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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

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

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

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

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

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

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

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

baze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

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

გამოგონებები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
14934; 15558; 14712 

 

• პატენტები:  
7395-73400 

  

სასარგებლო მოდელები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15708 

 

• პატენტი:  
2122 

  

დიზაინები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:  
1260 

 

• რეგისტრირებული დიზაინი: 
940 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი: 
939 
 

• დიზაინები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბიუროში საქართველოს 
   ტერიტორიაზე  უფლებათა გავრცელების მოთხოვნით: 

 

220975; 220977; 221000; 220957; 217918; 217863; 218101; 218082; 218081 
  

სასაქონლო ნიშნები 
 

• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი  განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია  
     გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ: 

 

114799; 114912; 115105; 115594; 115680; 115688; 115758; 115762; 115857; 115860; 115863; 115866, 115867; 
115881; 115896; 115973-115975; 115977-115979; 115983, 115984; 115989, 115990; 115992-115994; 116000, 
116001; 116072-116076; 116149; 116151; 116153, 116154; 116156; 116169, 116170; 116220; 116222; 116302 

 

• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
35680-35695; 35698-35706; 35718-35729; 35731, 35732 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
35673-35679; 35696, 35697; 35707-35717; 35730 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის 
მინიჭების შესახებ: 
110558*, 112447*; 112854; 114787, 114788; 114823-114829; 114870; 114872; 114929-114938; 114949; 114951, 
114952; 114954; 114956; 114958; 115045; 115066-115074; 115086; 115089, 115090; 115093, 115094; 115142; 
115146; 115148, 115149; 115157; 115159-115161; 115167; 115240, 115241; 115285; 115392; 115557; 115561; 
115576, 115577; 115580; 115582-115584; 115627-115629; 115771, 115772; 115774-115780; 115934-115936; 
115942, 115943; 116411 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში: 
111055; 113175; 113528, 113529; 113536; 113538; 113541; 113549, 113550; 113556; 113558; 113560, 113561; 
113577; 113623, 113624; 113626; 113629; 113631; 113636; 113655-113663; 113665; 113667, 113668; 113676- 
-113680; 113682; 113714; 113716-113718; 113724, 113725; 113727, 113728; 113733; 113748; 113801, 113802; 
113814; 113816; 113818; 113824; 113826-113828; 113894, 113895; 113897; 113909-113913; 113919-113922; 
113954; 113964; 113966-113968; 114153-114156; 114162, 114163 
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განყოფილება A 
 
A 24  
 
(10) AP 2022 14934 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 24 D 3/06  
(21) AP 2016 14934 (22) 2016 04 25 
(71) ოპტიფილტრ რისერჩ ზრტ. (HU)  

ფინ უ. 1/1, 7630, პეცი, უნგრეთი (HU) 
(72) ტიბორ  სარვაში (HU) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2018 11 22 
(86) PCT/HU2016/000023, 2016 04 25 
(54) ალგინიტის შემცველი ახალი  

სიგარეტის ფილტრი 
(57) გამოგონება განეკუთვნება ალგინიტის შემ-
ცველ სიგარეტის ფილტრს, რომელიც შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს სიგარეტის კვამლის ტოქ-
სიკური კომპონენტების შთანთქმის მიზნით და 
ქსოვილის იმ დაზიანების შესამსუბუქებლად, 
რომელიც გამოწვეულია სიგარეტის კვამლის 
ზეგავლენით რესპირატორულ ორგანოებზე, 
გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე და ლორწოვან 
გარსზე.  
მუხლები:  5 დამოუკიდებელი 
 12 დამოკიდებული 
ფიგურა:  15 
________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2022 15558 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/54  
A 61 P 25/18  
C 07 D 417/04  
C 07 D 417/12  
C 07 D 471/04  
C 07 D 285/16 

(21) AP 2019 15558 (22) 2019 07 12 
(31) P1800249       
(32) 2018 07 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(33) HU 
(71) რიხტერ გედეონ ნირტ. (HU)  

დიომროი უტ. 19-21, H-1103 ბუდაპეშტი, 
უნგრეთი (HU) 

(72) იშტვან ლედნეცკი (HU);  
იანოშ ელეში (HU);  
პალ ტოპოლჩანიი (HU);  
ერსებეტ იაბლონკაი (HU);  
ესტერ გაბორი (HU);  
ანდრაშ ვიშეგრადი (HU);  
ჟოლტ ნემეტი (HU);  
დიორდ იშტვან ლევაი (HU);  
იოჟეფ ლევენტე პეტრო (HU);  
დიორდ  შელენიი (HU) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2021 02 12 
(86) PCT/IB2019/055949, 2019 07 12 
(54) თიადიაზინის წარმოებულები 
(57) ნაერთი, ფორმულით (I), 

(I) 
რომლის A, B, R1 ჩამნაცვლებლების მნიშვნელო-
ბები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ან 
მასი ფარმაცევტულად მისაღები მარილები, 
რაცემატები, ენანტიომერები, დიასტერეომერე-
ბი, სოლვატები და ჰიდრატები, ასევე, ფარმა-
ცევტული კომპოზიცია მათ საფუძველზე და 
გამოყენება ფსიქოზური  დარღვევების სამკურ-
ნალოდ. 
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი 
 9 დამოკიდებული 
ცხრილი: 15 
ფიგურა: 7 
________________________________________ 
 
 

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

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

(10) AP 2022 14712 A (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 39/00 
A 61 K 39/395 
C 07 K 16/00 

(21) AP 2016 14712 (22) 2016 07 28 
(31) 62/198,867; 62/239,559; 62/255,140; 62/322,974  
(32) 2015 07 30; 2015 10 09; 2015 11 13; 2016 04 15  
(33) US; US; US; US 
(71) მაკროჯენიკს ინკ. (US)  

9704  მედიკალ სენტრ დრაივ, როკვილი,  
მერილენდი 20850, აშშ (US) 

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

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2018 02 28 
(86) PCT/US2016/044430, 2016 07 28 
(54) PD-1-შემაკავშირებელი მოლეკუ- 

ლები და მათი გამოყენების  
ხერხები 

(57) წინამდებარე  გამოგონება  ეხება  შერჩეულ  
ანტი-ადამიანის PD-l-შემაკავშირებელ მონოს-
პეციფიკურ მონოკლონურ ანტისხეულს, მის 
ჰუმანიზებულ და  ქიმერულ  ვერსიებს, სადაც 
აღნიშნულ ანტისხეულს აქვს დეტექტირებადი 
ნიშანი და გამოიყენება  PD-1-ის დეტექტირები-
სთვის. აგრეთვე, გამოგონება ეხება კომპოზი-
ციას,  რომელიც  შეიცავს ანტი-ადამიანის PD-l-
შემაკავშირებელ მონოსპეციფიკურ მონოკლო-
ნურ ანტისხეულს და მის გამოყენებას სხვა-
დასხვა დაავადების სამკურნალოდ. 

ფიგ. 32 
 
 
 

მუხლები: 43 დამოუკიდებელი 
 15 დამოკიდებული 
ფიგურა:  38 
________________________________________ 
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გამოგონებები 

 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) P 2022 7397 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/506 
A 61 P 31/16 

(10) AP 2022 13376 A (44) 4(583)/2022 
(21) AP 2010 13376 
(22) 2010 06 17 
(24) 2010 06 17 
(62) 61/287,781 2009 12 18 (US); 

61/187,713  2009 06 17 (US) 
(31) 61/287,781; 61/187,713 
(32) 2009 12 18; 2009 06 17 
(33) US; US 
(86) PCT/US2010/038988, 2010 06 17 
(73) ვერტექს ფარმასიუთიქალზ ინქორფო- 

რეითიდ (US) 
130 ვეივერლი სტრიტ, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი, 02139, აშშ (US) 

(72) პოლ ჩარიფსონი (US); 
მაიკლ პ. კლარკი (US); 
უპულ კ. ბანდარაჯე (US); 
რენდი ს. ბეთილი (US); 
ჯონ ჯ. კორტი (US); 
ჰუნბო დენი (CN); 
იოანა დრუტუ (RO); 
ჯონ პ. დაფი (US); 
ლუკ ფარმერი (CA); 
ჰუაი გაო (CN); 
ვენსინ გუ (CN); 
დილან ჰ. ჯეიკობსი (US); 
ჯოზეფ მ. კენედი (US); 
მარკ ვ. ლედებური (US); 
ბრაიან ლედფორდი (US); 
ფრანსუა მალტე (US); 
ემანუელ პეროლა (IT); 
ტიანშენ ვანი (US); 
მ. ვუდს ვანამეიქერი (US); 
რენდელ ბირნი (US); 
იი ჩჟოუ (US); 
ჩაო ლინი (US); 
მინ ცზიანი (US); 
სტივენ ჯოუნსი (US); 
ურსულა ა. ჯერმანი (CH); 
 

 
 
 
 
ფრანჩესკო ჯ. სალიტურო (US); 
ენ დაკ-იი კვონგ (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) გრიპის ვირუსების რეპლიკაციის  

ინჰიბიტორები 
________________________________________ 
 
(11) P 2022 7395 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/565 
A 61 K 31/55 
A 61 K 31/57 
A 61 K 31/858 
A 61 P 5/30 

(10) AP 2022 15472 A (44) 6(585)/2022 
(21) AP 2019 15472 
(22) 2019 04 19 
(24) 2019 04 19 
(31) 18168336.8; 18174982.1; 19150423.2  
(32) 2018 04 19; 2018 05 30; 2019 01 04  
(33) EP; EP; EP 
(86) PCT/EP2019/060220, 2019 04 19 
(73) ესტეტრა სპრლ (BE)  

რიუ სენ-ჟორჟ, 5, 4000, ლიეჟი, ბელგია (BE) 
(72) მარი მავე (BE);  

მოდ იოსტ (BE);  
გლადის როსინ  (BE);  
მელანი ტაზო (BE) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(54) ნაერთები და მათი გამოყენება  

მენოპაუზასთან დაკავშირებული  
სიმპტომების შესამსუბუქებლად 

________________________________________ 
 
(11) P 2022 7396 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/565 
A 61 K 31/55 
A 61 K 31/57 
A 61 K 31/585 
A 61 P 5/30 

(10) AP 2022 15476 A (44) 6(585)/2022 
(21) AP 2019 15476 
(22) 2019 04 19 
(24) 2019 04 19 
(31) 18168234.5; 18174985.4; 19150421.6  
(32) 2018 04 19; 2018 05 30; 2019 01 04  
(33) EP; EP; EP 
(86) PCT/EP2019/060221, 2019 04 19 
 

გამოგონების პატენტები 
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გამოგონებები 

(73) ესტეტრა სპრლ (BE)  
რიუ სენ-ჟორჟ, 5, 4000, ლიეჟი, ბელგია (BE) 

(72) მოდ იოსტ (BE);  
მარი მავე (BE);  
გლადის როსინ (BE);  
მელანი ტაზო (BE) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(54) ნაერთები და მათი გამოყენება 

მენოპაუზასთან დაკავშირებული  
სიმპტომების შესამსუბუქებლად 

________________________________________ 
 
(11) P 2022 7398 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 39/395 
A 61 К 47/68 
C 07 К 16/28  

