcases, 
tote bags, garment bags for travel, rucksacks, back-
packs, vanity cases; umbrellas, parasols and walking 
sticks. 
 

34 ‒ Wired vaporizers for electronic cigarettes and el-
ectronic smoking devices; tobacco, raw or manufac-
tured; tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and asht-
rays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for 
the purpose of being heated, electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or to-
bacco in order to release nicotine-containing aerosol 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in elec-
tronic cigarettes; electronic smoking devices; electro-
nic cigarettes; electronic cigarettes as substitutes for 
traditional cigarettes; electronic devices for the inha-
lation of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing 
devices for smokers, tobacco products and tobacco 
substitutes; smokers' articles for electronic cigarettes; 
parts and fittings for the aforesaid products included 
in this class; devices for extinguishing heated cigare-
ttes and cigars as well as heated tobacco sticks; elec-
tronic rechargeable cigarette cases; protective cases, 
decorative covers and carrying cases for electronic ci-
garettes, tobacco heating devices and electronic smo-
king devices; in-car cradles and in-car holders for el-
ectronic cigarettes, tobacco heating devices and elec-
tronic smoking devices; containers for the disposal of 
used tobacco sticks; cleaners, cleaning utensils and 
cleaning brushes for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices. 
 

35 ‒ Retail services and online retail services relating 
to heated tobacco products, electronic cigarettes, elec-
tronic smoking devices, electronic devices and their 
parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco, 
oral vaporizing devices, vaporizers for electronic ci-
garettes and smoking devices, electronic rechargeable 
cigarette cases, chargers and charging docks for the 
aforementioned goods, extinguishers for heated ciga-

rettes and heated tobacco sticks, parts and fittings for 
the aforementioned goods, liquid nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes, tobacco substitutes 
(not for medical purposes), smokers' articles, protecti-
ve cases, decorative covers and carrying cases for el-
ectronic cigarettes and electronic smoking devices, 
cleaning utensils, household goods; marketing rese-
arch, market studies, market intelligence services, opi-
nion polling; customer relationship management ser-
vices; customer service management; organization 
and management of customer loyalty programs; all 
these services being exclusively related to electronic 
cigarettes, tobacco heating devices, electronic smo-
king devices and batteries and battery chargers for 
electronic cigarettes, tobacco heating devices and el-
ectronic smoking devices. 
 

37 ‒ Maintenance and repair of electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking devi-
ces; maintenance and repair of batteries and battery 
chargers for electronic cigarettes, tobacco heating de-
vices and electronic smoking devices; all these servi-
ces being exclusively related to electronic cigarettes, 
tobacco heating devices, electronic smoking devices 
and batteries and battery chargers for electronic ciga-
rettes, tobacco heating devices and electronic smoking 
devices. 
 

41 ‒ Entertainment services; arranging events for cul-
tural and entertainment purposes; organization of cul-
tural activities. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110314 A 
(800) 1557570 
(151) 2020 07 21 
(891) 2020 07 21 
(731) Industrial Innovation Group SARL 

16 Rue de la Pélisserie, CH-1204 Genève,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.11; 11.03.04; 26.11.12; 27.03.01; 

27.05.01 
(511)  
1 ‒ Chemicals used in industry, science, photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; un-
processed artificial resins, unprocessed plastics; fire 
extinguishing and fire prevention compositions; tem-
pering and soldering preparations; materials for tan-
ning leather and animal skins; adhesives for use in in-
dustry; mastics and other filler pastes; compost, ma-
nures, fertilizing products; biological preparations for 
use in industry and science. 
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3 ‒ Non-medicated toiletry preparations and cosmetic 
products; non-medicated dentifrices; perfumery pro-
ducts, essential oils; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, degre-
asing and abrasive preparations. 
 

29 ‒ Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetab-
les; jellies, jams, compotes; eggs; milk, hemp milk, 
cheese, butter, yogurt and other dairy products; oils 
and fats for food; edible hemp oil and cold-pressed 
edible hemp oil. 
 

30 ‒ Coffee, tea, hemp tea, cocoa and coffee substi-
tutes; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flours, 
hemp flour and preparations made from cereals; bre-
ad, pastry and confectionery products; chocolate; ice 
cream, sherbets and other edible ices; sugar, honey, 
golden syrup; yeast, baking powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice for refreshment; hemp seeds. 
 

31 ‒ Unprocessed and non-transformed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; unp-
rocessed and raw grains and seeds; raw hemp seeds; 
hemp seed meal for animal consumption; hemp straw 
(raw material); fresh fruits and vegetables, fresh aro-
matic herbs; natural plants and flowers; bulbs, seed-
lings and seeds; live animals; food products and beve-
rages for animals; malt. 
 

32 ‒ Beers; hemp beer; non-alcoholic beverages; mi-
neral and aerated waters; beverages based on fruit and 
fruit juices; syrups and other preparations without 
alcohol for making beverages. 
 

35 ‒ Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; the brin-
ging together, for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof) in retail and/or 
wholesale stores, as well as in mail-order catalogs and 
on websites enabling customers to conveniently view 
and purchase said goods. 
 

39 ‒ Transport; packaging and storage of merchandi-
se; travel organization. 
 

40 ‒ Treatment of materials; recycling of trash and 
waste; air purification and water treatment; printing 
services; food and beverage preservation. 
 

41 ‒ Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 
 

42 ‒ Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; indus-
trial analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication services; 
design and development of computers and software. 
 

43 ‒ Services for providing food and beverages; tem-
porary accommodation. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2021 110315 A 
(800) 1557572 
(151) 2020 07 01 
(891) 2020 07 01 
(731) GRANITIFIANDRE S.p.A. 

Via Radici Nord, 112, CASTELLARANO  
(RE), Italy 

(540)  

 
(591) Black and green 
(531) 04.05.05; 27.03.01; 27.03.02; 27.05.10;  

29.01.12 
(511)  
19 ‒ Building materials (non-metallic), tiles not of 
metal for building; tiles; flooring and coverings of ce-
ramic and porcelaine stoneware. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110328 A 
(800) 1557944 
(151) 2020 08 07 
(891) 2020 08 07 
(731) Limited liability company "ARCON TRADE" 

Sayat-Nova str./d/6/27 Kentron, 0010 Yerevan,  
Armenia 

(540)  

ARAGET 
(591) Black, white  
(511)  
33 ‒ Aperitifs; arak; brandy; wine; whiskey; vodka; 
gin; digesters [liqueurs and spirits]; cocktails; cura-
cao; anisette [liqueur]; liqueurs; alcoholic beverages, 
except beer; alcoholic beverages containing fruit; spi-
rits [beverages]; distilled beverages; bitters; rum; sa-
ke; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit ext-
racts, alcoholic; alcoholic essences. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110329 A 
(800) 1557945 
(151) 2020 09 15 
(891) 2020 09 15 
(731) Dukascopy Bank SA 

Route de Pré-Bois 20, CH-1217 Meyrin,  
Switzerland 

(540)  

DUKAS 
(591) Black, white  
(511)  
36 ‒ Banking services; bank card services, credit card 
services, debit card services and electronic payment 
card services; issuing of electronic payment cards in 
the framework of bonus and rewards programs; ban-
king services regarding the electronic transfer of 
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funds; Internet banking; issuance of tokens of value as 
a reward for customer loyalty; issuance and redem-
ption of tokens of value; provision of information re-
lating to the issuance of tokens of value; financial 
transactions by means of blockchains; financial servi-
ces related to digital currencies; electronic cash ser-
vices [payment services]; transfer of funds via electro-
nic communication networks; electronic payment ser-
vices; virtual currency transfer services; analysis of 
financial data; computerized financial data services; 
financial forecasting services; financial services, na-
mely betting with gains/losses according to spreads; 
brokerage services on financial markets; financial ex-
changes; financial services, namely electronic finan-
cial transaction services; foreign currency exchange 
services; financial services, namely foreign exchange 
market; computerized financial services relating to fo-
reign exchange operations; online and real-time fo-
reign exchange transactions. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110330 A 
(800) 1557986 
(151) 2020 08 12 
(891) 2020 08 12 
(731) ChangXin Memory Technologies, Inc. 

Room 630, Haiheng Building, No. 6 Cuiwei  
Road, Economic And, Technological  
Development Zone, Hefei, 230000 Anhui,  
China 

(540)  

 
(591) Red and blue 
(531) 26.04.03; 26.04.05; 27.05.08; 27.05.17;  

29.01.12 
(511) 
9 ‒ Semi-conductors; wafers for integrated circuits; 
printed circuits; integrated circuits; integrated circuit 
chips; printed circuit boards; electronic transistors; 
triodes; semi-conductor devices; magnetic materials 
and devices. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110345 A 
(800) 1036097 
(151) 2009 12 08 
(891) 2020 10 12 
(731) RAMİZ RESTORAN İŞLETMELERİ VE  

GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ 
Akhisar Bahkesir Devlet, Karayolu BP  
Akaryakit İstasyonu Yani, TR-45200  
Akhisar/Manisa, Turkey 

 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
29 ‒ Meat, fish, poultry, game, meat extracts, broth, 
bouillon, shellfish, namely, shrimp, lobster, clams, 
processed meat, frozen meat, dried meat, fried meat, 
meat jellies, meat juices; preserved or processed be-
ans, chickpeas, lentil, soy beans; instant or pre-cooked 
soups; cooked and preserved meals consisting mainly 
of meat, fish, vegetables and also containing rice and 
pasta; processed olives, pickles, raisins; milk and milk 
products, namely, milk, cheese, yoghurt, ayran (drink 
based on yoghurt), cream, milk powder, milk based 
beverages, yoghurt containing fruits; edible oils and 
fats, namely, olive oil, sunflower oil, sesame oil bu-
tter, margarine; canned, dried, preserved or processed 
fruits, namely, processed and roasted nuts, prepared 
walnuts, ground almonds; jams, marmalades; eggs, 
powdered eggs; fruit jellies, unflavored and unsweete-
ned gelatins; proteins for use as food additives, proce-
ssed bee pollen for food purposes; potato chips, potato 
crisps, potato fritters; canned, dried, preserved or pro-
cessed vegetables; vegetable juices for cooking. 
 

43 ‒ Pet day care services, pet and animal boarding 
services, providing of food and drink; restaurants, 
self-service restaurants, cafeterias; cafes, canteens, 
cocktail saloons, snack bars, catering, pub services; 
rental of food service equipment used in services pro-
viding food and drink, arranging temporary housing 
accommodations, namely hotels, motels, holiday 
camps, boarding houses, rental of tents, youth hostel 
services, room reservation services, nurseries and day 
care centers, retirement home services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110346 A 
(800) 1060114 
(151) 2010 08 26 
(891) 2020 08 27 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

KTS "Merletto" 
Novaya ulitsa, 16, S. Kosyrevka, Lipetskiy 
rayon, RU-398516 Lipetskaya oblast, Russian 
Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
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(511)  
30 ‒ Aromatic preparations for food; flavorings (fla-
vourings), other than essential oils, for beverages; fla-
vorings (flavourings), other than essential oils, for 
cakes; flavorings, other than essential oils; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; flavorings, ot-
her than essential oils, for cakes; flavourings, other 
than essential oils; flavourings, other than essential 
oils, for beverages; flavourings, other than essential 
oils, for cakes; star aniseed; cookies; pancakes; buns; 
bread rolls; rolls (bread); vanillin (vanilla substitute); 
vanilla (flavoring) (flavouring); waffles; vermicelli 
(noodles); coffee flavorings (flavourings); natural 
sweeteners; sausage binding materials; binding agents 
for ice cream (edible ices); sea water for cooking; 
glucose for food; mustard; baking powder; thickening 
agents for cooking foodstuffs; rice-based snack food; 
cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal pre-
parations for use as coffee substitutes; pastries; con-
fectionery for decorating Christmas trees; fruit jellies 
(confectionery); cakes; peanut confectionery; almond 
confectionery; farinaceous food pastes; macaroni; pa-
sta; pasty; pate (pastries); frozen yoghurt (confectio-
nery ices); cocoa; cocoa products; capers; caramels 
(candy); gruel, with a milk base, for food; quiches; 
gluten for food; sweetmeats (candy); liquorice (con-
fectionery); stick liquorice (confectionery); pepper-
mint sweets; coffee; unroasted coffee; starch for food; 
crackers; hominy grits; crushed barley; husked barley; 
groats for human food; husked barley; sago; semolina; 
corn, milled; maize, milled; corn, roasted; maize, roa-
sted; meat pies; turmeric for food; couscous (semo-
lina); farinaceous foods; noodles; ribbon vermicelli; 
ice for refreshment; ice, natural or artificial; edible 
ices; candy for food; rice cakes; maltose; hominy; 
marzipan; custard; honey; royal jelly for human con-
sumption, not for medical purposes; ice cream; sher-
bets (ices); sorbets (ices); barley meal; bean meal; 
corn flour; corn meal; flour for food; maize flour; ma-
ize meal; meal; mustard meal; oatmeal; potato flour 
for food; soya flour; tapioca flour for food; wheat 
flour; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages 
with milk; coffee beverages with milk; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; nutmegs; lozenges (confectionery); pas-
tilles (confectionery); golden syrup; molasses for fo-
od; pepper; petits fours (cakes); biscuits; macaroons 
(pastry); malt biscuits; petit-beurre biscuits; pies; piz-
zas; fondants (confectionery); pop corn; popcorn; po-
wder for edible ices; powders for ice cream; pralines; 
chow-chow (condiment); chutneys (condiments); con-
diments; dressings for salad; ketchup (sauce); mayo-
nnaise; meat gravies; relish (condiment); dressings for 
salad; sauces (condiments); soya sauce; tomato sauce; 
weeds (condiment); meat tenderizers, for household 
purposes; cereal preparations; flour-milling products; 
oat-based food; bee glue (propolis) for human con-