(10) AP 2022 14922 A (44) 3(582)/2022 
(21) AP 2017 14922 
(22) 2017 04 13 
(24) 2017 04 13 
(31) 62/323,249; 62/432,314; 62/323,228  
(32) 2016 04 15; 2016 12 09; 2016 04 15  
(33) US; US; US 
(86) PCT/US2017/027317, 2017 04 13 
(73) მეკროჯენექს ინკ. (US)  

9704 მადიკალ სენტერ დრაივ როკვილი,  
MD 20850, აშშ (US) 

(72) დერიკ ტ. ლუ (US);  
ლინ  ჰუანი (US);  
ლესლი ს. ჯონსონი (US);  
ტომას სონი (US);  
ჯუნიპერ სკრიბნერი (US);  
ეზიო ბონვინი (US) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) ახალი B7-H3 დამაკავშირებელი  

მოლეკულები, მათთან კონიუგი- 
რებული ანტისხეულები და მათი  
გამოყენება 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

განყოფილება B 
 
B 22 
 
(11) P 2022 7400 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 22 B 3/08 
B 22 B 47/00  

(10) AP 2022 15454 A (44) 7(586)/2022 
(21) AP 2020 15454 
(22) 2020 09 21 
(24) 2020 09 21 
(73) გოჩა ქურდაძე (GE)  

კეკელიძის ქ. 5,  ბ. 16, 2000, ზესტაფონი,  
საქართველო (GE) 

(72) გოჩა ქურდაძე (GE) 
(74) ნიკოლოზ გოგილიძე 
(54) მანგანუმის აღდგენის და SiMn-ის  

ლითონური ფაზის მიღების ხერხი 
________________________________________ 
 

განყოფილება F 
 
F 02 
 
(11) P 2022 7399 B  (51) Int. Cl. (2006) 

F 02 D 17/00 
F 02 P 5/152  

(10) AP 2022 15427 A (44) 7(586)/2022 
(21) AP 2020 15427 
(22) 2020 08 31 
(24) 2020 08 31 
(73) რამზან გოიტემიროვი (RU)  

რაზდელანიას ქ. 13, გროზნო, რუსეთის  
ფედერაცია (RU) 

(72) რამზან გოიტემიროვი (RU) 
(74) ბესიკი კობახიძე 
(54) როტორულ-დგუშიანი ძრავა 
________________________________________ 
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განყოფილება A 
 
A 61 
 
(10) AU 2022 15708 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 L 2/10  
(21) AU 2021 15708 (22) 2021 07 27 
(71) შპს „ბლულაით“ (GE)  

მიხეილ თამარაშვილის გამზ. 13ა, ბ. 21,  
ვაკის რაიონი, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) სანდრო ოქროპირიძე (GE) 
(74) ირაკლი ჯიბლაძე 
(54)  ულტრაიისფერი გამოსხივებით   

სტერილიზაციის მოწყობილობა 
(57) წარმოდგენილია ულტრაიისფერი გამოსხი-
ვებით სტერილიზაციის პორტატიული მოწყო-
ბილობა, რომელიც შეიცავს სტერილიზაციის 
კამერას სასტერილიზაციო საგნის მოსათავსებ-
ლად, საფარს და  ულტრაიისფერი სხივების ამ-
რეკლ ლითონის ფურცელს; ულტრაიისფერი 
გამოსხივების წყაროების სიმრავლეს, მექანი-
კურ ამძრავ საშუალებას, მიახლოების გადამ-
წოდსა და მართვის მოწყობილობას. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა: 3 
___________________________________________ 
 

სასარგებლო მოდელები 
 

განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის 
გაცემის შესახებ 

 

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

 
 
 

განყოფილება C 
 
C 01 
 
(11) U 2022 2122 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

C 01 G 29/00 
C 01 G 51/04 
C 04 B 35/32 
H 01 L 35/00  

(10) AU 2022 15569 U (44) 7(586)/2022 
(21) AU 2021 15569 
(22) 2021 02 24 
(24) 2021 02 24  
(73) ნიკოლოზ მარგიანი (GE)  

ვაჟა-ფშაველას გამზ., IV კვ, კორპ. 4, ბ. 27,  
0186, თბილისი,  საქართველო (GE); 
გიორგი მუმლაძე (GE)  
პოლიტკოვსკაიას ქ. 47, ბ. 91, 0186,  
თბილისი, საქართველო (GE); 
ვახტანგი ჟღამაძე (GE)  
ვარკეთილი 3, 1 მკრ., კორპ. 3, ბ. 108, 0163, 
თბილისი, საქართველო (GE); 
იამზე ქვარცხავა (GE)  
დემეტრე თავდადებულის ქ. 7, ბ. 27, 4400,  
ფოთი, საქართველო (GE); 
ზურაბ ადამია (GE)  
გ. კარტოზიას ქ. 1, ბ. 5, 0177, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
მზია ცირეკიძე (GE)  
ვაზისუბანი, III მკრ., II კვარტ., კორპ. 14, 
ბ. 2, 0152, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ნიკოლოზ მარგიანი (GE); 
გიორგი მუმლაძე (GE); 
ვახტანგი ჟღამაძე (GE); 
იამზე ქვარცხავა (GE);  
ზურაბ ადამია (GE); 
მზია ცირეკიძე (GE) 

(54) ოქსიდური თერმოელექტრული კერამიკა 
________________________________________ 
 

სასარგებლო მოდელის პატენტი 
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(10) AD 2022 1260 S (51) 19-08 
(21) AD 2022 1260 (22) 2022 03 07 
(28) 1 
(71) შპს „ვეტერინარული ცენტრი ზოოპლაზა“ (GE)  

მერაბ კოსტავას ქ. 67, 0171, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) მამუკა ლომიძე (GE) 
(54) ვეტერინარული პასპორტი 
(55)  

1.1  
___________________________________________________ 

 
 

დიზაინები 
განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება  

რეგისტრაციის შესახებ 
 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნები-
დან 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 2022 940 S (51) 32-00 
(10) AD 2022 1247 S (44) 2022 04 11 №7  
(21) AD 2021 1247 
(22) 2021 10 26 
(24) 2021 10 26 
(28) 1 
(18) 2026 10 26 
(73) შპს „სევენ ჰილლს“ (GE)  

გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. 154, 0145,  
სამგორის რაიონი,  თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ნუმან კორაი დემირრენქ (TR) 
(54) ხელსახოცის ორნამენტი 
________________________________________ 
 

რეგისტრირებული დიზაინი 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
(11) D 2022 939 S (51) 11-01 
(21) AD 2022 1270 (22) 2022 06 27 
(24) 2022 06 27 
(28) 4 
(18) 2027 06 27 
(73) შორენა ქორჩილავა (GE)  

დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის ქ. 6, 0131, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) შორენა ქორჩილავა (GE) 
(54) 1.-4. დეკორატიული ნაკეთობა (ბრელოკი) 
(55)  

1.1       
 
 

2.1 3.1      3.2      

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

4.1  
________________________________________ 

 

 
 №14  2022 07 25 

 
13 



 
 
 

დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(11) DM/220 975  (51) 07-02 
(15) 2022 02 17  (44) 22/2022 (2022 06 03) 
(22) 2022 02 17 
(28) 16 
(73) FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 17 , 38070 Melikgazi/Kayseri (TR) 
(85) TR 
(86) TR 
(87) TR 
(88) TR 
(89) TR 
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, GE, GH, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OM, RS, RW,  

SG, ST, TJ, TM, TN, UA 
(72) ALİ ERKAN MAMUR  

Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde, No:17, 38070, Melikgazi/Kayseri (TR) 
(74) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ  

Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno İş Merkezi, D Blok Kat: 4, 16110 Nilüfer/Bursa (TR) 
(46) 2022 06 03 
(54) 10.-13. COOKING HOB, 14.-16. COOKING PANEL BUTTON, 1.-9. OVEN [COOKING] 
(55)  

1.1 1.2  
 

2.1  

დიზაინიები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო 
ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე უფლებათა გავრცელების 

მოთხოვნით 
 

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 

3.1 4.1  
 

5.1 6.1  
 

7.1 8.1  
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დიზაინები 

9.1  
 

10.1 11.1  
 

12.1 13.1  
 

14.1  
 

15.1  
 

16.1  
________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/220 977  (51) 12-07 
(15) 2022 01 12  (44) 22/2022 (2022 06 03) 
(22) 2022 01 12 
(28) 1 
(73) JOINT STOCK COMPANY AVIATION HOLDING COMPANY SUKHOI  

Ul. Polikarpova, 23b, 125284 Moscow (RU) 
(85) – 
(86) RU 
(87) – 
(88) – 
(89) RU 
(81) III. AM, AZ, BY, DE, EG, EM, FR, GB, GE, IL, JP, KP, KR, MN, NA, RS, SY, TM, TR, UA, US, VN 
(72) Denis Yuryevich ARDEEV  

Building 1535, Apartment 223, 124683, Zelenograd City, Moscow (RU); 
Andrey Borisovich ALENIN  
Druzhby Str. 8a, Apartment 104, 141400, Khimki City, Moscow Region (RU); 
Artem Alekseevich NIZHENKO  
Akademica Pavlova Str. 27 Building4, Apartment 68, 121359, Moscow (RU); 
Vasiliy Sergeevich EROFEEV  
Vrachebny Proezd 10, Building 1, Apartment 150, 125367, Moscow (RU); 
Aleksey Sergeevich BULATOV  
Novokurkinskoe Sh. 31, Apartment 59, 125466, Moscow (RU); 
Mikhail Yuryevich STRELETS  
Ubileiny Prospect 9, Apartment 123, 543965, Reutov City, Moscow Region (RU); 

(74) JSC "Reestr-Consulting"/ DMITRY MARKIN  
B. Balkansky Per, Constr 20-1. JSC "Reestr-Consulting", 129090 Moscow (RU) 

(46) 2022 06 03 
(54) 1. STEALTH SUPERSONIC SINGLE-ENGINE AIRCRAFT 
(55)  

1.1  
 
 

1.2  
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დიზაინები 

1.3  

1.4  

1.5  

1.6  

1.7  
________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/221 000  (51) 12-07 
(15) 2022 01 12  (44) 22/2022 (2022 06 03) 
(22) 2022 01 12 
(28) 1 
(73) JOINT STOCK COMPANY AVIATION HOLDING COMPANY SUKHOI  

Ul. Polikarpova, 23b, 125284 Moscow (RU) 
(85) – 
(86) RU 
(87) – 
(88) – 
(89) RU 
(81) III. AM, AZ, BY, DE, EG, EM, FR, GB, GE, IL, JP, KP, KR, MN, NA, RS, SY, TM, TR, UA, US, VN 
(72) Mikhail Evgenievich ZHIGUNOV 

Alksnis Str. 40, Apartment 83, 141170, Poselok Monino (Monino Township), Moscow Region (RU); 
Denis Vladimirovich FRUKTOV  
Yurlovsky Proezd 25, Apartment 5, 127566, Moscow (RU); 
Aleksey Sergeevich BULATOV  
Novokurkinskoe Sh. 31, Apartment 59, 125466, Moscow (RU); 
Mikhail Yurievich STRELETS  
Ubileiny Prospect 9, Apartment 123, 543965, Reutov, Moscow Region (RU); 
Dmitriy Vadimovich KHOTILOVSKIY  
Lyusinovskaya Str. 12, Apartment 94, 115093, Moscow (RU) 

(74) JSC "Reestr-Consulting"/ DMITRY MARKIN, B  
Balkansky Per, Constr. 20-1, 129090, Moscow (RU) 

(46) 2022 06 03 
(54) 1. LIGHT TACTICAL AIRCRAFT 
(55)  

 

1.1  

1.2  
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დიზაინები 

1.3  
 

1.4  

1.5  

1.6  

1.7  

1.8  

1.9  
________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/220 957  (51) 19-08 
(15) 2022 02 17  (44) 22/2022 (2022 06 03) 
(22) 2022 02 17 
(28) 2 
(73) FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 17, 38070 Melikgazi/Kayseri (TR) 
(85) TR 
(86) TR 
(87) TR 
(88) TR 
(89) TR 
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, GE, GH, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OM, RS, RW,  
SG, ST, TJ, TM, TN, UA 
(72) ALİ ERKAN MAMUR 

Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde, No:17, 38070, Melikgazi/Kayseri (TR) 
(74) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ  

Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno İş Merkezi, D Blok Kat: 4 , 16110 Nilüfer/Bursa (TR) 
(46) 2022 06 03 
(54) 1.-2. ADVERTISEMENT POSTER 
(55)  

1.1  
 

2.1  
________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/217 918  (51) 11-01 
(15) 2021 12 10  (44) 23/2022 (2022 06 10) 
(22) 2021 12 10 
(28) 2 
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TN, TR, UA 
(72) Rie YATSUGI-KANG  

C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(54) 1. PAIR OF EARRINGS, 2. FINGER RING 
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5  
 
 

1.6 1.7 1.8  
 

2.1 2.2  
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დიზაინები 

2.3 2.4  
 
 

2.5 2.6  
 
 

2.7 2.8  
________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/217 863  (51) 24-04 
(15) 2021 12 08  (44) 23/2022 (2022 06 10) 
(22) 2021 12 08 
(28) 1 
(73) AH License ApS  

Høgevej 19, 3400 Hillerød (DK) 
(85) DK 
(86) DK 
(87) DK 
(88) DK 
(89) DK 
(81) III. BA, CA, CH, EG, EM, GB, GE, IL, JP, KR, MK, NO, OM, RS, SG, TR 
(72) Henrik Larsen  

Gøgevænget 12 Gadevang, 3400, Hillerød (DK) 
(74) Elmann IPR  

41 Stockholmsgade, 2100 København Ø (DK) 
(54) 1. PACIFIER FOR BABIES 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6 1.7 1.8  

1.9 1.10 1.11 1.12  
________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/218 101  (51) 24-04 
(15) 2021 12 08  (44) 23/2022 (2022 06 10) 
(22) 2021 12 08 
(28) 1 
(73) AH License ApS  

Høgevej 19, 3400 Hillerød (DK) 
(85) DK 
(86) DK 
(87) DK 
(88) DK 
(89) DK 
(81) III. BA, CA, CH, EG, EM, GB, GE, IL, JP, KR, MK, NO, OM, RS, SG, TR 
(72) Henrik Larsen  

Gøgevænget 12 Gadevang, 3400, Hillerød (DK) 
(74) Elmann IPR  

41 Stockholmsgade, 2100 København Ø (DK) 
(54) 1. Pacifier for babies 
(55) 

  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6 1.7 1.8  
 
 

1.9 1.10 1.11 1.12  
________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/218 082  (51) 10-07 
(15) 2021 12 16  (44) 24/2022 (2022 06 17) 
(22) 2021 12 16 
(28) 2 
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TN, TR, UA 
(72) 1 Nina PIKOVA  

C/o Harry Winston SA Chemin Du Tourbillon 8, 1228, Plan-les-Ouates (CH); 
2 Sandra GARSAUD  
C/o Harry Winston SA Chemin Du Tourbillon 8, 1228, Plan-les-Ouates (CH) 

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

(54) 1.-2. Watch dial 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5  
 

1.6  
 

1.7 1.8 2.1  

 
 №14  2022 07 25 

 
26 



                                                    
 
 

დიზაინები 

2.2 2.3 2.4  
 
 

2.5  
 

2.6  
 
 

2.7 2.8  
 

________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/218 081  (51) 11-01 
(15) 2021 12 17  (44) 24/2022 (2022 06 17) 
(22) 2021 12 17 
(28) 4 
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TN, TR, UA 
(72) Delphine ABDOURAHIM  

c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(54) 1.-3. Pair of earrings, 4. Necklace 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  
 

1.5 1.6  
 
 

1.7 1.8  
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დიზაინები 

2.1 2.2  
 

2.3 2.4  
 

2.5 2.6  
 
 

2.7 2.8  
 
 

3.1 3.2 3.3 3.4  
 

3.5 3.6  

 
 №14  2022 07 25 

 
29 



                                                    
 
 

დიზაინები 

3.7 3.8  

4.1 4.2  

4.3  

4.4  

4.5  
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დიზაინები 

4.6  

4.7  

4.8  
________________________________________ 
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„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2022 114799 A 
(210) AM 114799 
(220) 2021 10 04 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ავტოგრაფ“ 
ულ. ბუტლეროვა, დომ 17ბ, ეტაჟ 2,  
პომეშჩენიე XI, კომნატა 69, ოფის 137,  
117342, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.09.05; 24.09.12; 27.05.01; 27.05.22 
(511)  
41 – დისკოთეკები, კლუბი-კაფეები [გართობა], 
დასვენების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველ-
ყოფა, კლუბების მომსახურება [გართობა ან გა-
ნათლება], თავისუფალი დროის ორგანიზება. 
 

43 – ადგილების უზრუნველყოფის სააგენ-
ტოები [სასტუმროები, პანსიონები], დროებითი 
საცხოვრებლის იჯარა, შეხვედრების ჩასატარე-
ბელი შენობების იჯარა, ადგილების დაჯავშნა 
სასტუმროებში, ადგილების დაჯავშნა პანსიო-
ნებში, ადგილების დაჯავშნა დროებითი საც-
ხოვრებლისათვის, სასტუმროები, სასაუზმეები, 
კაფეები, კაფეტერიები, მოტელები, პანსიონები, 
რესტორნები, თვითმომსახურების რესტორნე-
ბი, დასასვენებელი ბაზების მომსახურება [საც-
ხოვრებლით უზრუნველყოფა], ბარების მომსა-
ხურება, სანარგილეების მომსახურება, კემპინ-
გების მომსახურება, კერძების მომზადებისა და 
შინ მიტანის მომსახურება, ვაშოკუ რესტორნე-
ბის მომსახურება, ატრიის „უდონ“ და „სობა“ 
რესტორნების მომსახურება, სასადილოების 
მომსახურება. 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2022 114912 A 
(210) AM 114912 
(220) 2021 10 11 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ავტოგრაფ“ 
ულ. ბუტლეროვა, დომ 17ბ, ეტაჟ 2,  
პომეშჩენიე XI, კომნატა 69, ოფის 137,  
117342, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.09.12; 24.09.22; 27.05.01; 27.05.09;  

27.05.10; 27.05.11; 27.05.22 
(511)  
41 – დისკოთეკები, კლუბი-კაფეები [გართობა], 
დასვენების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველ-
ყოფა, კლუბების მომსახურება [გართობა ან გა-
ნათლება], თავისუფალი დროის ორგანიზება. 
 

43 – ადგილების უზრუნველყოფის სააგენ-
ტოები [სასტუმროები, პანსიონები], დროებითი 
საცხოვრებლის იჯარა, შეხვედრების ჩასატარე-
ბელი შენობების იჯარა, ადგილების დაჯავშნა 
სასტუმროებში, ადგილების დაჯავშნა პანსიო-
ნებში, ადგილების დაჯავშნა დროებითი საც-
ხოვრებლისათვის, სასტუმროები, სასაუზმეები, 
კაფეები, კაფეტერიები, მოტელები, პანსიონები, 
რესტორნები, თვითმომსახურების რესტორნე-
ბი, დასასვენებელი ბაზების მომსახურება [საც-
ხოვრებლით უზრუნველყოფა], ბარების მომსა-
ხურება, სანარგილეების მომსახურება, კემპინ-

სასაქონლო ნიშნები 
 

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც 
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). 

 
№14  2022 07 25 

 
32 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

გების მომსახურება, კერძების მომზადებისა და 
შინ მიტანის მომსახურება, ვაშოკუ რესტორნე-
ბის მომსახურება, ატრიის „უდონ“ და „სობა“ 
რესტორნების მომსახურება, სასადილოების 
მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115105 A 
(210) AM 115105 
(220) 2021 10 25 
(731) ეკატერინე  მგალობლიშვილი 

თამარ მეფის ქ. 50, ქუთაისი, საქართველო 
(540) 
 

 
 

(591) შავი, ოქროსფერი 
(531) 01.11.08; 02.07.02; 26.04.10; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12 
(526) Georgia 
(511)  
41 – სილამაზისა და სამოდელო კონკურსები, 
ფესტივალები, მოდის კვირეული. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115594 A 
(210) AM 115594 
(220) 2021 11 29 
(731) შპს `სითი დეველოფმენტ~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 70, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

სითი დეველოფმენტ 
City Development 
сити девелопмент 

(591) 000000 შავი, FFFFFF თეთრი 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის 
სამსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115680 A 
(210) AM 115680 
(220) 2021 12 07 
(731) შპს `სილქ როუდ გრუპ ჰოლდინგ~ 

რესპუბლიკის მოედანი, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

სილქ 
Silk 

Силк 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბის, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, 
მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი 
ქიმიური ნივთიერებები; დაუმუშავებელი სინ-
თეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასე-
ბი; ცეცხლმქრობი შედგენილობები და ხანძარ-
საწინააღმდეგო შედგენილობები; ქიმიური ნივ-
თიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; ცხო-
ველის კანისა და ტყავის სათრიმლავი შედგე-
ნილობები; მრეწველობაში გამოსაყენებელი 
მწებავი ნივთიერებები; საგოზავი და სხვა შემა-
ვსებლები; კომპოსტი, სასუქები, ნიადაგის გამა-
ნოყიერებლები; ბიოლოგიური ნივთიერებები 
მრეწველობასა და მეცნიერებაში გამოყენების-
თვის. 
 

2 – საღებავები, ლაკები; ლითონის კოროზიის 
და მერქნის დაშლისგან დამცავი ნივთიერებე-
ბი; საღებავები; მელანი ბეჭდვისთვის, მარკირე-
ბის ან  გრავირებისთვის; დაუმუშავებელი ბუ-
ნებრივი კაუჩუკი; სამხატვრო-დეკორატიული 
დანიშნულებისა და მხატვრული ბეჭდვისათ-
ვის განკუთვნილი ლითონები ფურცლოვანი და 
ფხვიერი სახით. 
 

6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მადანი; ლითონის მასალები შენობები-
სა და ნაგებობებისთვის; ლითონის შენობები, 
ტრანსპორტირებადი; ჩვეულებრივი ლითონის-
გან დამზადებული არაელექტრული კაბელები 
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და სადენები; ლითონისგან დამზადებული 
მცირე ზომის საგნები (კავეულობა); ლითონის 
კონტეინერები დასაწყობების ან ტრანსპორტი-
რებისთვის; სეიფები. 
 