sumption; propolis (bee glue) for human consumpti-
on; gingerbread; allspice; cinnamon (spice); cloves 
(spice); curry (spice); ginger (spice); spices; puddings; 
cake powder; ravioli; chewing gum, not for medical 
purposes; rice; spring rolls; sugar; aniseed; cake paste; 
pastry; confectionery; sugar confectionery; baking 
soda (bicarbonate of soda for cooking purposes); bi-
carbonate of soda for cooking purposes (baking soda); 
malt for human consumption; salt for preserving fo-
odstuffs; cooking salt; celery salt; spaghetti; peppers 
(seasonings); saffron (seasoning); seasonings; prepa-
rations for stiffening whipped cream; rusks; bread-
crumbs; sushi; sandwiches; yeast in pill form, not for 
medical use; tabbouleh; tacos; tapioca; soya bean 
paste (condiment); almond paste; tortillas; tarts; gar-
den herbs, preserved (seasonings); edible decorations 
for cakes; beer vinegar; vinegar; ferments for pastes; 
leaven; yeast; halvah; bread; unleavened bread; chips 
(cereal products); corn flakes; maize flakes; oat fla-
kes; chicory extract for food; essences for foodstuffs, 
except etheric essences and essential oils. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110351 A 
(800) 1378264 
(151) 2017 10 10 
(891) 2019 12 13 
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu  

NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA  
FIRMA "MATERIA MEDICA HOLDING" 
Trety Samotechny pereulok, 9, RU-127473  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

AFALAZA 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations including preparati-
ons for the prophylaxis and treatment of prostatic di-
seases; vaccines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of urological diseases; adhesive plaster; 
drugs for medical purposes; medicines for human pur-
poses; medicinal drinks; medicinal infusions; tinctures 
for medical purposes; decoctions for pharmaceutical 
purposes; pills for pharmaceutical purposes; plasters 
for medical purposes; vitamin preparations; pharma-
ceutical preparations; by-products of the processing of 
cereals for medical purposes; adjuvants for medical 
purposes; styptic preparations; tonics [medicines]; 
herbal teas for medicinal purposes; disinfectants for 
hygiene purposes including disinfectants for the con-
trol of microorganisms causing infectious diseases in 
humans. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110352 A 
(800) 1412123 
(151) 2018 05 02 
(891) 2020 06 29 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu  

"OLIMP-CONSALT" 
prospekt Peremohy, bud. 53-A, Kyiv 03680,  
Ukraine; 
KLYMETS Pavlo Anatoliiovych 
vul. Kropyvnytskoho, 10, kv. 21, Kyiv 01004,  
Ukraine 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
33 ‒ Alcoholic beverages (except beers). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110484 A 
(800) 1559452 
(151) 2020 08 17 
(891) 2020 08 17 
(731) DELI GROUP CO., LTD. 

DELI INDUSTRIAL PARK, NINGHAI  
COUNTY, NINGBO, 310008 ZHEJIANG,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.13.01; 27.05.01 
(511)  
2 ‒ Colorants; pigments; metals in powder form for 
use in painting, decorating, printing and art; waterco-
lour paints for use in art; oil paints for use in art; food 
dyes; ink for leather; printing ink; ink cartridges, fil-
led, for printers and photocopiers; paints. 
 

16 ‒ Stationery; ink; pens [office requisites]; pain-
tbrushes; drawing boards; paint boxes for use in 
schools; canvas for painting; drawing instruments; 
drawing pads; papers for painting and calligraphy. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110583 A 
(800) 1561225 
(151) 2020 07 14 
(891) 2020 07 14 
(731) Great Wall Motor Company Limited 

2266 Chaoyang South Street, Baoding,  
071000 Hebei, China 

 
 
 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.11.25; 26.15.25 
(511)  
35 ‒ Advertising agency services; publicity; import-
export agency services; auctioneering; business mana-
gement assistance; business management consultancy; 
business auditing; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
sales promotion for others; bidding quotation. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110584 A 
(800) 1561273 
(151) 2020 10 13 
(891) 2020 10 13 
(731) LTD "VALENTA-INTELLEKT" 

ul. Ryabinovaya, d. 26, str. 10, k. 6-26,  
RU-121471 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and diseases accompanied by 
movement disorders, including multiple sclerosis; 
pharmaceuticals for the symptomatic treatment of 
walking disorders in patients with multiple sclerosis. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110587 A 
(800) 1561302 
(151) 2020 05 22 
(891) 2020 05 22 
(731) KIRAÇ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK  

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Organize San. Böl. 15., Cad. Şehitler Bulvarı  
No.21, Eskişehir, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Dark blue and white 
(531) 26.15.01; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
35 ‒ The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely, non-precious ores, or-
dinary metals and their alloys and semi-finished pro-
ducts, metal plates and plates, profiles, sheet metal, 
tinplate, iron, copper, zinc, tin, brass, aluminum, steel 
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wire mesh for building, portable metal structures, me-
tal floors, staircases, railings, handrails, flat roofs, me-
tal fences, movable metal benches, cable modems, 
portable metal greenhouses, swimming pools and 
springboards, metal silos, metal barriers for roads, 
sieves from metal for screening and filtering, doors 
and windows made of metal, door and window fra-
mes, metal shutters, metal shutters and blinds, metal 
scaffolding and construction molds, telescopic stand 
for constructions, non-electrical cables and wires, 
welding and soldering wires, metal ropes, metal han-
gers, ties, columns, belts, belts and straps, ventilation 
ducts, vents, culvert covers, axial-flow fans for air-
conditioning, pipes, chimneys for ventilation, heating 
and heavy-duty installations, signs, boards, vehicle 
license plates, illuminated advertising signs, metal pa-
llets for lifting, loading and transporting, containers, 
drums, barrels, tanks and tanks for storage and trans-
portation, packaging materials made of metal, metal 
foils, pressure vessels, empty tubes (lpg tubes), gas 
cylinders, fittings, flanges, wires, nipples, sleeves, el-
bows, reducers, metal pipes for liquid and gas trans-
port, drill pipes, metal valves (not machine or motor 
part), metal barrel taps, coins, money boxes, metal to-
ol boxes, metal boxes, mailboxes, metal workbenches, 
shelves, metal benches, market shelves and shelves, 
railway goods made of metal, trailers, railway slee-
pers, shears, rotary platforms, metal scaffolds and 
buoys, metal buoys, foundry tools for foundry, art-
works made of common metals or their alloys, statues, 
statuettes, monuments, busts, tombacs, metal caps, 
bottle caps, metal ID cards and tags, mine poles, tele-
communication poles, poles for external fixtures, 
fence posts, manhole covers, grates for sewer, tele-
phone and underground power lines, stairs made of 
metal, instruments and apparatus for measuring and 
evaluation in the fields of science, laboratory, marine, 
topography, meteorology, electricity, photography, 
filmmaking, industry and optics, material testing ins-
truments and devices, barometers, ammeters, gas tes-
ters, thickness gauges, humidity measuring instru-
ments, thermometers (air temperature meters), volt-
meters, microscopes, magnifiers, telescopes, perisco-
pes, materials used in laboratories (test tubes, special 
containers with scale), laboratory experimental furna-
ces and special furniture, illuminated advertising bo-
ards, scoreboards, electronic display boards, devices 
for recording, transmission or reproducing of audio 
and video, entertainment equipment, such as radios, 
televisions, videos, cameras, audio equipment and 
parts, as an additional device for television receivers, 
cinematographic devices, remote control devices, he-
adphones, speakers, megaphones, intercoms, inter-
coms, picture and external projectors, data processing 
devices, computers, computer software and hardware, 
printers, laser printers, scanners, cash registers, calcu-
lators, barcode readers and their parts and accessories, 
navigation devices for vehicles in the nature of on-
board computers, magnetic and optical record carriers, 
plaques, cassettes, discs, floppy disks, CDs, movie 
films, all kinds of cameras, parts and accessories for 

cameras, magnification devices, exposure films, mo-
vies, photo-films, x-rays apparatus, antennas, satellite 
antennas, amplifiers and their components, electrical 
equipment for remote ignition, cash dispensing ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus, 
automatic vending machines, automatic teller machi-
nes, ticket vending machines, weighing machines, 
cash machines, electronic components used in machi-
nes and devices, semiconductors, electronic circuits, 
blank integrated circuit cards, electronic chips, photo-
cells, diodes, transistors, circuit boards, crystal osci-
llators, capacitors, electronic circuits, delay lines, 
liquid crystal displays, hybrid circuits, thermistors 
(heat sensors), converters, magnetic heads, magnetic 
deflectors, communication devices, telephones, faxes, 
telegraphs, telex, telegraph machines, radios, telepho-
ne exchanges, electric copying and duplicating ma-
chines, photocopiers, balancing machines, counters, 
electricity meters, water meters, gas meters, gas 
pumps for service stations (automatic), parking me-
ters, time generators (timer), egg timers [mechanical 
or electric], electronic or magnetic cards, telephone 
cards, cards used in banking, automatic on-off cards, 
electronic cards for counters, electronic tickets, scales, 
scales and weighing equipment, detectors, imaging 
devices, non-medical x-ray devices, radiological equ-
ipment for industry (x-ray), life-saving and protective 
equipment, life jackets, life buoys, breathing appara-
tus for divers, diving suits, diving goggles, safety 
belts, safety nets, protective clothing, gloves, goggles 
and helmets, luminous beacons, glasses, sunglasses, 
lenses and their boxes, cases, parts and accessories, 
acoustic amplifiers, alarms except vehicle alarms, si-
rens, power supplies, batteries, batteries, batteries, ba-
tteries, uninterruptible power supplies, irons, electric 
steam irons, press irons, indicators for vehicles, speed, 
oil, fuel and temperature gauges, tachometers, dual 
amplifier balancers, failure warning triangles for ve-
hicles (reflector triangles), illuminated and mechani-
cal road signs, electrical-electronic or mechanically 
operated traffic signaling equipment, junction control 
devices, flashers, fire trucks, fire extinguishing equip-
ment and devices, electric welding machines, solde-
ring irons, soldering irons, welding torches, welding 
electrodes, radar, submarine radar (night vision), night 
vision provider or enhancing equipment and devices, 
lightning conductors, grounding plates, bands, spirit 
levels, tape meters, capacitance meters, wire mesh, 
plumbing fittings, dosing devices, electric hair curlers, 
curlers, electrical equipment for repellent or insect re-
pellent, automatic doors for buildings, automatic tur-
nstiles, electric or electronic door opening-closing de-
vices, scientific satellites, apparatus for electrolysis 
and galvanization, anodes, cathodes, screen filters for 
computers and televisions, remote control on-off me-
chanisms for vehicle doors, magnets, decorative mag-
nets, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, such services may be provided 
by retail stores, wholesale outlets, by means of elec-
tronic media or through mail order catalogues. 
___________________________________________ 

 
 #12  2021 07 12 

 
98 



 
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

 
 
 
 
 
(260) AM 2021 105102 A 
(800) 1489544 
(151) 2019 04 19 
(181) 2029 04 19 
(891) 2019 04 19 
(511) 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 105690 A 
(800) 1496184 
(151) 2019 07 17 
(181) 2029 07 17 
(891) 2019 07 17 
(511) 16, 28, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 105712 A 
(800) 1496576 
(151) 2019 09 18 
(181) 2029 09 18 
(891) 2019 09 18 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 106012 A 
(800) 1501508 
(151) 2019 06 18 
(181) 2029 06 18 
(891) 2019 06 18 
(511) 05, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108012 A 
(800) 1526686 
(151) 2020 01 19 
(181) 2030 01 19 
(891) 2020 01 19 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108198 A 
(800) 1361461 
(151) 2017 03 22 
(181) 2027 03 22 
(891) 2020 03 05 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108266 A 
(800) 1530555 
(151) 2020 02 07 
(181) 2030 02 07 
(891) 2020 02 07 
(511) 41, 42 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2021 108286 A 
(800) 1278301 
(151) 2015 07 08 
(181) 2025 07 08 
(891) 2020 03 20 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108438 A 
(800) 1532360 
(151) 2019 12 16 
(181) 2029 12 16 
(891) 2019 12 16 
(511) 01, 05, 31, 35, 41, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108439 A 
(800) 1532365 
(151) 2020 02 20 
(181) 2030 02 20 
(891) 2020 02 20 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108440 A 
(800) 1532369 
(151) 2020 02 25 
(181) 2030 02 25 
(891) 2020 02 25 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108441 A 
(800) 1532375 
(151) 2020 03 11 
(181) 2030 03 11 
(891) 2020 03 11 
(511) 03, 05, 21, 25, 29, 30, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108442 A 
(800) 1532387 
(151) 2020 03 10 
(181) 2030 03 10 
(891) 2020 03 10 
(511) 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108468 A 
(800) 1533031 
(151) 2019 05 14 
(181) 2029 05 14 
(891) 2019 05 14 
(511) 34 
___________________________________________ 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 108469 A 
(800) 1533032 
(151) 2019 05 14 
(181) 2029 05 14 
(891) 2019 05 14 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108470 A 
(800) 1533038 
(151) 2020 04 16 
(181) 2030 04 16 
(891) 2020 04 16 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108471 A 
(800) 1533062 
(151) 2020 02 26 
(181) 2030 02 26 
(891) 2020 02 26 
(511) 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108472 A 
(800) 1533203 
(151) 2019 12 19 
(181) 2029 12 19 
(891) 2019 12 19 
(511) 03, 05, 16 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108477 A 
(800) 1533439 
(151) 2020 05 01 
(181) 2030 05 01 
(891) 2020 05 01 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108531 A 
(800) 1533524 
(151) 2020 04 27 
(181) 2030 04 27 
(891) 2020 04 27 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108532 A 
(800) 1533533 
(151) 2020 04 09 
(181) 2030 04 09 
(891) 2020 04 09 
(511) 12, 20, 21 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 108533 A 
(800) 1533540 
(151) 2019 12 18 
(181) 2029 12 18 
(891) 2019 12 18 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108535 A 
(800) 1533582 
(151) 2019 12 03 
(181) 2029 12 03 
(891) 2019 12 03 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108536 A 
(800) 1533635 
(151) 2019 12 16 
(181) 2029 12 16 
(891) 2019 12 16 
(511) 35, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108537 A 
(800) 1533674 
(151) 2020 03 13 
(181) 2030 03 13 
(891) 2020 03 13 
(511) 40 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108538 A 
(800) 1533678 
(151) 2020 03 06 
(181) 2030 03 06 
(891) 2020 03 06 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108539 A 
(800) 1533717 
(151) 2020 01 25 
(181) 2030 01 25 
(891) 2020 01 25 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108552 A 
(800) 1534049 
(151) 2020 04 28 
(181) 2030 04 28 
(891) 2020 04 28 
(511) 01, 17 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 108553 A 
(800) 1534062 
(151) 2020 02 19 
(181) 2030 02 19 
(891) 2020 02 19 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108556 A 
(800) 1534140 
(151) 2019 12 27 
(181) 2029 12 27 
(891) 2019 12 27 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108564 A 
(800) 732294 
(151) 1999 12 20 
(181) 2029 12 20 
(891) 2020 05 20 
(511) 02, 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108570 A 
(800) 1483975 
(151) 2019 05 20 
(181) 2029 05 20 
(891) 2020 05 15 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108571 A 
(800) 1503892 
(151) 2019 10 01 
(181) 2029 10 01 
(891) 2020 05 18 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108632 A 
(800) 1535110 
(151) 2019 12 10 
(181) 2029 12 10 
(891) 2019 12 10 
(511) 01, 04, 05, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108633 A 
(800) 1535157 
(151) 2019 12 23 
(181) 2029 12 23 
(891) 2019 12 23 
(511) 08, 09, 18, 21, 26 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 108635 A 
(800) 1535218 
(151) 2019 12 31 
(181) 2029 12 31 
(891) 2019 12 31 
(511) 20, 24 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108636 A 
(800) 1535221 
(151) 2019 11 12 
(181) 2029 11 12 
(891) 2019 11 12 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108637 A 
(800) 1535288 
(151) 2020 01 20 
(181) 2030 01 20 
(891) 2020 01 20 
(511) 16, 35, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108638 A 
(800) 1535298 
(151) 2020 05 05 
(181) 2030 05 05 
(891) 2020 05 05 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108639 A 
(800) 1535320 
(151) 2020 05 18 
(181) 2030 05 18 
(891) 2020 05 18 
(511) 07, 08, 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108640 A 
(800) 1535361 
(151) 2020 03 30 
(181) 2030 03 30 
(891) 2020 03 30 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108641 A 
(800) 1535388 
(151) 2020 02 04 
(181) 2030 02 04 
(891) 2020 02 04 
(511) 01, 02, 03, 35, 37, 40 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 108643 A 
(800) 1535461 
(151) 2019 11 13 
(181) 2029 11 13 
(891) 2019 11 13 
(511) 03, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 28,  

29, 31, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108648 A 
(800) 1535752 
(151) 2019 07 17 
(181) 2029 07 17 
(891) 2019 07 17 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108652 A 
(800) 1056363 
(151) 2010 03 23 
(181) 2030 03 23 
(891) 2020 04 27 
(511) 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108654 A 
(800) 1454675 
(151) 2018 11 23 
(181) 2028 11 23 
(891) 2020 05 18 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108656 A 
(800) 1491682 
(151) 2019 08 06 
(181) 2029 08 06 
(891) 2020 05 18 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108700 A 
(800) 1535899 
(151) 2020 05 06 
(181) 2030 05 06 
(891) 2020 05 06 
(511) 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108719 A 
(800) 1536391 
(151) 2020 03 30 
(181) 2030 03 30 
(891) 2020 03 30 
(511) 07, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 22, 35 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2021 108722 A 
(800) 1536476 
(151) 2020 05 04 
(181) 2030 05 04 
(891) 2020 05 04 
(511) 01, 02, 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108725 A 
(800) 1536621 
(151) 2020 04 02 
(181) 2030 04 02 
(891) 2020 04 02 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108730 A 
(800) 1536794 
(151) 2020 05 05 
(181) 2030 05 05 
(891) 2020 05 05 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108798 A 
(800) 1537090 
(151) 2020 04 17 
(181) 2030 04 17 
(891) 2020 04 17 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108843 A 
(800) 1456179 
(151) 2018 10 11 
(181) 2028 10 11 
(891) 2020 05 25 
(511) 07, 09, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108897 A 
(800) 1538186 
(151) 2019 06 26 
(181) 2029 06 26 
(891) 2019 06 26 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108898 A 
(800) 1538202 
(151) 2019 06 26 
(181) 2029 06 26 
(891) 2019 06 26 
(511) 33 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 108971 A 
(800) 1539330 
(151) 2020 06 01 
(181) 2030 06 01 
(891) 2020 06 01 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108972 A 
(800) 1539338 
(151) 2020 05 29 
(181) 2030 05 29 
(891) 2020 05 29 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108973 A 
(800) 1539342 
(151) 2019 12 26 
(181) 2029 12 26 
(891) 2019 12 26 
(511) 29, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108984 A 
(800) 1539701 
(151) 2020 03 26 
(181) 2030 03 26 
(891) 2020 03 26 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109073 A 
(800) 1540972 
(151) 2020 02 19 
(181) 2030 02 19 
(891) 2020 02 19 
(511) 03, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109074 A 
(800) 1541006 
(151) 2020 05 14 
(181) 2030 05 14 
(891) 2020 05 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109075 A 
(800) 1541026 
(151) 2020 06 04 
(181) 2030 06 04 
(891) 2020 06 04 
(511) 06, 07, 20 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109076 A 
(800) 1541071 
(151) 2020 02 06 
(181) 2030 02 06 
(891) 2020 02 06 
(511) 36, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109170 A 
(800) 1541860 
(151) 2020 04 27 
(181) 2030 04 27 
(891) 2020 04 27 
(511) 09, 16, 35, 36, 39, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109172 A 
(800) 1541899 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109173 A 
(800) 1541981 
(151) 2020 01 24 
(181) 2030 01 24 
(891) 2020 01 24 
(511) 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109174 A 
(800) 1542012 
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(891) 2020 06 03 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109175 A 
(800) 1542051 
(151) 2020 03 02 
(181) 2030 03 02 
(891) 2020 03 02 
(511) 05, 09, 10, 42, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109255 A 
(800) 1543051 
(151) 2019 12 13 
(181) 2029 12 13 
(891) 2019 12 13 
(511) 03, 08, 16, 21, 29, 30, 32, 33 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 109256 A 
(800) 1543128 
(151) 2020 06 01 
(181) 2030 06 01 
(891) 2020 06 01 
(511) 29, 30, 31, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109257 A 
(800) 1543130 
(151) 2019 11 19 
(181) 2029 11 19 
(891) 2019 11 19 
(511) 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109258 A 
(800) 1543147 
(151) 2020 06 19 
(181) 2030 06 19 
(891) 2020 06 19 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109259 A 
(800) 1543155 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 03 
___________________________________________ 
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სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი − საქპატენტი „საქონლის 
ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 
მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, აქვეყნებს ასოციაციების „ხეთის მანდარინი“ და „მუხურის 
თაფლი“ მიერ საქპატენტში წარმოდგენილი განაცხადების მასალებს. 

თუ განაცხადის მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ამ მასალებთან დაკავშირებით საქპა-
ტენტში არ შემოვა დამატებითი ინფორმაცია, გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციის შესახებ 
ცნობები შეტანილი იქნება ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის 
სახელმწიფო რეესტრში და გამოქვეყნდება საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალურ 
ბიულეტენში. 

თუ განაცხადის მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ამ მასალებთან დაკავშირებით საქ-
პატენტში შემოვა დამატებითი ინფორმაცია, ის შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. 

 
ხეთის მანდარინი  

 

სპეციფიკაცია 
 

განაცხადის № 3503/7 
 

განაცხადის შეტანის თარიღი:  2020 24 11 
 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  ხეთის მანდარინი 
 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის 
რეგისტრაცია: მანდარინი 
 

განმცხადებლის სახელი და მისამართი:  ასოციაცია „ხეთის მანდარინი“  
ხობის მუნიციპალიტეტი, ხეთის ადმინისტრაციული ერთეული. 
 
3. სპეციფიკაცია: 
 

3.1. დასახელება: ხეთის მანდარინი 
 

3.2. აღწერა:  
გეოგრაფიული აღნიშვნა „ხეთის მანდარინი“ გამოიყენება „უნშიუ“ (C. Unshiu Marc.) ჯიშის, 
უფრო ზუსტად, მრავალი წლის მანძილზე ადგილობრივი აგროკლიმატური ფაქტორების 
ზეგავლენით შექმნილ სახესხვაობის ქართული მანდარინისათვის. 
 

სარეალიზაციოდ გატანისას ხეთის მანდარინს უნდა გააჩნდეს შემდეგი მახასიათებლები: 
 

ფიზიკური მახასიათებლები: 
ზომა:  არანაკლებ 54 მმ; 
წონა:  არანაკლებ 60 გრ; 
კანი:  ადვილად მოცილებადი; 
 

სეგმენტები ერთმანეთისაგან ადვილად განცალკევებადი, სეგმენტების რაოდენობა − 9-13. 
პრაქტიკულად უთესლო.  
 
 

 
#12  2021 07 12 

   
105 



                                                    
 
 

geografiuli aRniSvnebi  

ქიმიური მახასიათებლები: 
წვენის შემცველობა:  30-40%; 
შაქრის შემცველობა:  >8,7 Brix; 
მჟავიანობა:   0,9-1%. 
 

ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები: 
ფორმა:  სფერული ან შებრტყელებულ-სფერული; 
ფერი:  ოქროსფერ-ყვითელი, რომელიც სიმწიფესთან ერთად გადადის ნარინჯისფერში; 
გემო:  გამახალისებელი მომჟავო-მოტკბო, დაბალანსებული შაქრიანობა მჟავიანობის თანა- 

   ფარდობითა და მკაფიოდ გამოხატული არომატით. 
 

გარდა ამისა, ხილი უნდა იყოს ჯანსაღი (უნდა გამოირიცხოს ხილი, რომელსაც დაწყებული 
აქვს ლპობა, მოკიდებული აქვს ობი, ან სხვაგვარად არის დაზიანებული); იყოს სუფთა, თავი-
სუფალი ყოველგვარი უცხო ნივთიერებისაგან; უცხო სუნისა და გემოს გარეშე. 

 

3.3. წარმოების გეოგრაფიული არეალი 
წარმოების ტერიტორია მოიცავს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებს: ხეთას, ლარჩვასა და 
ოხვამეკარს. სულ მანდარინის პლანტაციის ფართობი 125 ჰექტარია. 
 