7 – მანქანები და მანქანადანადგარები, სიმ-
ძლავრეზე მომუშავე მანქანადანადგარები; მო-
ტორები და ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტის 
მოტორებისა და ძრავების გარდა; გადასაბმელი 
და გადამცემი კომპონენტები მანქანებისთვის, 
სახმელეთო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილის 
გარდა; სასოფლო-სამეურნეო ინსტრუმენტები, 
ხელის იარაღების გარდა; ინკუბატორები კვერ-
ცხებისთვის; ავტომატური სავაჭრო აპარატები 
[სასმელების, შოკოლადის და სხვა პროდუქტე-
ბისთვის]. 
 

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, აღწარ-
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. 
 

10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლო-
გიური და ვეტერინარული აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები; ხელოვნური კიდურები, თვალე-
ბი და კბილები (პროთეზები); ორთოპედიული 
საგნები; უნარშეზღუდული ადამიანების საჭი-
როებებზე მორგებული თერაპიული და დამხ-
მარე მოწყობილობები; აპარატურა მასაჟისთვის; 
აპარატურა, მოწყობილობები და საშუალებები 
ჩვილი ბავშვებისთვის; აპარატურა, მოწყობი-
ლობები და საშუალებები სექსუალური აქტი-
ვობისთვის. 
 

11 – განათების, გათბობის, გაგრილების, ორ-
თქლწარმოების, საჭმლის მომზადების, საშრო-
ბი, სავენტილაციო, წყალმომარაგების და სანი-
ტარული აპარატურა და დანადგარები. 
 

12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, 
ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელი აპარა-
ტები. 
 

13 – ცეცხლსასროლი იარაღი; საბრძოლო მასა-
ლა და ჭურვები; ფეთქებადი ნივთიერებები; 
ფოიერვერკი (პიროტექნიკა). 
 

14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენა-
დნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და 
ნახევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრონო-
მეტრული ინსტრუმენტები. 
 

15 – მუსიკალური ინსტრუმენტები; მუსიკალუ-
რი სტენდები და სტენდები მუსიკალური ინს-
ტრუმენტებისთვის; სადირიჟორო ჯოხები. 
 

17 – დაუმუშავებელი და ნახევრადდამუშავე-
ბული რეზინი, გუტაპერჩი, გუმფისი, აზბესტი, 
ქარსი და ყველა ამ მასალის შემცვლელები; 
პლასტმასები და რეზინი დაპრესილი ფორმით 
წარმოებაში გამოსაყენებლად; დასაგმანი, შემა-
კავებელი და საიზოლაციო მასალა; არალითო-
ნური დრეკადი მილები და შლანგები. 
 

19 – არალითონური მასალა მშენებლობისა და 
კონსტრუქციებისთვის; არალითონური ხისტი 
მილები მშენებლობისთვის; ასფალტი, ფისი, 
გუდრონი და ბიტუმი; არალითონური ტრან-
სპორტირებადი ნაგებობები; ძეგლები, არალი-
თონური. 
 

20 – ავეჯი, სარკეები, სურათის ჩარჩოები; არა-
ლითონური კონტეინერები, დასაწყობების ან 
ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი ან 
ნახევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშა-
პის ულვაში  და სადაფი; ნიჟარები; სეპიოლიტი 
(ზღვის ქაფი, ხვირთქლი); ყვითელი ქარვა. 
 

26 – ღილები, დუგმები, ქინძისთავები და ნემსე-
ბი; ხელოვნური ყვავილები; პარიკები. 
 

27 – ლინოლეუმი და იატაკის საფარი სხვა მასა-
ლა; გობელენები, არაქსოვილური. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო სა-
გნები; ვიდეო-თამაშების აპარატურა; ტანვარ-
ჯიშისა და სპორტის საკუთვნო; საშობაო ნაძ-
ვისხის მოსართავები. 
 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
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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. 
 

31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და 
ბოსტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცე-
ნარეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები 
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა 
საკვები და სასმელი ალაო. 
 

45 – იურიდიული მომსახურება; მატერიალური 
ქონებისა და პიროვნებების  ფიზიკური  დაცვის 
სამსახური; პერსონალური და სოციალური მო-
მსახურება, გაწეული სხვათა მიერ ინდივიდე-
ბის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115688 A 
(210) AM 115688 
(220) 2021 12 08 
(731) ქან ტექნოლოჯიზ ინკ. 

15407 მაკგინტი როუდ ვესტი, უეიზეტა,  
MN 55391, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

FarmShield 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
42 – მეცხოველეობის ობიექტების შეფასების 
კომპიუტერული პროგრამების პროექტირება 
და დამუშავება გარემოს დაცვის, საქონლის მო-
შენებისა და რენტაბელობის თვალსაზრისით; 
შეფასების კომპიუტერული პროგრამების პრო-
ექტირება და დამუშავება ფერმერული მეურ-
ნეობისათვის კონსულტაციებისა და რჩევების 
მომსახურებისას გამოსაყენებლად; კვლევითი 
და დამუშავების მომსახურება საკვები დანამა-
ტების სფეროში; პროგრამული უზრუნველყო-
ფა, როგორც მომსახურება (Saas). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115758 A 
(210) AM 115758 
(220) 2021 12 16 
(731) ბაიადერა მენეჯმენტ ლიმიტედ 

კარპენისიოუ 30, ნიქოზია, 1660,  
კვიპროსი; 

შპს `ქართველი~ 
კახეთის გზატკეცილი  110ა, 0198, ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი, საქართვე- 
ლო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) ლურჯი, ვარდისფერი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115762 A 
(210) AM 115762 
(220) 2021 12 16 
(731) შპს `ქართველი~ 

კახეთის გზატკეცილი  110ა, 0198, ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი, საქართვე- 
ლო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540)  

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

43 – რესტორნებით მომსახურება; დროებითი 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მომსახურე-
ბა (სასტუმროები); სასტუმროებით მომსახურე-
ბა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115857 A 
(210) AM 115857 
(220) 2021 12 21 
(731) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)  

ლიმიტედ 
რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, CH-2926,  
შვეიცარია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
 

 
 №14  2022 07 25 

 
35 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(591) თეთრი, წითელი, ვერცხლისფერი,   
რუხი, შავი 

(531) 24.01.15; 24.01.17; 24.01.18; 24.09.09;  
26.03.23; 27.05.03; 29.01.14 

(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქო თვითსახვე-
ვი სიგარეტებისათვის; ჩიბუხის თამბაქო; თამ-
ბაქოს ნაწარმი; თამბაქოს შემცვლელები (არასა-
მედიცინო მიზნებისათვის): სიგარები, სიგარი-
ლები; სანთებლები; სანთებლები სიგარებისათ-
ვის; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარეტის და 
პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები, სი-
გარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობილობა სი-
გარეტის და პაპიროსის დახვევისათვის; ქაღალ-
დის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ჯიბის მოწ-
ყობილობა; ელექტრონული სიგარეტი;  სითხეე-
ბი ელექტრონული სიგარეტისათვის; გახურე-
ბისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115860 A 
(210) AM 115860 
(220) 2021 12 21 
(731) ა(ა)იპ საქართველოს რაგბის კავშირი 

ჭაბუა ამირეჯიბის გზატ. 6, ნიშნული 6.00,  
საოფისე ფართი 3, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

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

28 – თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო სა-
გნები; ვიდეო-თამაშების აპარატურა; ტანვარ-
ჯიშისა და სპორტის საკუთვნო; საშობაო ნაძ-
ვისხის მოსართავები. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115863 A 
(210) AM 115863 
(220) 2021 12 21 
(731) ქანსინო ბიოლოგიქს კორპორაცია 

ტიანშანი, დასავლეთი უბანი ტედა,  

სამხრეთ გამზირი 185, დასავლეთის  
ზონის ბიოსამედიცინო პარკი, სართ. 4, 
ოთახი 401-420, 518000, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) ნინო გაზდელიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.17.02; 26.02.07; 26.11.13; 27.05.01 
(511)  
5 – მედიკამენტები ადამიანებისათვის, ბიოლო-
გიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ფარმაცევტული პრეპარატები, ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115866 A 
(210) AM 115866 
(220) 2021 12 21 
(731) რივიენ იპ ჰოლდინგზ ლლკ 

13250 ნ. ჰაგერტი როუდი, პლიმუტი,  
მიჩიგანი 48170, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

INDER 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მადანი; ლითონის მასალები შენობე-
ბისა და ნაგებობებისთვის; ლითონის შენობები, 
ტრანსპორტირებადი; ჩვეულებრივი ლითონის-
გან დამზადებული არაელექტრული კაბელები 
და სადენები; ლითონისგან დამზადებული 
მცირე ზომის საგნები (კავეულობა); ლითონის 
კონტეინერები დასაწყობების ან ტრანსპორტი-
რებისთვის; სეიფები. ანკერები; ლითონის მცუ-
რავი ნავმისაბმელები; საზღვაო ანკერები; ჩვეუ-
ლებრივი ლითონების შენადნობები; საანკერო 
ფილები; ემბლემები (სატრანსპორტო საშუალე-
ბების); ეჟვნები; გვარლები, ბაგირები, არაელექ-
ტრული; ბაგირების ლითონის შემაერთებლები, 
არაელექტრული; მეტალის ჯაჭვები; ბაგირების, 
გვარლების, მილების მომჭერები; მეტალის სა-
თავსოები; კოშკურები წყალში ხტომისთვის; სა-
დროშე ბოძები [კონსტრუქციები] ლითონის; მე-
ტალის კიბეები; საკეტები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; რკინა-კავეული, კერძოდ, 
ლითონის კარაბინები; ლითონის ტრაპები 
მგზავრების ჩასასხდომად, გადასატანი; ჭოკები, 
ლატანები (ლითონის); ბლოკები, შკივები, გორ-
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გოლაჭები, მანქანათა ნაწილების გარდა; მეტა-
ლის გვარლები; ლითონის სამონტაჟო კონსო-
ლები. 
 