3.4. კავშირი გეოგრაფიულ გარემოსთან 
ხეთის მანდარინის განსაკუთრებულობა, უნიკალურობა და მაღალი ხარისხი განპირობე-
ბულია რიგი ფაქტორებით. ციტრუსოვანთა ბაღები გაშენებულია ურთის მთის სამხრეთ 
კალთაზე, ზღვის დონიდან საშუალოდ 30-80 მეტრ სიმაღლეზე, რომელიც ღიაა შავი ზღვის 
მხრიდან და არ ხდება ჰაერის ცივი მასების დაგუბება ინვერსიის დროს. ამიტომ აღნიშნულ 
ტერიტორიაზე სითბო სავეგეტაციო პერიოდში მეტია, ვიდრე საქართველოს ციტრუსოვანთა 
გავრცელების სხვა ზონებში. 
 

გეოგრაფიული არეალი ხასიათდება ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატით, უხვი, არაჭარბი 
ნალექებით (საშუალო წლიური ნალექები წლის განმავლობაში შეადგენს 1700-1800 მმ, 
ჰაერის ოპტიმალური ფარდობითი ტენიანობა − 74-85%), აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 
უდრის 3500-5000°C, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა შეადგენს +14.8°C. ყველაზე 
ცივი თვე იანვარია, რომლის საშუალო ტემპერატურაა +6.7°C. 
 

ზღვის სიახლოვე ძლიერ გავლენას ახდენს ჰაერის ტემპერატურის  დღე-ღამურ ცვლი-
ლებაზე (დღიდან ღამისკენ). ფლუქტუაციები განსაკუთრებით მკვეთრია შემოდგომაზე, 
როდესაც ზღვის ტემპერატურა ხშირად აჭარბებს გარშემო ჰაერის ტემპერატურას. ტემპე-
რატურის ასეთი ფლუქტუაციები უშუალოდ ახდენს ზეგავლენას ხილის ფერზე, ნაყოფის 
თანაბარ და ადრეულ დამწიფებაზე, აგრეთვე, ხელს უწყობს შაქრიანობა-მჟავიანობის 
ოპტიმალურ ბალანსს. 
 

გეოგრაფიული არეალის ნიადაგები, ძირითადად, ნეშომპალა-კარბონატულია. ამ ნიადაგებს 
ახასიათებს მცირე სისქე, ძლიერი ხირხატიანობა და ჰუმუსის შემცველობა, რომელიც ხში-
რად 9-10% აღწევს. ნახშირმჟავა კირის შემცველობის გამო, ნეშომპალა-კარბონატული ნიადა-
გების რეაქცია ზედა ფენაში ოდნავ ტუტეა და ზოგჯერ სუსტად მჟავეც. 
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მექანიკური შემადგენლობის მხრივ ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგების უმეტესობა 
თიხებს უახლოვდება, მაგრამ დიდი ხირხატიანობა ხელს უწყობს მათ კარგ წყალგამტა-
რიანობას. ასეთი ნიადაგები დიდ გავლენას ახდენს ნაყოფის ქიმიურ შემადგენლობაზე და 
მაღალ ხარისხზე. 
 

მანდარინი მიეკუთვნება ციტრუსოვანთა გვარის მარადმწვანე მცენარეთა ჯგუფს, ტეგანი-
სებრთა ოჯახს, რომლის ბოტანიკურ სამშობლოდ სამხრეთ ჩინეთი და სამხრეთ ინდოჩინეთი 
ითვლება. დასავლეთ საქართველოში პირველად 1885 წელს იტალიური მანდარინი (Citrus 
deliciosa) შემოიტანეს, ხოლო შემდეგ, მოგვიანებით, 1896 წელს შემოიტანეს იაპონური 
მანდარინი უნშიუ (C. Unshiu Marc), რომლის სამრეწველო მნიშვნელობით გაშენება დაიწყო 
1901 წლიდან. ხობის რაიონის ტერიტორიაზე მანდარინის გავრცელება დაიწყო 1930-იანი 
წლებიდან. 
 

იაპონიაში „Unshiu“ მანდარინების შესწავლის შედეგად დადასტურდა, რომ საქართველოს 
განსხვავებული აგროკლიმატური ფაქტორების ხანგრძლივმა ზეგავლენამ და „Unshiu“ 
მანდარინის მემკვიდრულმა თვისებებმა მანდარინის თავისებური ადგილობრივი ფორმები 
შექმნა. შედეგად ქართული მანდარინებისათვის ძველი სახელწოდება „იაპონური მანდა-
რინი“ აღარ გამოიყენება. 
 

ხეხილის მოვლის დიდი ხნის ტრადიციამ, რომელიც თითქმის ერთ საუკუნეს ითვლის, და 
ახალი ნოუ-ჰაუსა და ტექნოლოგიების გამოყენებამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა არა 
მხოლოდ მანდარინის ნარგავების ფართობების გავრცელებაში, არამედ, ასევე, მისი ხარისხის 
გაუმჯობესებაში.  
 

სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიებში უამრავი ცვლილებების მიუხედავად, გეოგრაფიული 
არეალისა და გაშენების ტრადიციული ყველა ძირითადი ელემენტი უცვლელი დარჩა. ეს, 
უპირველეს ყოვლისა, ეხება პროცესების ტექნიკურ დამხმარე საშუალებებს (გასხვლა, 
ვარჯის ფორმირება, ველური ნაზარდების მოცილება, ახალგაზრდა ნარგავისაგან ნაყოფების 
მოცილება). 
 

3.5. პროდუქციის წარმოება 
ხეთის მანდარინი ამ გეოგრაფიულ არეში იკრიფება 10-15 დღით ადრე ოქტომბრის 
დასრულებამდე. მანდარინის კრეფა იწყება მაშინ, როცა კანის 2/3 გაყვითლდება. მანდარინის 
კრეფა ხდება ხელით, სპეციალური მაკრატლით, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს აქაურ 
რთულ რელიეფურ პირობებში ნაყოფის დაუზიანებლად მოკრეფას და მისი მაღალი 
ხარისხის შენარჩუნებას. განოყიერების მიზნით, მანდარინის ნიადაგში გაზაფხულზე და 
შემოდგომაზე შეაქვთ მინერალური და ორგანული სასუქები. გაზაფხულზე შეაქვთ აზოტია-
ნი სასუქების 60% ყვავილობამდე, 40% – ყვავილობის შემდეგ.  
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მინერალური და ორგანული სასუქებით ხეთის მანდარინის გამოკვების სქემა  
(ერთ ძირზე) 

 

სასუქის სახეობა 
საშუალო რაოდენობა ხნოვანების მიხედვით 

1-5 წლამდე 6-10 წლამდე 10 წლის ზემოთ 
ორგანული 25 კგ 40 კგ 60 კგ 

აზოტი 30-80 გრ 100-150 გრ 200-250 გრ 
ფოსფორი 150 გრ 300 გრ  

კალიუმი 50 გრ 100-120 გრ  
მაკროელემენტები 30-50 გრ 80-150 გრ 200-250 გრ 

 

მაქსიმალური პროდუქტიულობის, ზრდისა და მსხმოიარობის უზრუნველსაყოფად, მანდა-
რინის მცენარეს ადრე გაზაფხულზე უტარდება სხვლა, ზედმეტი ახალგაზრდა ყლორტების 
გამეჩხერება, მოზარდი წვერების მოცილება-პინცირება, წაჩქმეტა, ძველი ტოტების გასხვლა 
ან, როგორც მას უწოდებენ, გასხვლა შენაცვლებაზე, ყვავილების ნორმირება, რაც, ასევე, 
ხელით სრულდება, და სასუქებით გამოკვება მოცემული სქემის მიხედვით.  
 

გეოგრაფიულ არეში წლის განმავლობაში მანდარინის ზღვრული საჰექტარო მოსავლიანობა 
შეადგენს 30 ტონას. 
 

3.6.  პროდუქციის დაფასოება 
ხეთის მანდარინის ნაყოფს აყალიბებენ დიამეტრის მიხედვით 4 ჯგუფად: 

I ჯგუფს ეკუთვნის  70 მმ და მეტი; 
II ჯგუფს ეკუთვნის  70-65 მმ;  
III ჯგუფს  ეკუთვნის  65-60 მმ; 
IV ჯგუფს ეკუთვნის  60-54 მმ.  

 

ნაყოფის შემფუთავ პავილიონებში ციტრუსოვანთა ყველა ნაყოფი უნდა დახარისხდეს. 
ნაყოფის  დაყალიბება წარმოებს სპეციალურ დამყალიბებელ მანქანებზე ნაყოფის დიამეტრის 
მიხედვით. ნაყოფს აწყობენ უნივერსალურ ყუთებში, რომელსაც აქვს შემდეგი ზომები: 
სიგანე − 36 სმ, სიმაღლე 13 სმ და სიგრძე 58 სმ. 
 

ყუთში იწყობა ერთნაირი ყალიბებისა (I-დან IV ჯგუფის) და სასაქონლო ხარისხის ნაყოფი.  
ინახება მხოლოდ მშრალი ნაყოფი. შენახვის ოპტიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს 3-5° C, 
ოპტიმალური ტენიანობა 80-85%. ნაყოფი ინახება იატაკიდან 20-25სმ სიმაღლეზე. უნდა 
ხდებოდეს საცავის ხშირი განიავება ჰაერის ნაკადით, ნაყოფის დანესტიანების თავიდან 
ასაცილებლად. ჩაწყობის შემდეგ  შემფუთავი ყუთის ერთ გვერდზე აღნიშნავს ნაყოფის 
რაოდენობას, ხარისხს, შეფუთვის დროს და საკონტროლო ნომერს, მწარმოებლის 
მითითებით. ამის შემდეგ ყუთები იგზავნება საცავში ან სარეალიზაციოდ. 
 

ყველაზე ნაკლები დანაკარგები აქვს საცავში  ნაყოფის ქაღალდში შეხვევისას და მისი შენახვა 
შესაძლებელია მოკრეფიდან 3 თვის განმავლობაში, ხოლო ქაღალდში შეხვევის გარეშე 
მანდარინი ინახება 4 კვირამდე.  
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3.7. პროდუქციის ეტიკეტირება 
სარეალიზაციო ან შენახვისათვის განკუთვნილ ტარაზე მოთავსებული უნდა იყოს გეოგრა-
ფიული აღნიშვნის ლოგო და სიტყვები: ხეთის მანდარინი 
 

ლათინური შრიფტით: KHETA TANGERINE 
რუსული შრიფტით: ХЕТИНСКИЙ МАНДАРИН 

 

    3.8. მაკონტროლებელი ორგანო 
პროდუქტის „ხეთის მანდარინი“ სპეციფიკაციასთან შესაბამისობის ოფიციალურ კონტროლს 
ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
კონკრეტულად სურსათის უვნებლობის სააგენტო. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა:  
 

1. ი. ლეკვეიშვილი, ი. ბერაია, „სუბტროპიკული კულტურები“; 
2. ი. ლეკვეიშვილი, „ციტრუსოვანთა წარმოების მეცნიერული საფუძვლები“; 
3. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, „სუბტროპიკული კულტურები“; 
4. ვ. თოფურიძე, მ. ტაბლიაშვილი, ვ. შანიძე, „ციტრუსი“; 
5. საქართველოს სსრ სახელმწიფო აგროსამრეწველო კომიტეტი. მიწათმოწყობის 

სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტი „საქსახმიწპროექტი“. საქართველოს სსრ ხობის 
რაიონის მიწათმოწყობის სქემა; 

6. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი „ციტრუსის აგროტექნოლოგია“; 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო „სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკა მანდარინის წარმოებაში“; 

7. დ. გაბუნია, მ. კვიმსაძე, ე. გაბუნია „გეოგრაფიული აღნიშვნები ხარისხი და განვითა-
რება“. 
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მუხურის თაფლი 
 

სპეციფიკაცია 
 

განაცხადის № 3504/7 
 

განაცხადის შეტანის თარიღი:  2021 12 03 
 

გეოგრაფიული აღნიშვნა: მუხურის თაფლი 
 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის 
რეგისტრაცია: თაფლი 
 

განმცხადებლის სახელი და მისამართი:  ასოციაცია „მუხურის თაფლი“ 
თამარ მეფის ქუჩა №11, ქ. ჩხოროწყუ, საქართველო. 

 

 
1. დასახელება: მუხურის თაფლი 
 

2. პროდუქტის აღწერილობა 
მუხურის თაფლი არის კვების პროდუქტი, რომელსაც მეთაფლია ფუტკრები (Apis mellifera 
caucasica-Georgia) ამზადებენ ყვავილის ნექტრიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მუხუ-
რის (ხობისწყლის) ხეობაში არსებული მცენარეების ყვავილებიდან. მუხურის თაფლი, 
ძირითადად, გროვდება მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტოს თვეებში, როდესაც ყვავილობს 
ძირითადი თაფლოვანი მცენარეები.  
 