7 – ძრავები სატრანსპორტო და საზღვაო სატ-
რანსპორტო საშუალებებისთვის; მოტორები სა-
ტრანსპორტო და საზღვაო სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის; პატარა ღუზები, ავტომატუ-
რი [საზღვაო]; სატრანსპორტო საშუალების 
კორპუსისა და ჩარჩოს გასასწორებელი მანქანე-
ბი და მათი სტრუქტურული სათადარიგო ნაწი-
ლები; ჰაერის ფილტრები სატრანსპორტო სა-
შუალების ძრავებისა და მოტორებისთვის; სატ-
რანსპორტო საშუალების ძრავის ცილინდრები; 
გენერატორები საზღვაო და სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის; ანთების მოწყობილობები სა-
ხმელეთო და საზღვაო სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ძრავებისთვის; სატრანსპორტო საშუა-
ლების პნევმატური და ჰიდრავლიკური კომპ-
რესორები; ზეთის ტუმბოები სახმელეთო და 
საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; 
კოლექტორები, როგორც მანქანის გამოსაბოლქ-
ვი სისტემის ნაწილები; წყლის ტუმბოები სახ-
მელეთო და საზღვაო სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისთვის; სატრანსპორტო საშუალებების ნა-
წილები. კერძოდ, ძრავას კორპუსები; სატრან-
სპორტო საშუალებების ნაწილები. კერძოდ, 
ძრავას, ზეთის გამაგრილებლები; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ნაწილები. კერძოდ, ზეთის 
ავზის საცობები და ხუფები; სატრანსპორტო სა-
შუალებების ნაწილები. კერძოდ, ზეთის ავზე-
ბი; მექანიკური ძრავის ნაწილები სახმელეთო 
და საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებებისთ-
ვის; სატრანსპორტო საშუალების ზონდები; 
ძრავის კბილანა ღვედები სახმელეთო და საზ-
ღვაო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ჰაე-
რის კომპრესორები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისთვის; საქარე მინის გამწმენდის ძრავები სა-
ზღვაო ან სახმელეთო სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისთვის; ანთების მავთულები სატრანს-
პორტო საშუალების ძრავებისთვის; ელექტრო-
ნული ანთებები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისთვის; ძრავის ლითონის შუასადებები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისთვის; გემის ძრავე-
ბი; ნავის ელექტროძრავები; ნავის მოტორები;  
ელექტროენერგიის გენერატორები, რომლებიც, 
ასევე, შეიძლება იქნას გამოყენებულ ელექტრო-
ძრავებად სატრანსპორტო საშუალებისთვის. 
 

9 – სამაშველო ნავები; საზღვაო კომპასები; საზ-
ღვაო სიღრმის მკვლევრები; სამაშველო, საჩვე-
ნებელი და სასიგნალო ბაკენები, ბუიები; სამაშ-
ველო ჟილეტები. 

12 – სახმელეთო და საზღვაო სატრანსპორტო 
საშუალებები; სახმელეთო და საზღვაო სატრან-
სპორტო საშუალებების ელექტროძრავების 
სტრუქტურული ნაწილები და ელექტროძრავის 
კომპონენტები; საზღვაო მანქანების ძარები (კო-
რპუსები); დამონტაჟებული გადასაფარებლები 
საზღვაო მანქანებისთვის; მორგებული ტყავის 
ინტერიერი მანქანებისთვის; გადასაკრავები სა-
ტრანსპორტო საშუალებების სალონისათვის; 
ელექტრონული საზღვაო და სახმელეთო ტრან-
სპორტი; ელექტროტრანსპორტის ნაწილები, კე-
რძოდ, ძრავა; საქარე მინის გამწმენდები; სრუ-
ლად ელექტრული, მაღალმწარმოებლიანი საზ-
ღვაო სატრანსპორტო საშუალებები; ტრანსპორ-
ტის სავარძლები; სახმელეთო და საზღვაო 
ტრანსპორტის ძრავები; ძრავის სამაგრები მან-
ქანებისთვის; სატრანსპორტო საშუალებების 
განმასხვავებელი ნიშნები; მანქანის სავარძლე-
ბის ბალიშები; მანქანის სარკეები; კაკვები სპე-
ციალურად შექმნილი მანქანებში გამოსაყენებ-
ლად მანქანის აქსესუარების დასაჭერად; სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის საქარე მინე-
ბი; გატაცების საწინააღმდეგო მოწყობილობები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრან-
სპორტო საშუალების სავარძლების დამცავები; 
სახმელეთო და საზღვაო მანქანების სტრუქტუ-
რული სარემონტო ნაწილები; სახმელეთო და 
საზღვაო მანქანების კორპუსები;  სატრანს-
პორტო საშუალების საქარე მინის საწმენდის 
პირები; სატრანსპორტო საშუალების შუშის 
ფანჯრები; გატაცების საწინააღმდეგო სიგნალი-
ზაცია; ღვედები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისთვის; მეორადი ბაზრისთვის ავტომობილის 
აქსესუარები, კერძოდ, სატრანსპორტო საშუა-
ლების ჩანთაორგანაიზერები, ბადეები და სათა-
ვსოები, რომლებიც სპეციალურად არის ადაპ-
ტირებული სატრანსპორტო საშუალებებში და-
საყენებლად; ელექტრონული სატრანსპორტო 
საშუალებები, კერძოდ, სატვირთოები, მანქანე-
ბი, ნავები, ველოსიპედები, ძრავიანი ტრანს-
პორტის ჩამკეტები, ძრავიანი ტრანსპორტის სი-
გნალიზაციის სისტემა, სატვირთოები საზღვაო 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის. 
 

16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; საამ-
კინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო 
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკან-
ცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი 
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სა-
დემონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლე-
ბი, ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი 
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მასალა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრა-
ფიული კლიშეები; ნაბეჭდი სახელმძღვანელოე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 
მომსახურების და შეკეთების სფეროში; კალმე-
ბი; ქაღალდები; საკანცელარიო საქონელი; სტი-
კერები. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაციები (შემცვლელე-
ბი); ცხოველთა ტყავები;  საბარგო და სამგზავ-
რო ჩანთები; საწვიმარი და მზისგან დამცავი  
ქოლგები; ხელჯოხები; მათრახები, ღვედები და 
უნაგირები; საყელო, თასმა და სამოსი ცხოვე-
ლებისთვის.; წიგნის ჩანთები; სკოლის ჩანთები, 
სამგზავრო ჩანთები და ჩემოდნები; ქოლგები; 
სამგზავრო სპორტული ჩანთები; ტუალეტის 
საკუთვნოსთვის განკუთვნილი  ცარიელი, გასა-
ყიდი სათავსოები, ჩანთები; მაკიაჟის ჩანთები; 
ტყავის ჩანთები. 
 

21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და 
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭე-
ლი, დანების, ჩანგლების და კოვზების გარდა; 
ჯაგრისები და ღრუბლები; ფუნჯები, სამხატ-
ვრო ფუნჯების გარდა; ჯაგრისის დასამზადე-
ბელი მასალა; საწმენდი საგნები; დაუმუშავე-
ბელი და ნახევრად დამუშავებული შუშა, სამ-
შენებლო შუშის გარდა; შუშის, ფაიფურის და 
კერამიკის (თიხის) ნაწარმი; ჭიქები და ფინჯნე-
ბი; ცარიელი ბოთლები; ლანჩის ყუთები; დაუ-
მუშავებელი მინა სატრანსპორტო საშუალების 
ფანჯრებისთვის; მინა სასიგნალო განათებისთ-
ვის ან სატრანსპორტო საშუალების ფარებისთ-
ვის. 
 

24 – ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საოჯა-
ხო თეთრეული; ფარდები ქსოვილის ან პლას-
ტმასის; პირსახოცები; პირსახოცები პლაჟისთ-
ვის; საბნები; ფანჯრის ფარდები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი; 
ტანსაცმლის ნაწარმი, კერძოდ, მოკლესახელოე-
ბიანი მაისურები, ტოლსტოურები, სვიტრები, 
შორტები, შარვლები, პერანგები, ქურთუკები, 
მანტოები, ქუდები, ფეხსაცმელი; თავსაბურავი, 
კერძოდ, სპორტული ქუდები, კეპები, მზის სა-
ფარები, ქუდები ბავშვებისა და ჩვილებისთვის; 
ჩვილების და ბავშვების კომბინიზონები; ბავშ-
ვის ტანსაცმელი. 
 

26 – მაქმანები და ნაქარგები, ლენტები და თას-
მები და საგალანტერიო ლენტები; ღილები, 
დუგმები, ქინძისთავები და ნემსები;  ხელოვნუ-
რი ყვავილები; მოსართავები თმისთვის; პარი-

კები; ნაჭრის ნაწიბურები ტანსაცმლისთვის; ნა-
ჭრის ორნამენტული ნაწიბურები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება; ელექტ-
რო ბატარეების სისტემები, რომლებიც მოიცა-
ვენ ჩაშენებული, დისტანციურად განახლებადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის და პროგრამუ-
ლაპარატურული უზრუნველყოფის და დამხმა-
რე პროგრამული უზრუნველყოფის მქონე, უსა-
დენოდ დაკავშირებული ელექტრო აკუმულა-
ტორული აპარატურის შენახული ელექტროენ-
ერგიის შესანახად და განსამუხტად, რომელიც 
განკუთვნილია მესამე პირებისთვის, საქმიანო-
ბის მიზნებისთვის, ექსპლუატაცია და აღნიშ-
ნულთან დაკავშირებული საქმიანი კონსულტა-
ციები; საზღვაო და სახმელეთო სატრანსპორტო 
საშუალებებთან დაკავშირებული სადილერო 
საქმიანობა; საზღვაო და სახმელეთო სატრან-
სპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული საცა-
ლო მაღაზიები, გასაღების მაღაზიები (აუთლე-
ტები) და დროებითი/სეზონური გაყიდვების 
საცალო მაღაზიები (პოპ-აპ ტიპის) დაკავშირე-
ბული; საქმიანობასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები, კერძოდ, საქმიანობის სტრატეგი-
ის განვითარებაში დახმარების უზრუნველყო-
ფა; კონსულტაციები ენერგო ეფექტურობის 
სფეროში დაკავშირებული მზის და განახლე-
ბად ენერგიასთან; მომხმარებლის უზრუნველ-
ყოფა შესყიდვებთან დაკავშირებული რჩევებით 
და კონსულტაციებით  საზღვაო და სახმელეთო 
სატრანსპორტო საშუალებების შესაძენად; სატ-
რანსპორტო საშუალებებთან და დამტენ სად-
გურებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ონ-
ლაინ, პირდაპირი საინფორმაციო მომსახურე-
ბით უზრუნველყოფა. 
 

40 – მასალათა დამუშავება; ნარჩენებისა და 
ნაგვის გადამუშავება; ჰაერის გასუფთავება და 
წყლის დაწმენდა; ბეჭდვითი მომსახურება;  საკ-
ვებისა და სასმელის კონსერვაცია; სატრან-
სპორტო საშუალების დამზადება შეკვეთით; ჩა-
შენებული, დისტანციურად განახლებადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის და პროგრამულ-
აპარატურული უზრუნველყოფის მქონე, უსა-
დენოდ დაკავშირებული ელექტრო აკუმულა-
ტორული აპარატურის, რომელიც განკუთვნი-
ლია შენახული ელექტროენერგიის შესანახად 
და განსამუხტად ელექტროენერგიაზე მოთხოვ-
ნის სტაბილიზაციის, დაკმაყოფილების და გა-
მოყენების მიზნებისთვის, ლიზინგი; სატრან-
სპორტო საშუალების აკრილით დამუშავება. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115867 A 
(210) AM 115867 
(220) 2021 12 21 
(731) ჰანკუკ ენდ კომპანი კო., ლტდ 

286, პანგიო-რო, ბუნდანგ-გუ, სონნამ-სი,  
კიონგიდო, კორეის რესპუბლიკა 

(540) 

 
(591)  შავ-თეთრი 
(531) 26.13.25; 27.05.24 
(511)  
12 – სალტეები ავტომობილებისათვის; ველო-
სიპედის საბურავები; პნევმატიკური სალტეე-
ბის გარსაცმები; თვლის სფეროს ფორმის შალი-
თები; მწებავი რეზინები ავტოკამერის შესაკე-
თებლად; ველოსიპედის კამერები; კამერები 
პნევმატიკური სალტეებისათვის; საბარგო ბა-
დეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 
პნევმატური საბურავები; სალტეს კამერის სა-
რემონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრან-
სპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; შა-
ლითები ველოსიპედის ან მოტოციკლის დასა-
ჯდომებისათვის; შალითები მოტოციკლის და-
საჯდომებისათვის; უსაფრთხოების ღვედები 
სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისა-
თვის; მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; ავტომობილის ამორტიზა-
ტორები; თხილამურებისთვის განკუთვნილი 
საბარგულები ავტომობილებისათვის; საბურა-
ვების შვერილები (წვეტები); საბურავები სატ-
რანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის; სა-
ბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პრო-
ტექტორები; მუხლუხოები; ველოსიპედის უკა-
მერო საბურავები; საბურავის სარქვლები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115881 A 
(210) AM 115881 
(220) 2021 12 22 
(731) კარფურ 

93 ავენიუ დე პარი, 91300 მასი, საფრან- 
გეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
 
 
 

(540) 
 

 
 

(591)  ყვითელი, შავი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.24; 26.04.01;  

26.04.10; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
35 – გაყიდვაში ხელშეწყობა ყველა სახის საქონ-
ლისათვის, განსაკუთრებით, სუპერმარკეტებში, 
ბაზრებსა და ჰიპერმარკეტებში შემოთავაზებუ-
ლისათვის; მესამე პირების სარგებლობლობისა-
თვის სხვადასხვა საქონლის ერთად თავმოყრა 
(ტრანსპორტირების გარდა), რაც საშუალებას 
მისცემს მომხმარებლებს, მოხერხებულად დაა-
თვალიერონ და შეიძინონ ეს საქონელი და მა-
თეთრებელი პრეპარატებითა და სხვა სარეცხი 
საშუალებებით, წმენდის, გაპრიალების, განც-
ხიმვისა და აბრაზიული პრეპარატებით, ჰიგიე-
ნური ნაწარმით, კოსმეტიკური და სილამაზის 
ნაწარმით; ბავშვის მოვლის საქონლით, პარა-
ფარმაცევტული ნაწარმით; საპნებით, პარფიუ-
მერიის ნაწარმით, ეთერზეთებით, კოსმეტიკის 
საშუალებებით, თმის ლოსიონებით, კბილის 
პასტებით; ხელით მართვადი ხელის იარაღები-
თა და ინსტრუმენტებით, არაელექტრული 
მჭრელი ნაკეთობით, ჩანგლებითა და კოვზე-
ბით (მჭრელი ნაკეთობა), სამართებლებით, გა-
ნათების, გათბობის, გასაცივებელი, ორთქლ-
წარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური და-
მუშავების, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამა-
ნაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური აპა-
რატებითა და მოწყობილობებით, მულტიმე-
დის, კომპიუტერული, აუდიოვიზუალური, სა-
ტელეფონო, მუსიკალური და ფოტოგრაფიული 
საქონლით, ქაღალდითა და მუყაოთი (დაუმუ-
შავებული, ნახევრადდამუშავებული ან საკან-
ცელარიო ან საბეჭდი), ნაბეჭდი მასალით, საამ-
კინძაო საშუალებებით, ფოტოსურათებით, სა-
კანცელარიო საქონლით, საკანცელარიო ან სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივ-
თიერებებით (წებვადი მასალები), პლასტმასის 
შესაფუთი მასალით, სამხატვრო მასალით, სა-
ხატავი ფუნჯებით, საბეჭდი მანქანებითა და 
ოფისის საკუთნოთი (ავეჯის გარდა), სახელმ-
ძღვანელო ან სასწავლო მასალით (აპარატურის 
გარდა), საბეჭდი ასოებით, კლიშეებით, არაელ-
ექტრული საყოფაცხოვრებო და სამზარეულო 
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ჭურჭლითა და კონტეინერებით (ძვირფასი 
ლითონებისაგან დამზადებულის ან მიტკეცი-
ლის გარდა), საიუველირო ნაწარმით, საათებ-
ით, დროის აღმრიცხველი ინსტრუმენტებით, 
ცხოველებისათვის განკუთვნილი საქონლით; 
სავარცხლებითა და ღრუბლებით, ჯაგრისებით 
(სახატავი ფუნჯების გარდა), ჯაგრისის დასამ-
ზადებელი მასალით, დასუფთავების საშუალე-
ბებით, ლითონის ნეჭით, დაუმუშავებელი ან 
ნახევრადდამუშავებული მინით (სამშენებლო 
მინის გარდა), მინის, ფაიფურის ან ქაშანურის 
მაგიდის ჭურჭლით; თამაშებითა და სათამა-
შოებით; სახლის მოვლისა და განახლების სა-
შუალებებით, სახლის ინტერიერის გაფორმების 
საქონლით, კერძოდ, ქსოვილისა და ქსოვილის 
საქონლით, კერძოდ, აბაზანის თეთრეულით 
(ტანსაცმლის გარდა), საწოლის თეთრეულით, 
საყოფაცხოვრებო თეთრეულით, მაგიდის ქსო-
ვილის თეთრეულით, ტიულის ფარდებით, 
ქსოვილის ან პლასტმასის ფარდებით, ქსოვი-
ლის შტორებით, კედლის ქსოვილის შპალე-
რით, უქსოვადი საფეიქრო ქსოვილებით,  ავე-
ჯის საფარებით, ბალიშებით (სამედიცინო და 
გათბობის ბალიშების გარდა), ბალიშისპირე-
ბით, ავეჯის ქსოვილის საფარებით, საწოლისა 
და მაგიდის გადასაფარებლებით; სურათის ჩა-
რჩოებით, სურათებით, სტიკერებით, სარკეე-
ბით, ხის, თაბაშირის ან პლასტმასის დეკორა-
ტიული ნივთებით, მოძრავი საგნებით (სკულპ-
ტურები მოძრავი დეტალებით), ხის ან პლას-
ტმასის ყუთებით, სანთლებით, შანდლებით 
(სასანთლეები), თიხის ჭურჭლით, არაძვირფასი 
ლითონის ვაზებით, ქოთნებით, ყვავილის ქოთ-
ნის არაქაღალდის გარსაცმებით, ფაიფურის, 
თიხის ან მინის ქანდაკებებითა და სტატუეტე-
ბით, შადრევნებით, დეკორირებისათვის განკუ-
თვნილი გამხმარი ყვავილებით, გამანათებელი 
აპარატურით; ბაღის, მებაღეობისა და ღია ცის 
ქვეშ ღონისძიებების საკუთნოთი; კემპინგის 
აღჭურვილობითა და ნაკრებებით, ტანვარჯი-
შისა და სპორტის საკუთნოთი, საყოფაცხოვრე-
ბო ელექტრული საქონლით (მცირე და დიდი), 
საყოფაცხოვრებო ავეჯით (ინტერიერისა და 
ექსტერიერისათვის), განათების აპარატურით, 
საყოფაცხოვრებო და სამზარეულო ჭურჭლეუ-
ლითა და კონტეინერებით, თეთრეულით, ქსო-
ვილებითა და ქსოვილის საქონლით, მცირე და 
დიდი ლითონის ნაწარმით, „გააკეთე თვითონ“ 
საქონლით, ხელსაწყოებით, მანქანებისა და ვე-
ლოსიპედების საქონლით, ტანსაცმლით, ფეხ-
საცმლითა და თავსაბურავით, ბარგის ჩანთე-
ბით, ტყავის ნაწარმით, საკვებითა და სასმელე-

ბით; ხორცით, თევზით, ფრინველითა და ნანა-
დირევით, დაკონსერვებული, გამხმარი და 
თბურად დამუშავებული ბოსტნეულითა და 
ხილით, ჟელეთი, მურაბით, კომპოტით, კვერც-
ხით, რძითა და რძის ნაწარმით, საკვები ზეთე-
ბითა და ცხიმებით; ყავით, ჩაითი, კაკაოთი, 
შაქრით, ბრინჯით, ტაპიოკათი, საგოთი, ყავის 
შემცვლელებით, ფქვილითა და მარცვლეული 
პროდუქტით, პურით, ცომეულის ნაწარმითა 
და საკონდიტრო ნაწარმით, საკვები ნაყინით, 
თაფლით, მელასას  ვაჟინით, საფუარით, საც-
ხობი ფხვნილებით, მარილით, მდოგვით, 
ძმრით, საწებლებით (საკაზმები), სანელებლე-
ბით, ნაყინით; სოფლის მეურნეობის, მებაღეო-
ბისა და ტყის პროდუქტებით (არა მზა, დაუმუ-
შავებელი), თესლეულით (თესლი), ახალი ხი-
ლითა და ბოსტნეულით, ბუნებრივი მცენარეე-
ბითა და ყვავილებით, ცხოველების საკვებით, 
ალაოთი; ლუდით, მინერალური და გაზიანი 
წყლით, უალკოჰოლო სასმელებითა და სასმე-
ლების დასამზადებელი შედგენილობებით (ყა-
ვაზე, ჩაიზე ან კაკაოზე დამზადებულისა და 
რძიანი სასმელების გარდა), ხილის სასმელები-
თა და ხილის წვენებით, ვაჟინით; ალკოჰოლია-
ნი სასმელებით (ლუდის გარდა.) საცალო ვაჭ-
რობის მომსახურება, მათ შორის, ვებ-საიტების 
მეშვეობით ან ფიზიკურად გამყიდველის საიტ-
ზე შესყიდვისა და გადახდის ავტომატიზაციის 
მოწყობილობების მეშვეობით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115896 A 
(210) AM 115896 
(220) 2021 12 23 
(731) აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და  

კულტურის სამინისტრო 
დ. უზნაძის ქ. 68, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) ECD29F კრემისფერი, 755B37 ოქროსფერი,  
ECE6D6 ღია კრემისფერი, თეთრი,  
ნაცრისფერი 

(531) 02.01.03; 11.03.01; 26.04.01; 26.04.04;  
29.01.13 
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(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, აღწარ-
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. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115973 A 
(210) AM 115973 
(220) 2021 12 24 
(731) შპს "იმპექსფარმი" 

გიორგი სააკაძის II გასას. 17, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Rudifer 
(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 2022 115974 A 
(210) AM 115974 
(220) 2021 12 24 
(731) დახურული სააქციო საზოგადოება  

`ბიზნესტრასტ~ 
პოლინი ოსიპენკოს ქ. 41, ოფისი 326,  
ვლადიმირი, RU-600009, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) ირაკლი გვილია 
(540) 

 
(591) ლურჯი, მუქი ლურჯი, წითელი, ბეჟი,   

ღია ყავისფერი 
(531) 03.04.02; 03.04.05; 03.07.03; 03.07.06;  