ამ პერიოდში შესაძლებელია ხეობაში მიღებული იქნეს თაფლი ორჯერ, რის გამოც შეიძლება 
თაფლი იყოს სხვადასხვა შეფერილობის შეგროვების დროის მიხედვით ღია, თითქმის უფე-
როდან, შემდგომში იშვიათად მუქ ქარვისფერამდე. 
 

კონსისტენციის მიხედვით მუხურის თაფლი არის თხევადი, დენადი. 
 

მუხურის თაფლი ხასიათდება საშუალოდ გამოხატული ზომიერი არომატით, ზომიერად 
ტკბილი, სასიამოვნო და განსაკუთრებული დამახასიათებელი გემოთი. 

 

3. გეოგრაფიული არეალი  
მუხურის თაფლის წარმოშობის არეალს წარმოადგენს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორია, სადაც გავრცელებულია მუხურის (ხობისწყლის) ხეობაში არსებული თაფლო-
ვანი მცენარეები. ის მოიცავს შემდეგი სოფლების ტერიტორიებს: მუხური, თაია, ნაფიჩხოვო, 
ზუმი, ხაბუმე, პირველი ჭოღა, დაბა ჩხოროწყუ, ნაკიანი, ახუთი, ლესიჭინე, კირცხი, ჭოღა, 
ლეწურწუმე. მუხურის თაფლის არეალის საერთო ფართი შეადგენს 619.4კმ2−ს, რომელსაც 
აღმოსავლეთით ესაზღვრება მარტვილის, დასავლეთით − წალენჯიხის, ჩრდილოეთით − 
მესტიის, სამხრეთით სენაკისა და ხობის მუნიციპალიტეტები. 
 

4. კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან 
ჩხოროწყუში მეფუტკრეობას ხანგრძლივი ისტორია და ტრადიციები გააჩნია. ის, ერთის 
მხრივ, დაკავშირებულია ამ რეგიონში მრავალფეროვანი თაფლოვანი მცენარეების არსებო-
ბით, ხოლო, მეორე მხრივ, აქაური თაფლის მწარმოებელი ფუტკრის გამორჩეული მახასია-
თებლებით. 
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თავის მხრივ, თაფლოვანი მცენარეების მრავალფეროვნება განპირობებულია აქაური 
რელიეფის, ადგილის სიმაღლის, ჰავის და ნიადაგის განსხვავებულობით. 
 

კერძოდ, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია ნოტიო სუბტროპიკული 
ჰავა. ბარში იცის რბილი ზამთარი და ხანგრძლივი ცხელი ზაფხული. მთისწინეთი ხასიათ-
დება – ზომიერად ცივი ზამთრით და ხანგრძლივი თბილი ზაფხულით. ბარში იანვრის 
საშუალო ტემპერატურაა 3,5°C, საშუალოდ მთიან ზონაში −4°C. შესაბამისად, ივლი-
სის საშუალო ტემპერატურა შეადგენს 23°C და 12°C. ბარში ნალექების რაოდენობა წელი-
წადში საშუალოდ 1400−1600 მმ უდრის. იგი სიმაღლის მიხედვით მატულობს და 3017 მმ-ს 
აღწევს. 
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში გავრცელებული თაფლოვანი მცენარეებია: 
1. აკაცია − Acacia; 
2. ბზა − Buxus colcica; 
3. წაბლი − Castanea; 
4. ცაცხვი − Tilia; 
5. კოლხური ჯონჯოლი − Staphylea colchica; 
6. მოცვი − Vaccinium myrtillus; 
7. მაყვალი − Rubus; 
8. ნეკერჩხალი − Acer;  
9. ველური ხურმა − Diospyros lotus 

                                                                                                     

ტყის საფარი ბალახები: 
1. ზღვის შროშანა − Pancratium maritimum L; 
2. გადელია − Gadellia; 
3. ვარსკვლავა − Astrantia maxuma Pall; 
4. კულმუხი − Inula helenium L; 
5. ფუტკარა − Digitalis; 
6. ხეჭრელი − Rhamnus cordata. 

 

გარდა ამისა, ფუტკრის საკვებ ბაზას შეადგენს, აგრეთვე, ბარში მოყვავილე ისეთი ხე 
მცენარეები, როგორიცაა: ტყემალი, ატამი, ვაშლი, მსხალი, ვაზი, ციტრუსი, კოპიტი და სხვა. 
ასევე, მინდვრის თაფლოვანი მცენარეები: ნარი, თეთრი და წითელი სამყურა, თეთრი ძიძო, 
თავკომბალა, ტყის პიტნა და სხვა.  
 

სწორედ აქ არსებული მრავალფეროვანი ფლორა ქმნის იმ უნიკალურ გარემოს თაფლოვანი 
მცენარეებისა, რისგანაც მიიღება გამორჩეული გემოვნური თვისებებისა და არომატის მქონე 
მუხურის თაფლი. 
 

მე-19 საუკუნის ბოლოს ამერიკელი მკვლევარის ბენტონის მიერ დასავლეთ საქართველოში 
გამოვლენილ იქნა ფუტკარი, რომელსაც სხვა ჯიშებთან შედარებით გრძელი ხორთუმი აქვს. 
ამ ფაქტმა საფუძველი დაუდო ქართული ფუტკრის (Apis mellifera caucasica − Georgia) მეცნიე-
რულ შესწავლას. ჩატარებული კვლევების თვალსაზრისით, განსაკუთრებული დამსახურება 
მიუძღვით იმდროინდელ გამოჩენილ მეცნიერებს ა. წულაძეს, ი. ქუთათელაძეს, ნ. შავროვს, 
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ა. ტიხომიროვს, კ. გორბაჩოვს და სხვებს. ნ. შავროვის მიერ (1893 წ.) პირველად იქნა 
გამოთქმული აზრი იმის შესახებ, რომ მეფუტკრეობის უძველეს კერად კავკასია უნდა იქნეს 
მიჩნეული. 
 

კვლევების შედეგად დადგენილ იქნა, რომ ქართული ფუტკარი ხასიათდება ბიომრავალ-
ფეროვნებით და ჯიშის ფარგლებში რამდენიმე პოპულაციას მოიცავს, რომელთაგან, 
ბიოლოგიური და სამეურნეო მაჩვენებლების მიხედვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მეგრული, გურული და ქართლური პოპულაციებია.  
 

მუხურის თაფლის მწარმოებელი მეგრული პოპულაციისთვის დამახასიათებელია რუხი 
ფერი, ყველაზე გრძელი ხორთუმი (7,15−7,25 მმ), ფეხებისა და ფრთების მეტი სიგრძე, 
თვინიერება, სუსტად გამოხატული ბუნებრივი ნაყრიანობა, ღალიანობის უფრო ეფექტურად 
სარგებლობა, ბუდის აქტიურად დაცვა, ღალის წყაროს სხვაზე მალე პოვნა არახელსაყრელ 
პირობებშიც კი, ღალაზე მუშაობის უნარი, ზამთარში თაფლის მარაგის ეკონომიურად 
ხარჯვა, ბუდეში სისუფთავის დაცვა, წითელი სამყურას დამტვერვის შესაძლებლობა. 
 

იმის გამო, რომ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უმრავლესობა დიდი ხანია 
მისდევდა და მისდევს მეფუტკრეობას, სწორედ მუხურში ფუნქციონირებს ერთ-ერთი 
ძლიერი საჯიშე მეურნეობა, საიდანაც ХХ საუკუნის შუა წლებიდან მოყოლებული ხდება 
მეგრული პოპულაციის (მუხურის) განაყოფიერებული დედა ფუტკრებისა და ნაყრების 
წარმოება და გავრცელება არა მარტო საქართველოში, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც. 
 

უნდა აღინიშნოს, რომ აქაური ფუტკრის ამ მრავალმა სასარგებლო უპირატესობამ, სხვა 
ჯიშის ფუტკრებთან შედარებით, ხელი შეუწყო მის აღიარებასა და მაღალი რეპუტაციის 
მოპოვებას მსოფლიო მასშტაბით. მუხურიდან წარდგენილმა ფუტკარმა სამჯერ მიიღო 
მონაწილეობა მსოფლიო გამოფენაზე და სამივეჯერ უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა − 
დაჯილდოვდა ოქროს მედლით. 
 

1961 წელს ქ. ერფუტში, მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენაზე ჩხოროწყუს (მუხურის) 
საჯიშე მეურნეობის ფუტკრის ორმა ოჯახმა გამოფენის პერიოდში საკმაოდ არახელსაყრელ 
კლიმატურ პირობებში 97,3 კგ. თაფლი შეაგროვა და ოქროს მედალი დაიმსახურა.  
 

1965 წლის აგვისტოში ქ. ბუქარესტში (რუმინეთი) გამართულ მეფუტკრეობის XX 
საერთაშორისო კონგრესზე მუხურის ფუტკარი, თავისი მრავალი სამეურნეო-სასარგებლო 
ნიშან-თვისებების გამო, მეორედ დაჯილდოვდა ოქროს მედლით. 
 

1971 წელს მოსკოვში გამართულ XXIII საერთაშორისო კონგრესზე მოწყობილ გამოფენაზე 
მუხურის ფუტკარმა მოიპოვა მესამე ოქროს მედალი. 
 

5. თაფლის წარმოება 
მუხურის თაფლის მისაღებად სკები განთავსებულია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 
არეალში, ძირითადად, 300 დან 2200 მეტრის სიმაღლეზე, ფუტკრის ინფექციური დაავადებე-
ბის მიმართ კეთილსაიმედო ადგილებში.  

 
  #12  2021 07 12 

   
113 



                                                    
 
 

geografiuli aRniSvnebi  

დასაშვებია საფუტკრის მთაბარობაც, ოღონდ მხოლოდ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ისე, 
რომ არ მოხდეს სხვა რეგიონში მიღებული თაფლის შერევა მუხურის თაფლთან. მუხურის 
თაფლის წარმოებისას მოითხოვება შემდეგი პირობების დაცვა: 

1) ყველა სკაში სკის ბუდის განყოფილებასა და სასაქონლო თაფლის კორპუსს შორის 
უნდა განთავსდეს განიმანის ბადე;  

2) სასაქონლო კორპუსში არსებული ყველა თაფლიანი ჩარჩოს ნაცვლად განთავსდეს 
მშრალი (უთაფლო) ჩარჩოები და სასაქონლო თაფლი უნდა დაიწუროს მხოლოდ ამ 
ფიჭებიდან; 

3) დაუშვებელია მეფუტკრის მიერ რაიმე მიზნით სკის ბუდის განყოფილებიდან თაფ-
ლიანი ჩარჩოების გადატანა სასაქონლო კორპუსში; 

4) სკებიდან დასაწურად განკუთვნილი ფიჭების ამოღება და საამქრომდე ტრანსპორტი-
რება უნდა განხორციელდეს ისეთნაირად, რომ არ დაბინძურდეს ფიჭები; 

5) მუხურის  თაფლის მიღება შესაძლებელია, ასევე, ჯარებიდან (ჯარაგუნა-მეგრ.); 
6) საამქრო, სადაც თაფლი უნდა დაიწუროს, აღჭურვილი უნდა იყოს და  აკმაყოფილებ-

დეს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სანიტარულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს. საწარმო-
ში მიღებული თაფლიანი გადაბეჭდილი ფიჭები განიბეჭდება, თაფლი დაიწურება, 
გაიფილტრება, ჰომოგენიზდება და დასაწყობდება სპეციალურ ჭურჭელში, რომელიც 
განკუთვნილია კვების პროდუქტების შესანახად; 

7) მუხურის თაფლის დაფასოება ხდება მხოლოდ მინის ქილებში. მიღებული თაფლის 
ყოველი პარტია უნდა აკმაყოფილებდეს მისთვის დადგენილი სპეციფიკაციის ყველა 
მოთხოვნას. 