26.04.02; 26.04.05; 26.05.01; 26.05.22;  
26.07.19; 28.05; 29.01.15 

(511)  
29 – ხორცი, თევზი, შინაური ფრინველი და ნა-
ნადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, გაყინული, გამომშრალი და მომზადე-
ბული ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ჯემები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები 
ზეთები და ცხიმები; აგარ-აგარი კულინარიუ-
ლი მიზნებისთვის; ადამიანის მიერ მოხმარე-
ბისთვის დამზადებული ალოე ვერა; ალგინატე-
ბი კულინარიული მიზნებისათვის; ანდულე-
ტები (ღორის ხორცის ძეხვეული); ქაფშია, ქამსა; 
არაქისი, დამუშავებული; არტიშოკი, დაკონ-
სერვებული; საკვები ცილა კულინარიისთვის; 
კვერცხის ცილა; პარკოსნები, დაკონსერვებუ-
ლი; სოიას მარცვლები საკვებისათვის, დაკონ-
სერვებული; ბულიონები; ჯანჯაფილის მურაბა; 
ლორი; ცხიმის შემცვლელი ნივთიერებები საკ-
ვები ცხიმის დასამზადებლად; წყალმცენარეე-
ბი, დაკონსერვებული; ფრინველის ბუდეები 
[საკვები]; კომბოსტოს რულეტები ხორცის შიგ-
თავსით; მუხუდო, დაკონსერვებული; სოკო, 
დაკონსერვებული; გვაკამოული; ნანადირევი; 
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ჟელატინი; ხორცის ჟელე; ჟელე, საკვები; ხილის 
ჟელე; კვერცხის გული; ქოქოსის ცხიმი; ძვლის 
ცხიმი, საკვები; ღორის ქონი; მუცლის ქონი, 
საკვები; საკვები ცხიმები; საუზმეული (ხილზე 
დამზადებული); რძის შემცვლელები; სოიოს 
ღვეზელები, ტოფუს ღვეზელები; ძეხვეული; 
ქიშმიში; ხიზილალა; ბადრიჯნის პასტა; ბოსტ-
ნეულის ჟელატინის პასტა; თევზის ქვირითი, 
დამუშავებული; ჯანჯაფილი, დაკონსერვებუ-
ლი; სარკალით დაფარული ჯანჯაფილი; დამა-
რინადებული ჯანჯაფილი; იოგურტი; კომბოს-
ტოს მწნილი; ხორცითა და ლობიოთი დამზა-
დებული რაგუ; ხაჭო; კეფირი; კიმჩი; თევზის 
წებო, საკვები; მოლუსკები, არაცოცხალი; კარ-
ტოფილის ცომის გუფთები; ვირთევზა, დამა-
რილებული და გამომშრალი; რძის კოქტეილე-
ბი; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; ხახვის 
რგოლები; დამუშავებული ხილის განლაგება; 
კომპოტები; ხორცის კონსერვები; ბოსტნეულის 
კონსერვები; თევზის კონსერვები; ხილის კონ-
სერვები; იხვის კონფი (იხვისგან დამზადე-
ბული კერძი); ბულიონის კონცენტრატები; ბოს-
ტნეულით დამზადებული კონცენტრატები კუ-
ლინარიისთვის; ხილით დამზადებული კონ-
ცენტრატები კულინარიისთვის; სიმინდის 
ფქვილში ამოვლებული ჰოთ-დოგი; კორნიშო-
ნი, ნეკა კიტრი; კრევეტები, არაცოცხალი; კრე-
ვეტები, არაცოცხალი; ნაღების კრემი; გუფთა; 
აბრეშუმის ჭიის ჭუპრები, საკვები; ტკბილი სი-
მინდი, დამუშავებული; კუმისი; ლანგუსტები, 
არაცოცხალი; ლეციტინი კულინარიული მიზ-
ნებისთვის; მწერის საკვები ჭუპრები, მომზადე-
ბული; ორაგული, არაცოცხალი; ხახვი, დაკონ-
სერვებული; მარგარინი; კონფიტიური, ჯემები; 
საკვები ზეთები; არაქისის კარაქი; კაკაოს კარა-
ქი საკვებისთვის; ქოქოსის ზეთი; კარაქი (ქო-
ქოსის); სიმინდის ზეთი; ქუნჯუთის ზეთი; სე-
ლის ზეთი; უმაღლესი ხარისხის ცივი დაწურ-
ვის ზეითუნის ზეთი; ზეითუნის ზეთი; პალმის 
ზეთი; პალმის თესლის ზეთი; მზესუმზირის 
ზეთი; რაფსის ზეთი; კარაქი; სოიოს ზეთი; მო-
ლუსკები, არაცოცხალი; ნუში, დანაყილი; საკ-
ვები ძვლის ტვინი; მიდიები, არაცოცხალი; რძე; 
არაქისის რძე; არაქისის რძე კულინარიისთვის; 
ქოქოსის რძე; ქოქოსის რძე კულინარიისთვის; 
ნუშის რძე; ნუშის რძე კულინარიისთვის; შვრი-
ის რძე; ბრინჯის რძე; ბრინჯის რძე კულინა-
რიისთვის; შესქელებული რძე; დამჟავებული 
რძე; სოიოს რძე; ცილის რძე; რძის ფხვნილი; 
ფერმენტირებული რძე; თევზის საკვები ადა-
მიანის მოხმარებისთვის; ბოსტნეულის მუსი; 
თევზის მუსი; რბილობი (ხილის); ხორცი; ხორ-

ცი, დაკონსერვებული; გაყინულ-გამომშრალი 
ხორცი; რძემჟავას სასმელები; რძიანი სასმელე-
ბი რძის ჭარბი შემცველობით; არაქისის რძით 
დამზადებული სასმელები; ქოქოსის რძით დამ-
ზადებული სასმელები; ნუშის რძით დამზადე-
ბული სასმელები; საჭმელი მწერები, არაცოც-
ხალი; ძეხვეულის გარსი, ბუნებრივი ან ხელოვ-
ნური; ბოსტნეული, დაკონსერვებული; გაყი-
ნულ-გამომშრალი ბოსტნეული; ბოსტნეული, 
დამუშავებული; ბოსტნეული, თბურად დამუშ-
ავებული; ბოსტნეულის ჩირი; გახეხილი კარ-
ტოფილის მაჭკატები; კარტოფილის მაჭკატები; 
ზეთისხილი, დაკონსერვებული; ომარები, არა-
ცოცხალი; ომლეტები; არომატიზირებული 
თხილეული; დაშაქრული კაკალი; ქოქოსის კა-
კალი, გამომშრალი; კაკალი, დამუშავებული; 
პომიდვრის პასტა; დაწურული წვენის პასტა; 
ღვიძლის პაშტეტი; პექტინები კულინარიის-
თვის; (დაკონსერვებული წიწაკა); ღვიძლი; პი-
კული; ჯემები; კვერცხის ფხვნილი; რძის პრო-
დუქტები; თევზით დამზადებული საკვები 
პროდუქტები; შედედებული რძე; შინაური 
ფრინველი, არაცოცხალი; ძეხვი; ბულგოგი; ყვა-
ვილის მტვერი, საკვები; შტოშის კომპოტი; ვაშ-
ლის პიურე; კიბორჩხალა, არაცოცხალი; კიბო, 
არაცოცხალი; რატატუი; თევზი, დაკონსერვე-
ბული; თევზი, არაცოცხალი; დამარილებული 
თევზი; ბოსტნეულის სალათები; ხილის სალა-
თები; ბეკონი; სარდინები, არაცოცხალი; სატაი 
(ხორცისგან დამზადებული კერძი); ღორის 
ხორცი; ქაშაყი, არაცოცხალი; თესლი (მარცვა-
ლი) დამუშავებული; მზესუმზირის მარცვალი, 
დამუშავებული; ნაღები (ათქვეფილი); ნაღები 
[რძის ნაწარმი]; ბოსტნეულით დამზადებული 
კრემი; ცხიმების ნარევი ბუტერბროდებისათ-
ვის; არაჟანი; ბოსტნეულის წვენი კულინარიი-
სათვის; ლიმონის წვენი კულინარიისთვის; პო-
მიდვრის წვენი კულინარიისათვის; დამარილე-
ბული ხორცი; სოსისი; სოსისი საფანელში; ჰოთ 
დოგის სოსისი; ბულიონის მოსამზადებელი 
შედგენილობები; წვნიანის მოსამზადებელი შე-
დგენილობები; ტოფუს კანი; მცენარეული კარა-
ქი; თხილეულის კარაქი; შიგნეული; წვნიანები; 
ბოსტნეულის წვნიანები; შრატი, დო; ხაჭოს მაჭ-
კატები; ყველი; ტაჯინი [მომზადებული ხორცი, 
თევზი ან ბოსტნეული]; ტაჰინი; ყველი „კოტე-
ჯი“; ტოფუ (სოიოს ხაჭო); ტემპე (მოხარშული 
და ოდნავ მოდუღებული სოიოსგან დამზადე-
ბული საკვები); ტრეპანგები, არაცოცხალი; 
ტრიუფელი [თირკმელა სოკო], დაკონსერვებუ-
ლი; თინუსი, არაცოცხალი; ხამანწკები, არაცოც-
ხალი; ფალაფელი; რძის ფერმენტები კულინა-
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რიისთვის; მაჭიკი [კვეთი]; თევზის ფილე; ფი-
ნიკი; სარკალით დაფარული ხილი; გაყინული 
ხილი; დაკონსერვებული ხილი; დასპირტული 
ხილი; დამუშავებული ხილი; ხილი, თბურად 
დამუშავებული; კარტოფილის ფანტელები; ჰი-
უმუსი; საკვები ყვავილები, გამომშრალი; ცედ-
რა (ხილის); დასპირტული ნიორი; ოსპი, და-
კონსერვებული; კარტოფილის ჩიპსები; დაბა-
ლი ცხიმის შემცველი კარტოფილის ჩიპსები; 
ხილის ჩიპსები; მჟავე კომბოსტოს გარნირი; 
უალკოჰოლო ეგნოგი (ათქვეფილი კვერცხი); 
წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; 
ხორცის ექსტრაქტები; კენკრა, დაკონსერვებუ-
ლი; კვერცხი; იაკიტორი. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონის ნაწარმი და ატრია; ტაპიოკა 
და საგო; ფქვილი და მარცვლეულის ნაწარმი; 
პური, საკონდიტრო ნაწარმი და ტკბილეული; 
შოკოლადი; ნაყინი, ხილის ნაყინი და სხვა საკ-
ვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუა-
რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, საკაზმი, სა-
ნელებლები, დაკონსერვებული მწვანილი; ძმა-
რი, სოუსები და სხვა საკაზმები; ყინული [გა-
ყინული წყალი]; არომატიზატორები საკვებისა-
თვის; ვანილი კულინარიისთვის; ნამცხვრის 
არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; სას-
მელის არომატიზატორები, ეთერზეთების გარ-
და; ყავის არომატული ნივთიერებები; საკვების 
არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; ბა-
დიანი; ბაოზი (მოხარშული ცომეული სხვადა-
სხვა შიგთავსით); მარცვლეულის ფილა (ბრიკე-
ტი); მაღალი კონცენტრაციით ცილის შემცველი 
მარცვლეული; ბლინები; სანელებლიანი ბლი-
ნები; გაყინულ-გამომშრალი კერძი, რომლის 
მთავარი ინგრედიენტი არის მაკარონის ნაწარ-
მი; გაყინულ-გამომშრალი კერძი, რომლის მთა-
ვარი ინგრედიენტი არის ბრინჯი; არტიით დამ-
ზადებული კერძები; ბრიოშები [ერბოზელილი 
ფუნთუშები]; ბულგური; ფუნთუშები; პენ ო 
შოკოლა (შოკოლადიანი ქადები); საკვები 
ქაღალდის ვაფლი; საკვები ბრინჯის ქაღალდი; 
საკვები ქაღალდი; ბურიტოები; ვანილინი [ვა-
ნილის შემცვლელი]; ვაფლი; ვერმიშელი; ბუ-
ნებრივი დამატკბობლები; ძეხვეულის შემკვრე-
ლი ნივთიერებები; ნაყინის შემკვრელი ნივთიე-
რებები; ფორთოხლის ყვავილის წყალი კული-
ნარიისთვის; ზღვის წყალი კულინარიისთვის; 
ზღვის წყალმცენარე (საკაზმი); ალაოს ნამცხვა-
რი; მიხაკი [სანელებელი]; სარკისებრი მოჭიქვა 
[სარკისებრი გაპრიალება]; [ნამცხვრის მოსაყინი 
(შაქრის ჭიქურა); გლუკოზა კულინარიისთვის; 