 

6. სპეციფიკაციასთან შესაბამისობა   
ბიზნესოპერატორი, რომელიც დაინტერესებულია გამოიყენოს გეოგრაფიული აღნიშვნა 
„მუხურის თაფლი“, ვალდებულია: 

1. თაფლი აწარმოოს მე-3 მუხლით განსაზღვრული გეოგრაფიული არეალის ფარგლებ-
ში;  

2. თაფლის დაწურვამდე უნდა შეავსოს დეკლარაცია ადგილზე არსებული სკების ოდე-
ნობის შესახებ, მონაცემებით თითოეულის განთავსების დროის, რაოდენობის და 
ზუსტი ადგილმდებარეობის შესახებ. აგრეთვე, მოპოვებული თაფლის ოდენობის, 
მათ შორის, რომელიც შეიძლება კვალიფიცირებული იქნეს, როგორც გეოგრაფიული 
აღნიშვნა „მუხურის თაფლი“; 

3. თაფლის მიღება განახორციელოს ჩარჩოების ციბრუტში (მექანიკური ან ელექტრონუ-
ლი) გამოწურვის წესით; 

4. ყოველწლიურად შეადგინოს დეკლარაცია თაფლის საკუთარი მარაგების შესახებ. 
სარეგისტრაციო ჟურნალში უნდა იქნეს მოყვანილი თაფლის წარმოშობის, მისი 
რაოდენობის, მიწოდების და სავაჭრო ქსელში განთავსების შესახებ; 

5. უზრუნველყოს ასოციაციის „მუხურის თაფლი“ წარმომადგენლის მიყვანა სკების 
განთავსების ადგილას. აჩვენოს საწარმო და მისი აღჭურვილობა. წარუდგინოს 
შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და ჟურნალის ჩანაწერები. წარმო-
შობის დასადასტურებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს პროდუქტის ანალიზის და 
ორგანოლეპტიკური ტესტირების შედეგებიც. 
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მას შემდეგ, რაც დადასტურდება მუხურის თაფლის წარმომავლობა და შესაბამისობა, 
გაიცემა შესაბამისი წერილობითი დოკუმენტი გეოგრაფიული აღნიშვნის „მუხურის 
თაფლის“ გამოყენების თაობაზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული პარტია და 
თაფლის ოდენობა. 
 

7. ეტიკეტირება 
მინაში დაფასოებული თაფლის ეტიკეტირება ხდება „თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლა-
მენტისა“ და „ტექნიკური რეგლამენტი სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთ-
ხოვნების შესახებ“ მოთხოვნათა  სრული  დაცვით. ეტიკეტზე უნდა მიეთითოს გეოგრაფიუ-
ლი აღნიშვნა „მუხურის თაფლი“ და განთავსდეს გეოგრაფიული აღნიშვნის ლოგო. ლოგო 
უნდა განთავსდეს, აგრეთვე, ქილის სახურავზეც. 
 

ლათინური შრიფტით: MUKHURI HONEY 
რუსული შრიფტით: МУХУРСКИЙ МЁД 

 

8. კონტროლი 
მუხურის თაფლის სპეციფიკაციასთან შესაბამისობის შიდა კონტროლს ახორციელებს ასო-
ციაცია „მუხურის თაფლი“, ხოლო გარე კონტროლს − სურსათის უვნებლობის ეროვნული 
სააგენტო.  
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ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტების მოქმედების აღდგენა 
 
 
(21) AP 2010 12570 
(11) P 2016 6418 B  
(73) მედისის ფარმასიუთიქალ კორპორეიშენ 
(54) იმიქვიმოდის შემცველი მცირე დოზიანი ძლიერმოქმედი ფორმულაციები და დოზირების 

ხანმოკლე რეჟიმი გენიტალური და პერიანალური მეჭეჭების სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 04 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 07 12 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2012 13272 
(11) P 2016 6568 B  
(73) პალუპა მედიკალ ლტდ 
(54) ნევროლოგიური დარღვევების სამკურნალო კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 07 12 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2014 13369 
(11) P 2015 6323 B  
(73) ავთანდილ თევდორაძე 
(54) ზურგსაკიდი სასხურებელი აპარატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 07 12 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2016 14160 
(11) P 2018 6907 B  
(73) სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 
(54) ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული  სალი მასალების მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 07 12 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2015 14558 
(11) P 2019 7013 B  
(73) მეგა ენდუსტრი კონტროლ სისტემლერი თიჯ. ლტდ შტი. 
(54) პროდუქტის იდენტიფიკაციისა და შევსების მართვის ელექტრონული სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 07 12 

__________________________________________ 
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პატენტების  გაუქმება აღდგენის უფლებით 
  
  
(21) AP 2006 11064 
(11) P 2012 5518 B  
(73) ლაბორატორიეს მაიოლი სპინდლერ 
(54) ლიპაზას მიღების ხერხი, აღნიშნული ლიპაზას მაპროდუცირებელი  

ტრანსფორმირებული Yarrowia Lipolytica უჯრედი და მისი გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 15 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2009 12066 
(11) P 2013 5957 B  
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთი და მისი გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 17 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2010 12536 
(11) P 2014 6100 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) ფენილიმიდაზოლის ახალი წარმოებული როგორც PDE10A  ფერმენტის ინჰიბიტორი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 17 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2011 12963 
(11) P 2014 6195 B  
(73) ტაკედა  ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) ამიდური ნაერთის კრისტალი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 15 

__________________________________________ 
 

(21) AP 2012 13355 
(11) P 2017 6629 B  
(73) ინდიანა უნივერსიტი რისერჩ ენდ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) გლუკაგონ/GLP-1 რეცეპტორის კოაგონისტები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 12 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2013 13715 
(11) P 2017 6672 B  
(73) არვენ აილაკ სანაიი ვე ტიკარეტ ა.ს. 

(54) ხანგრძლივი მოქმედების მქონე მუსკარინული ანტაგონისტების შემცველი 
კომპოზიციები მშრალი ფხვნილის ინჰალატორისთვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 24 

__________________________________________ 
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(21) AP 2014 14039 
(11) P 2018 6882 B  
(73) ბაქსალტა ინკორპორეიტიდ;  

ბაქსალტა გმბჰ 
(54) ხერხი და აპარატურა წამლის დოზირების ფარმაკოკინეტიკური რეჟიმის  

უზრუნველსაყოფად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 20 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2017 14510 
(11) P 2021 7245 B  
(73) დავით კოპალეიშვილი;  

ოთარ ბარბაქაძე;  
ვასილ კოპალეიშვილი;  
მზია თაბაგარი;  
ირაკლი ქაშაკაშვილი 

(54) გამჭოლი დგანის სამართულების საწარმოებელი ფოლადი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 05 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2017 14522 
(11) P 2019 6993 B  
(73) ნინო ჯორბენაძე;  

მარიამ ცისკარიშვილი 
(54) კაკლისა და თხილის სამტვრევი მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 19 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2018 15260 
(11) P 2020 7200 B  
(73) გეორგი სევასტიევიჩ  ასლანოვ 
(54) ელექტრული ორთქლგენერატორი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 19 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 
  
 (21) AP 2010 11845 
(11) P 2013 5743 B  
(73) ნორა მამულაიშვილი 
(54) ნავთობისა და ნავთობპროდუქტებისაგან წყლის ზედაპირის გაწმენდის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 06 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 06 14 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2009 12060 
(11) P 2013 5847 B  
(73) მილენიუმ ფარმასეუტიკალს ინკ. 
(54) ბორონატის რთული ეთერები და მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 06 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 06 16 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2009 12730 
(11) P 2017 6703 B  
(73) მილენიუმ ფარმასეუტიკალს ინკ. 
(54) ბორონატის რთული ეთერები და მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 06 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 06 16 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2011 12970 
(11) P 2016 6507 B  
(73) ტაკედა  ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) კონდენსირებული ჰეტეროციკლური ნაერთები, როგორც ფოსფოდიესტერაზას (PDES)  

ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 06 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 06 22 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2015 13855 
(11) P 2017 6724 B  
(73) მარლენ აბრამიშვილი 
(54) შიგა წვის ძრავას დგუში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 06 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 06 12 

__________________________________________ 
  
(21) AP 2014 14559 
(11) P 2019 6990 B  
(73) ბაქსალტა ინკორპორეიტიდ;  

ბაქსალტა გმბჰ 
(54) სისტემა და ხერხი  წამლის დოზირების ფარმაკოკინეტიკური რეჟიმის უზრუნველსაყოფად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 06 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 06 20 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

სასარგებლო მოდელები 
პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
 
(21) AU 2016 14175 
(11) U 2018 1979 Y  
(73) შპს „კომპანი თმრგ“ 
(54) კალის ჰიდროარსენატის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 13 

__________________________________________ 
  
(21) AU 2018 14804 
(11) U 2020 2048 Y  
(73) ლევანი ჩიტაძე 
(54) ბარგის შესანახი ავტომატური საკნის მართვის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 10 

__________________________________________ 
  
(21) AU 2018 14806 
(11) U 2019 2015 Y  
(73) შპს „მალტისოფტი“ 
(54) თამაშის ჩატარების ინტერაქტიული სისტემა ინტერნეტ-ტელევიზიის ქსელის  

გამოყენებით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 11 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 06 11 

__________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AU 2016 14183 
(11) U 2017 1943 Y  
(73) გერონტი მესხი 
(54) პლასტმასის კარის  ჩარჩოს ფუძის დამცავი ფოლადის გარსაცმი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 06 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 06 17 

__________________________________________ 
  
(21) AU 2016 14187 
(11) U 2017 1936 Y  
(73) ვახტანგ ღლონტი;  

ნინო ღლონტი 
(54) სკა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 06 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 06 23 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

დიზაინები 
დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება 

 
(11) D 2006 278 S 
(73) ბეტეკ ბოია ვე კიმია სანაიი ანონიმ სირკეტი (TR)  

კაინარკა. კავაკპინარ მჰ. ტანდოგან ცდ. კოცამეზარლიკ კარსისი პენდიკ-სტამბული,  
თურქეთი (TR) 

(54) ელიპსოიდური ვედრო 
(18) 2020 12 14 
(58) 2021 06 23 

__________________________________________ 
  
(11) D 2006 279 S 
(73) ბეტეკ ბოია ვე კიმია სანაიი ანონიმ სირკეტი (TR)  

კაინარკა. კავაკპინარ მჰ. ტანდოგან ცდ. კოცამეზარლიკ კარსისი პენდიკ-სტამბული,  
თურქეთი (TR) 

(54) მრგვალი ვედრო 
(18) 2020 12 14 
(58) 2021 06 23 

__________________________________________ 

 
საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის 

გაგრძელება 
 
 

(11) DM/67894 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT  

SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD)  
Seevorstadt 6, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(15) 2006 06 09 
(24) 2006 06 09 
(18) 2026 06 09 
(28) 1 
(28') 1 
(54) WATCH CROWN 

__________________________________________ 
  
(11) DM/76239 
(73) DALEKOVOD D.D.  

Marijana Cavica 4, HR-10000 Zagreb (HR) 
(15) 2011 05 10 
(24) 2011 05 10 
(18) 2026 05 10 
(28) 4 
(28') 2 
(54) DIAMOND-SHAPED SPACER DAMPER FOR FOUR CONDUCTORS,SPACER DAMPER FOR  

THREE CONDUCTORS,SPACER DAMPER FOR TWO CONDUCTORS, SQUARE-SHAPED SPACER  
DAMPER FOR FOUR CONDUCTORS 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(11) DM/76307 
(73) HEVERT ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG  

In der Weiherwiese 1, 55569 Nussbaum (DE) 
(15) 2011 06 06 
(24) 2011 06 06 
(18) 2026 06 06 
(28) 1 
(28') 1 
(54) BOTTLE TOP 

__________________________________________ 
  
(11) DM/76632 
(73) KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Esenyurt Yolu Üzeri, 3. Km. Su Deposu Karşısı AVCILAR-İSTANBUL (TR) 
(15) 2011 06 14 
(24) 2011 06 14 
(18) 2026 06 14 
(28) 3 
(28') 3 
(54) PACKAGES 

__________________________________________ 
 

(11) DM/91802 
(73) DAMANDIS  

70-74 Angle Rue de Ouled Ziane & Med Smiha, CASABLANCA (MA) 
(15) 2016 04 26 
(24) 2016 04 26 
(18) 2026 04 26 
(28) 1 
(28') 1 
(54) LOGO 

__________________________________________ 

 
საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმება 

  
  
(11) DM/82339 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2018 11 29 
(58) 2021 06 30 

__________________________________________ 
  
(11) DM/82587 
(73) METE CEM KUZU  

c/o Bernd Hinze Ufnaustrasse 4, 10553 Berlin (DE) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2018 10 27 
(58) 2021 06 30 

__________________________________________ 
  
(11) DM/82800 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT  

SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD)  
Seevorstadt 6, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 02 05 
(58) 2021 06 30 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(11) DM/83414 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 04 22 
(58) 2021 06 30 

__________________________________________ 
  
(11) DM/83453 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 04 25 
(58) 2021 06 30 

__________________________________________ 
  
(11) DM/84248 
(73) SCHREDER, SOCIÉTÉ ANONYME  

Rue de Lusambo 67, B-1190 Bruxelles (BX) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 08 22 
(58) 2021 06 30 

__________________________________________ 
  
(11) DM/85166 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 Milano (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 12 17 
(58) 2021 06 30 

__________________________________________ 
  
(11) DM/85738 
(73) PATROIS GUILLAUME  

55 avenue Marceau, F-75016 Paris (FR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 09 04 
(58) 2021 06 30 

__________________________________________ 
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(111) M 2001 13820 R2 
(156) 2001 03 21 
(186) 2031 03 21 
(732) ამაზონ იუროპ კორ ს.ა.რ.ლ. 

38 ავენიუ ჯონ ფ. კენედი, ლუქსემბურგი,  
L-1855, ლუქსემბურგი 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(111) M 1996 3909 R  
(732) ტექნიკა გრუპ ს.პ.ა. 

ვია ფანტე დ'იტალია, 56, 31040 ჯავერა  
დელ მონტელო (ტრევიზო), იტალია 

(770) რუჯერო ძანატა 
ვია VIII არმატა, 26, 31040 ნერვეზა დელა  
ბატალია (ტრევიზო), იტალია 

(580) 2021 06 07 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასაქონლი ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 

 
 

უფლების სრული გადაცემა 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2021 33782 R  
(732) შპს „ლინუს ენდ კო“ 

დ. კაზრეთი, მადნეულის ქ. 10, 1103,  
ბოლნისი, საქართველო 

(770) შპს „კრინტი“ 
დ. კაზრეთი, მადნეულის ქ. 10, 1103,  
ბოლნისი, საქართველო 

(580) 2021 06 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14499 R  
(732) ზებკო ჰოლდინგს, ლლკ 

6101 ისტ-აპაჩი, ტულსა, ოკლაჰომა  
74115, აშშ 

(770) ვ.ს. ბრედლი/ ზებკო ჰოლდინგს, ინკ. 
6101 ისტ-აპაჩი, ტულსა, ოკლაჰომა  
74115, აშშ 

(580) 2021 06 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14500 R  
(732) ზებკო ჰოლდინგს, ლლკ 

6101 ისტ-აპაჩი, ტულსა, ოკლაჰომა  
74115, აშშ 

(770) ვ.ს. ბრედლი/ ზებკო ჰოლდინგს, ინკ. 
6101 ისტ-აპაჩი, ტულსა, ოკლაჰომა  
74115, აშშ 

(580) 2021 06 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22368 R  
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 129, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 5,  
0131, თბილისი  საქართველო 

(580) 2021 06 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23886 R 
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 129, 0131,  
თბილისი, საქართველო  

(770) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 5,  
0131, თბილისი  საქართველო 

(580) 2021 06 17 
 __________________________________________ 
 
(111) M 2013 24048 R  
(732) მილენიუმ & კოპთორნ ინტერნეშენელ  

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

 

 
 
 
(770) მილენიუმ & კოპთორნ ინტერნეშენელ  

ლიმიტიდ 
36 რობინსონ როუდი, N04-01 სიტი  
ჰაუსი, სინგაპური 068877, სინგაპური 

(580) 2021 06 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27130 R  
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 129, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 5,  
0131, თბილისი  საქართველო 

(580) 2021 06 17 
 __________________________________________ 
 
(111) M 2016 27322 R  
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“  

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 129, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 5,  
0131, თბილისი  საქართველო 

(580) 2021 06 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28042 R  
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 129, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 5,  
0131, თბილისი  საქართველო 

(580) 2018 03 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28043 R  
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 129, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 5,  
0131, თბილისი  საქართველო 

(580) 2021 06 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 30553 R  
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 129, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 5,  
0131, თბილისი  საქართველო 

(580) 2021 06 17 
__________________________________________ 

მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილება 
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(111) M 2000 13621 R  
(151) 2000 12 21 
(732) პეგი საჟ 

ზაკ დე ბორდე, 295, რიუ დე ერონ  
სენდრე, 74130 ბონვილი, საფრანგეთი 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13640 R  
(151) 2000 12 21 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ- 
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი  
48265-3000, აშშ 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13654 R  
(151) 2000 12 21 
(732) ჰაროდს ლიმიტიდ 

87-135 ბრომპტონ როუდი, ნაიტსბრიჯი,  
ლონდონი SW1X 7XL ინგლისი,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13655 R  
(151) 2000 12 21 
(732) ჰაროდს ლიმიტიდ 

87-135 ბრომპტონ როუდი, ნაიტსბრიჯი,  
ლონდონი SW1X 7XL ინგლისი,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13634 R  
(151) 2000 12 21 
(732) ესპრიტ ინტერნეშენელ, კალიფორნიის  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
(კომანდიტური) ამხანაგობა 
1370 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10018, აშშ 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13635 R  
(151) 2000 12 21 
(732) ესპრიტ ინტერნეშენელ, კალიფორნიის  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
(კომანდიტური) ამხანაგობა 
1370 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10018, აშშ 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 

 
 
 
 
(111) M 2000 13636 R  
(151) 2000 12 21 
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13659 R  
(151) 2000 12 21 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20977 R  
(151) 2010 12 13 
(732) პატრონ სპირიტზ ინტერნაციონალ აგ 

ქვეიშტრასე 11, 8200 შაფჰაუზენი,  
შვეიცარია 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20978 R  
(151) 2010 12 13 
(732) შპს „მაიბრენდს“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29/ა, ბ. 2, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20979 R  
(151) 2010 12 13 
(732) შპს „მაიბრენდს“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29/ა, ბ. 2, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21012 R  
(151) 2010 12 15 
(732) შპს „რკინიგზის ტელეკომი“ 

თამარ მეფის გამზ. 15, 0112, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20983 R  
(151) 2010 12 13 
(732) აპოლო ტაიერს აგ 

ლანდის + გირ-შტრასე 1, 6300 ცუგი,  
შვეიცარია 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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(111) M 2010 20984 R  
(151) 2010 12 13 
(732) აპოლო ტაიერს აგ 

მელინგეშტრასე 2a, CH-5400 ბადენი,  
შვეიცარია 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20985 R  
(151) 2010 12 13 
(732) შპს „ჯორჯიან ბეიქერს“ 

ბელიაშვილის ქ. 2, 0159, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20987 R  
(151) 2010 12 13 
(732) ასტელას ფარმა ინკ. 

3-11, ნიჰონბაში-ჰონჩო, 2-ჩომე, ჩუო-კუ, 
ტოკიო, იაპონია 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20988 R  
(151) 2010 12 13 
(732) ასტელას ფარმა ინკ. 

3-11, ნიჰონბაში-ჰონჩო, 2-ჩომე, ჩუო-კუ, 
ტოკიო, იაპონია 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21014 R  
(151) 2010 12 15 
(732) შპს „მიმოზა 777“ 

მეჯინისწყალი, ხელვაჩაურის რაიონი,  
6412, საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20989 R  
(151) 2010 12 13 
(732) პეპსიკო ინკ.,  

(ჩრდილოეთ კაროლინასკორპორაცია) 
700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

(141) 2021 06 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20993 R  
(151) 2010 12 13 
(732) სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია  

„კრისტალი“ 
თამარ მეფის ქ. 72, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
 

(111) M 2010 20994 R  
(151) 2010 12 13 
(732) დაივერსი ინკ. 

8310 მე-16 სტრიტი, სტურტევანტი,  
უისკონსინის შტატი 53177, აშშ 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20997 R  
(151) 2010 12 13 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20998 R  
(151) 2010 12 13 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20999 R  
(151) 2010 12 13 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21000 R  
(151) 2010 12 13 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21002 R  
(151) 2010 12 13 
(732) ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია  

„ელკანა“ 
გაზაფხულის ქ. 16, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21015 R  
(151) 2010 12 15 
(732) შპს „ასფარმა“ - საქართველოს ფარმაცევ- 

ტული კომპანია 
შევჩენკოს ქ. 12, 0108, თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
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(111) M 2010 21018 R  
(151) 2010 12 15 
(732) შპს „ასფარმა“ - საქართველოს  

ფარმაცევტული კომპანია 
შევჩენკოს ქ. 12, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21004 R  
(151) 2010 12 13 
(732) სს „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთის რაიონი,   
საქართველო 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21006 R  
(151) 2010 12 13 
(732) სს „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთის რაიონი,   
საქართველო 

(141) 2021 06 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21009 R  
(151) 2010 12 13 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო 
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,  
პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21010 R  
(151) 2010 12 13 
(732) შპს „შაინ პრიმა“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 39, ბ. 116, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 06 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21020 R  
(151) 2010 12 21 
(732) სს „თიბისი ბანკი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 06 30 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14448P R  
(151) 2002 05 01 
(732) შპს „სტანდარტ ტობაკო ინკორპორეი- 

ტედი“ 
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 06 23 
საფუძველი: მფლობელის მოთხოვნა  
__________________________________________ 

(111) M 2014 24866 R  
(151) 2014 05 30 
(732) ალექსანდერ შერფ & ზენ გეზელშაფტ 

მ.ბ.ჰ. 
დრ. ალექსანდერ შერფ პლაც 1, 7100  
ნოიზიდლი ზეეზე, ავსტრია 

(141) 2021 06 24 
__________________________________________ 
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(111) M 2005 16390 R  
(151) 2005 12 16 
(732) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი, საქართველო 
(141) 2021 06 28 

საფუძველი: საქპატენტის თავმჯდომარის 2021 წლის 28 ივნისის ბრძანება №5078/3 თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2021 წლის 7 აპრილის  
საქმე №2/2342-21 გადაწყვეტილების აღსასრულებლად. 

 

_________________________________________ 
 
(111) M 2007 17374 R  
(151) 2007 03 26 
(732) მეი ალქოლლუ იჯქილერ სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 

აბიდე-ი ჰურიეტ ჯად. N 211 ბოლკან სენტერ B ბლოკი სისლი 34381 სტამბოლი, თურქეთი 
(141) 2021 06 18 

საფუძველი: საქპატენტის თავმჯდომარის 2021 წლის 18 ივნისის ბრძანება №4891/3 თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 25 აპრილის  
საქმე №2/3925-15 გადაწყვეტილების აღსასრულებლად. 

__________________________________________ 
 
 
(111) M 2007 17375 R  
(151) 2007 03 26 
(732) მეი ალქოლლუ იჯქილერ სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 

აბიდე-ი ჰურიეტ ჯად. N 211 ბოლკან სენტერ B ბლოკი სისლი 34381 სტამბოლი, თურქეთი 
(141) 2021 06 18 

საფუძველი: საქპატენტის თავმჯდომარის 2021 წლის 18 ივნისის ბრძანება №4890/3 თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 25 აპრილის  
საქმე №2/3925-15 გადაწყვეტილების აღსასრულებლად. 

 

__________________________________________ 
 
(111) M 2007 25055 R  
(151) 2014 07 28 
(732) მეი ალქოლლუ იჯქილერ სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 

აბიდე-ი ჰურიეტ ჯად. N 211 ბოლკან სენტერ B ბლოკი სისლი 34381 სტამბოლი, თურქეთი 
(141) 2021 06 18 

საფუძველი: საქპატენტის თავმჯდომარის 2021 წლის 18 ივნისის ბრძანება №4889/3 თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 25 აპრილის  
საქმე №2/3925-15 გადაწყვეტილების აღსასრულებლად. 

__________________________________________ 

სასაქონლო ნიშნების გაუქმება სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
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სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
A 23 L 2/00; C 12 H 1/16 AP 2021 15240 A 

A 61 J 3/00; A 61 M 5/178; B 01 L 3/00; B 01 L 3/14; B 65 D 51/24; 
F 26 B 5/04; F 26 B 5/06 

AP 2021 14845 A 

A 61 K 9/50; A 61 K 31/138; A 61 K 31/404; A 61 K 31/4422; 
A 61 K 31/616; A 61 K 9/48; A 61 K 45/06 

AP 2021 14923 A 

A 61 K 31/197; A 61 K 9/00; A 61 K 31/137; C 12 C 5/02 AP 2021 15301 A 
C 07 K 16/24; C 07 K 16/18; C 12 N 15/13; A 61 K 39/395 AP 2021 14257 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2021 14257 A C 07 K 16/24; C 07 K 16/18; C 12 N 15/13; A 61 K 39/395 

AP 2021 14845 A A 61 J 3/00; A 61 M 5/178; B 01 L 3/00; B 01 L 3/14; B 65 D 51/24; 
F 26 B 5/04; F 26 B 5/06 

AP 2021 14923 A A 61 K 9/50; A 61 K 31/138; A 61 K 31/404; A 61 K 31/4422; 
A 61 K 31/616; A 61 K 9/48; A 61 K 45/06 

AP 2021 15240 A A 23 L 2/00; C 12 H 1/16 
AP 2021 15301 A A 61 K 31/197; A 61 K 9/00; A 61 K 31/137; C 12 C 5/02 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 23 L 33/00; A 23 L 7/10; B 02 C 7/12;  
B 02 C 7/18 

P 2021 7270 B AP 2021 15452 A 

A 61 К 9/00; A 61 К 39/00; A 61 К 39/395 P 2021 7271 B AP 2021 14669 A 
A 63 H 33/08; E 04 B 11/10 P 2021 7275 B AP 2021 15024 A 
B 21C 27/06; E 04 C 5/04 P 2021 7273 B AP 2021 15180 A 

C 04 B 14/00; C 04 B 14/04; C 04 B 4/36; 
C 04 B 18/14 

P 2021 7276 B AP 2021 15279 A 

F 24 J 2/38; F 24 J 2/54 P 2021 7274 B AP 2021 15321 A 
F 41 A 23/34; F 41 A 23/54; F 41 F 1/06 P 2021 7272 B AP 2021 15020 A 
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სისტემური საძიებლები 

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 

 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2021 7270 B AP 2021 15452 A A 23 L 33/00; A 23 L 7/10; B 02 C 7/12; B 02 C 7/18 
P 2021 7271 B AP 2021 14669 A A 61 К 9/00; A 61 К 39/00; A 61 К 39/395 
P 2021 7272 B AP 2021 15020 A F 41 A 23/34; F 41 A 23/54; F 41 F 1/06 
P 2021 7273 B AP 2021 15180 A B 21C 27/06; E 04 C 5/04 
P 2021 7274 B AP 2021 15321 A F 24 J 2/38; F 24 J 2/54 
P 2021 7275 B AP 2021 15024 A A 63 H 33/08; E 04 B 11/10 

P 2021 7276 B AP 2021 15279 A C 04 B 14/00; C 04 B 14/04; C 04 B 4/36; 
C 04 B 18/14 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2016 14669 AP 2021 14669 A P 2021 7271 B 
AP 2016 15020 AP 2021 15020 A P 2021 7272 B 
AP 2019 15024 AP 2021 15024 A P 2021 7275 B 
AP 2017 15180 AP 2021 15180 A P 2021 7273 B 
AP 2020 15279 AP 2021 15279 A P 2021 7276 B 
AP 2020 15321 AP 2021 15321 A P 2021 7274 B 
AP 2020 15452 AP 202115452 A P 2021 7270 B 

 
სასარგებლო მოდელები 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
B 27 B 7/00; B 27 D 1/04 AU 2021 15545 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2021 15545 U B 27 B 7/00; B 27 D 1/04 
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სისტემური საძიებლები 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

B 67 D 3/00 U 2021 2092 Y AU 2021 15418 U 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

U 2021 2092 Y AU 2021 15418 U B 67 D 3/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2020 15418 AU 2021 15418 U U 2021 2092 Y 

 
დიზაინები 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
21-99 AD 2021 1202 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2021 1202 S 21-99 
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სისტემური საძიებლები 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა 
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

01-01 D 2021 898 S AD 2021 1182 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

D 2021 898 S AD 2021 1182 S 01-01 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

AD 2020 1182 AD 2021 1182 S D 2021 898 S 
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სისტემური საძიებლები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრისშესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

1 2 3 4 
M 2021 34237 R AM 113410 – 12(568)2021 
M 2021 34238 R AM 113411 – 12(568)2021 
M 2021 34239 R AM 113412 – 12(568)2021 
M 2021 34240 R AM 113414 – 12(568)2021 
M 2021 34241 R AM 113415 – 12(568)2021 
M 2021 34242 R AM 113366 – 12(568)2021 
M 2021 34243 R AM 113363 – 12(568)2021 
M 2021 34244 R AM 113487 – 12(568)2021 
M 2021 34245 R AM 113419 – 12(568)2021 
M 2021 34246 R AM 113265 – 12(568)2021 
M 2021 34247 R AM 113376 – 12(568)2021 
M 2021 34248 R AM 113146 – 12(568)2021 
M 2021 34249 R AM 113493 – 12(568)2021 
M 2021 34250 R AM 113583 – 12(568)2021 
M 2021 34251 R AM 113284 – 12(568)2021 
M 2021 34252 R AM 113350 – 12(568)2021 
M 2021 34253 R AM 113351 – 12(568)2021 
M 2021 34254 R AM 2020 109361 AM 2021 109361 A 5(561) 2021 
M 2021 34255 R AM 113605 – 12(568)2021 
M 2021 34256 R AM 113607 – 12(568)2021 
M 2021 34257 R AM 113610 – 12(568)2021 
M 2021 34258 R AM 113506 – 12(568)2021 
M 2021 34259 R AM 113597 – 12(568)2021 
M 2021 34260 R AM 2018 100464 AM 2019 100464 A 21(529) 2019 
M 2021 34261 R AM 113615 – 12(568)2021 
M 2021 34262 R AM 113612 – 12(568)2021 
M 2021 34263 R AM 113590 – 12(568)2021 
M 2021 34264 R AM 113690 – 12(568)2021 
M 2021 34265 R AM 106822 AM 2020 106822 A 24(556)2020 
M 2021 34266 R AM 108060 AM 2020 108060 A 24(556)2020 
M 2021 34267 R AM 108411 AM 2020 108411 A 24(556)2020 
M 2021 34268 R AM 108429 AM 2021 108429 A 1(557)2021 
M 2021 34269 R AM 108755 AM 2021 108755 A 2(558)2021 
M 2021 34270 R AM 108788 AM 2021 108788 A 2(558)2021 
M 2021 34271 R AM 109007 AM 2021 109007 A 4(560)2021 
M 2021 34272 R AM 109120 AM 2021 109120 A 3(559)2021 
M 2021 34273 R AM 109223 AM 2021 109223 A 4(560)2021 
M 2021 34274 R AM 109227 AM 2021 109227 A 3(559)2021 
M 2021 34275 R AM 109295 AM 2021 109295 A 3(559)2021 
M 2021 34276 R AM 109304 AM 2021 109304 A 5(561)2021 
M 2021 34277 R AM 109305 AM 2021 109305 A 5(561)2021 
M 2021 34278 R AM 109372 AM 2021 109372 A 5(561)2021 
M 2021 34279 R AM 109428 AM 2021 109428 A 5(561)2021 
M 2021 34280 R AM 109437 AM 2021 109437 A 4(560)2021 
M 2021 34281 R AM 109505 AM 2021 109505 A 4(560)2021 
M 2021 34282 R AM 109510 AM 2021 109510 A 5(561)2021 
M 2021 34283 R AM 109513 AM 2021 109513 A 4(560)2021 
M 2021 34284 R AM 109520 AM 2021 109520 A 5(561)2021 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  
შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2021 110672 A AM 110672 
AM 2021 110692 A AM 110692 
AM 2021 110697 A AM 110697 
AM 2021 110755 A AM 110755 

1 2  AM 2021 110762 A AM  110762 
AM 2021 108774 A AM 108774  AM 2021 110774 A AM 110774 
AM 2021 108775 A AM 108775  AM 2021 110776 A AM 110776 
AM 2021 110015 A AM 110015  AM 2021 110786 A AM 110786 
AM 2021 110286 A AM 110286  AM 2021 110787 A AM 110787 
AM 2021 110476 A AM 110476  AM 2021 110793 A AM 110793 
AM 2021 110507 A AM 110507  AM 2021 110798 A AM 110798 
AM 2021 110511 A AM 110511  AM 2021 110799 A AM 110799 
AM 2021 110512 A AM 110512  AM 2021 110800 A AM 110800 
AM 2021 110518 A AM 110518   AM 2021 110860 A AM 110860 
AM 2021 110520 A AM 110520   AM 2021 110861 A AM 110861 
AM 2021 110539 A AM 110539  AM 2021 110873 A AM 110873 
AM 2021 110542 A AM 110542  AM 2021 110876 A AM 110876 
AM 2021 110545 A AM 110545  AM 2021 110878 A AM 110878 
AM 2021 110606 A AM 110606  AM 2021 110880 A AM 110880 
AM 2021 110607 A AM 110607  AM 2021 110881 A AM 110881 
AM 2021 110608 A AM 110608  AM 2021 110886 A AM 110886 
AM 2021 110609 A AM 110609  AM 2021 110889 A AM 110889 
AM 2021 110610 A AM 110610  AM 2021 110890 A AM 110890 
AM 2021 110612 A AM 110612  AM 2021 110891 A AM 110891 
AM 2021 110614 A AM 110614  AM 2021 110938 A AM 110938 
AM 2021 110667 A AM 110667  AM 2021 110945 A AM 110945 
AM 2021 110668 A AM 110668  AM 2021 110963 A AM 110963 
AM 2021 110669 A AM 110669  AM 2021 110969 A AM 110969 
AM 2021 110670 A AM 110670  AM 2021 110970 A AM 110970 
AM 2021 110671 A AM 110671    
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 

 
 

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

 1 2 
30 AM 110786 
30 AM 110787 
31 AM 110608 

1 2  31 AM 110671 
3 AM 110606  32 AM 110667 
3 AM 110607  32 AM 110668 
3 AM 110876  32 AM 110669 
4 AM 110876  32 AM 110762 
5 AM 108774  32 AM 110889 
5 AM 108775  32 AM 110890 
5 AM 110511  32 AM 110891 
5 AM 110512  33 AM 110476 
5 AM 110539  33 AM 110762 
5 AM 110542  33 AM 110860 
5 AM 110697  33 AM 110889 
5 AM 110793  33 AM 110963 
5 AM 110798  35 AM 110286 
5 AM 110799  35 AM 110507 
5 AM 110800  35 AM 110518 
5 AM 110873  35 AM 110520 
5 AM 110876  35 AM 110607 
5 AM 110878  35 AM 110608 
5 AM 110945  35 AM 110672 
5 AM 110969  35 AM 110755 
5 AM 110970  35 AM 110762 
7 AM 110520  35 AM 110774 
7 AM 110692  35 AM 110881 
9 AM 110015  35 AM 110886 
9 AM 110609  35 AM 110890 
9 AM 110610  35 AM 110891 
9 AM 110612  36 AM 110609 
9 AM 110614  36 AM 110610 
9 AM 110672  36 AM 110612 
9 AM 110776  36 AM 110614 
9 AM 110861  37 AM 110507 
9 AM 110876  38 AM 110015 
10 AM 110776  38 AM 110672 
10 AM 110876  39 AM 110670 
11 AM 110520  39 AM 110881 
14 AM 110886  40 AM 110545 
16 AM 110545  41 AM 110015 
18 AM 110876  41 AM 110670 
21 AM 110776  41 AM 110938 
21 AM 110876  42 AM 110672 
24 AM 110876  43 AM 110286 
25 AM 110672  44 AM 110511 
25 AM 110876  44 AM 110512 
25 AM 110880  45 AM 110672 
27 AM 110876    
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სისტემური საძიებლები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის 
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 

საქონლისა და/ან მომსახურების 
კლასი 
(511) 

დაჩქარებული პროცედურით 
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის 

ნომერი 
(111) 

3 M 2021 34243 R 
5 M 2021 34243 R 
5 M 2021 34244 R 
5 M 2021 34249 R 
5 M 2021 34255 R 
9 M 2021 34237 R 
9 M 2021 34238 R 
9 M 2021 34239 R 
9 M 2021 34252 R 
9 M 2021 34253 R 
9 M 2021 34264 R 

11 M 2021 34237 R 
11 M 2021 34238 R 
11 M 2021 34239 R 
14 M 2021 34259 R 
16 M 2021 34250 R 
17 M 2021 34256 R 
19 M 2021 34256 R 
29 M 2021 34261 R 
30 M 2021 34262 R 
33 M 2021 34246 R 
33 M 2021 34257 R 
33 M 2021 34259 R 
34 M 2021 34237 R 
34 M 2021 34238 R 
34 M 2021 34239 R 
34 M 2021 34240 R 
34 M 2021 34241 R 
35 M 2021 34245 R 
35 M 2021 34250 R 
35 M 2021 34252 R 
35 M 2021 34253 R 
35 M 2021 34255 R 
35 M 2021 34258 R 
35 M 2021 34259 R 
36 M 2021 34252 R 
36 M 2021 34253 R 
38 M 2021 34252 R 
38 M 2021 34253 R 
39 M 2021 34247 R 
39 M 2021 34252 R 
39 M 2021 34253 R 
41 M 2021 34248 R 
41 M 2021 34263 R 
41 M 2021 34264 R 
42 M 2021 34252 R 
42 M 2021 34253 R 
42 M 2021 34264 R 
43 M 2021 34242 R 
43 M 2021 34251 R 
43 M 2021 34258 R 
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სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალური ბიულეტენი     

 

 

12(568) 
 

 

გამოგონებები 

სასარგებლო მოდელები 

დიზაინები 

სასაქონლო ნიშნები 

გეოგრაფიული აღნიშვნები 
 

 

 

 

მთავარი რედაქტორი:    ნ. ბებრიშვილი 
კორექტორი:  ლ. ჭანტურია 

დამკაბადონებლები:        მ. ორდენიძე 
ქ. სვანიძე 

პოლიგრაფიული ჯგუფი:  მ. მეჩიტიშვილი  
ი. გოგოლაშვილი 
ლ. დოლიძე 

 

 

 

 

 

 
ხელმოწერილია გამოსაცემად 2021 07 08 
 

ტირაჟი 10 
შეკვეთა #12 
ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქპატენტის ვებგვერდზე 

 

 

სათაო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. #5; ფაქსი: (+995 32) 2252531 
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. #31; ტელ.: (+995 32) 2252531 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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