მდოგვი; ნაფიცხარი [სუხარის კუბიკები]; წიწი-
ბურა, დამუშავებული; წებოგვარის დანამატები 
კულინარიული მიზნებისათვის; საფუარი; საკ-
ვების შემსქელებლები; ცომის ხაში, საფუარი; 
ბრინჯის საუზმეული; მარცვლეულის საუზ-
მეული; ყავის შემცვლელები; ბოსტნეულისაგან 
მიღებული ყავის შემცვლელები; საკაზმები (სა-
ლათის); მარმელადი [საკონდიტრო ნაწარმი]; 
ნამცხვრების მოსართავი კანფეტები; საკონდიტ-
რო ნაწარმი (საშობაო ნაძვისხის მოსართავი); 
ნამცხვრები; საკონდიტრო ნაწარმი; არაქისის 
საკონდიტრო ნაწარმი; ნუშის საკონდიტრო ნა-
წარმი; ხილის საკონდიტრო ნაწარმი; მაკარონის 
ნაწარმი; დაფქული ჯანჯაფილი; გაყინული იო-
გურტი [გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი]; კა-
კაო; ტარტარის კრემი კულინარიისთვის; ყავის 
კაფსულები, სავსე; კარამელი [ტკბილეული]; 
კერი [ცხარე საკაზმი]; კეტჩუპი [საწებელა]; თა-
თაბო, დამუშავებული; კიში [ღვეზელი-მობრა-
წულა წვრილად დაჭრილი ღორის ქონის შიგ-
თავსით]; კვების პროდუქტის სახით დამზადე-
ბული წებოგვარა; ფქვილით მომზადებული 
ცომის გუფთები; ტკბილეული; ძირტკბილას 
კანფეტები; კანფეტები (პიტნის); სუნთქვის გა-
მახალისებელი პიტნა; დულჩე დე ლეჩე (კარა-
მელიზებული შესქელებული რძე); დარიჩინი 
[სანელებელი]; ყავა; ნედლი ყავა; საკვები სახა-
მებელი; კრეკერები; ბრინჯის კრეკერები; კრემ 
ბრულე; მოხარშული კრემი რძითა და კვერც-
ხით; კრუასანები; სიმინდის ბურღული; მანანის 
ბურღული; შვრიის ფქვილი; დაღერღილი ქერი; 
საკვები ბურღულეული; ყინულის კუბიკები; 
სიმინდის ღერღილი; სიმინდი, მოხალული; 
ღვეზელი (ხორციანი); ქურქუმა; კუსკუსი; ლაკ-
სა; ატრია; სობას ატრია; უდონის ატრია; ყინუ-
ლი გასაცივებლად; ყინული, ბუნებრივი ან ხე-
ლოვნური; საკვები ყინული; ხილის ნაყინი ჯო-
ხზე; კარტოფილით დამზადებული ბრტყელი, 
უსაფუარო პური; ბრინჯის კვერები; მაიონეზი; 
მაკარონები; მაკარონის ნაწარმი; მალტოზა (ალ-
აოს შაქარი); ღომი; მწნილეული; მარინადები; 
მარციპანი; თაფლი; სოიას ცომი; ფუტკრის რძე; 
ნაყინი, მუხუდოს ფქვილი; წიწიბურას ფქვილი; 
ტაპიოკას ფქვილი; კარტოფილის ფქვილი; სი-
მინდის ფქვილი; თხილეულის ფქვილი; ფქვი-
ლი; ხორბლის ფქვილი; სოიოს ფქვილი; ქერის 
ფქვილი; ტკბილეულის მუსი (საკონდიტრო ნა-
წარმი); შოკოლადის მუსი; მიუსლი; პიტნა სა-
კონდიტრო ნაწარმისათვის; კაკაოს რძიანი სას-
მელები; ყავის რძიანი სასმელები; სასმელები 
(ყავის); კაკაოს სასმელები; გვირილის სასმელე-
ბი; სასმელები (ჩაის); ჩაის რძიანი სასმელები; 
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შოკოლადის რძიანი სასმელები; შოკოლადის 
სასმელები; ნაყენები, არასამკურნალო; ნუგა; 
დაღერღილი შვრია; დაცეხვილი შვრია; კიმჩის 
ბლინები; ონიგირი; თხილეული შოკოლადის 
მინანქრით; ჯავზი; ძირტკბილას ჩხირები [კან-
ფეტი]; ჯანჯაფილის პასტა [საკაზმი]; პასტილა 
[კანფეტი]; მელასა [შავი ბადაგი]; ხორციანი პუ-
რი (ღვეზელი) პატე ან კღუ (პაშტეტის ღვეზე-
ლი); პელმენი; ბაჰარი; წიწაკა [საკმაზი]; პესტო; 
გალეტები; ქოქოსის მაკარუნები; მშრალი ნამც-
ხვარი; ბიბიმბაპი [ბოსტნეულსა და ხორცში 
არეული ბრინჯი]; ღვეზელები; პიცა; წვენი 
(ხორცის) [საწებელა]; პომადი [საკონდიტრო ნა-
წარმი]; ბატიბუტი; ნაყინის გასაკეთებელი 
ფხვნილი; საცხობი ფხვნილები; მდოგვის ფქვი-
ლი; პრალინე; საკაზმები; ხორცის საოჯახო პი-
რობებში დასარბილებელი შედგენილობები; 
მარცვლეულის ნაწარმი; შვრიაზე დამზადებუ-
ლი საკვები; პროპოლისი; პროფიტეროლი (შო-
კოლადმოსხმული კრემიანი ნამცხვარი); 
თაფლაკვერები; სანელებლები; პტიფური; პუ-
დინგები; ბრინჯის ბუდინგი; ნამცხვრის პუდ-
რი; ხილის, საწებლები, სოუსები; რავიოლი; რა-
მენი; საღეჭი რეზინი; სუნთქვის გამახალისე-ბე-
ლი საღეჭი რეზინი; სოუს-სანელებლები [სა-
კაზმები]; ბრინჯი; დამზადებული ბრინჯის 
რულეტები წყალმცენარეებში; სწრაფი მომზა-
დების ბრინჯი; ხორბლის ჩანასახი ადამიანის 
მიერ მოხმარებისათვის; საგაზაფხულო რულე-
ტი [ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული; 
საგო; შაქარი; კრისტალიზებული შაქარი; პალ-
მის შაქარი; ქუნჯუთის თესლი [საკაზმები]; საკ-
ვები სელის თესლი; დამუშავებული თესლი 
(მარცვალი) საკაზმად გამოსაყენებლად; ანისუ-
ლის თესლი; აგავის სიროფი [ბუნებრივი და-
მატკბობელი]; ბადაგი; ტკბილეული; სანელებ-
ლიანი ბლინების ნარევი; ცომის ნარევი; ნატ-
რიუმის ბიკარბონატი [საცხობი სოდა]; საკვები 
ალაო; მარილი (საკვების დასაკონსერვებელი); 
მარილი (სუფრის); ნიახურის მარილი; ხილის 
ნაყინი; შტოშის პიურე; სოიას საწებელა; პო-
მიდვრის საწებელა; მაკარონის ნაწარმის სოუსი; 
საწებლები [საკაზმები]; ვაშლის საწებელი [სა-
კაზმი]; სპაგეტი; საკაზმები; შოკოლადის კარა-
ქი; თხილის შემცველი კარაქი; ათქვეფილი ნა-
ღების სტაბილიზატორები; დაჭრილი ყინული 
დამტკბარი წითელი მარცვლებით; ორცხობი-
ლა; საფანელი; სუში; სენდვიჩები; ტაბულე 
[ბოსტნეულის კერძი ხორბლის ბურღულით]; 
ტაქოსი [სიმინდის უმარილო კვერი ხორცისა 
და ბოსტნეულის შიგთავსით]; თამარიდი [სა-
კაზმი]; ტაპიოკა; ხილ-კენკრის ტორტები; ცომი;  

ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტრო ნა-
წარმისთვის; ნუშის ცომი; ბრინჯის ფაფა კული-
ნარიისთვის; ნამცხვრის თხელი ცომი; ტორტი-
ლია [სიმინდის კვერი]; მწვანილი, დაკონსერვე-
ბული [საკაზმები]; ნამცხვრების მოსართავი შო-
კოლადი; ძმარი; ღვინის ძმარი; ფერმენტები 
ცომისათვის; ჰალვა; ჰარისა [საკაზმი]; პური; 
უგლუტენო პური; ხმიადი; სიმინდის ფანტე-
ლები; ფანტელები (შვრიის); ფანტელები [მარც-
ვლეულის ნაწარმი]; ჰოთ დოგის სენდვიჩები; 
ყვავილები და ფოთლები, ჩაის შემცვლელები; 
ჯიაოზი; ვარდკაჭაჭა [ყავის შემცვლელი]; ჩაი; 
კელპის ჩაი; ყინულიანი ჩაი; ჩატნი [მოტკბო-
მომჟავო საწებელი ხორცისათვის]; წვრილად 
დაკეპილი ნიორი (საკმაზი); ჩიზბურგერები 
[სენდვიჩები]; ჩაუ-ჩაუ [საკაზმი]; ზაფრანა [სა-
კაზმები]; შოკოლადი; ალაოს ექსტრაქტი; ესენ-
ციები (საკვები), ეთერის ესენციისა და ეთერზე-
თების გარდა; დაცეხვილი ქერი. 
 

31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სასოფლო-
სამეურნეო, აკვაკულტურის, მებაღეობის და 
ტყის პროდუქტები; ცოცხალი ხილი და ბოსტ-
ნეული, ცოცხალი მწვანილი; ბუნებრივი მცე-
ნარეები და ყვავილები; ბოლქვები, ჩითილები 
და თესლეული, დასარგავი; ცოცხალი ცხოვე-
ლები; ცხოველის საკვები და სასმელი; ალაო; 
ალგარობილა, ცხოველთა საკვები; ქაფშია, ქამ-
სა, ცოცხალი; ფორთოხალი, ცოცხალი; არაქისი, 
ცოცხალი; არტიშოკი, ცოცხალი; დურდო, 
თხლე; მწვანე ლობიო; აკაციის მარცვლეული, 
უმი; სოიოს მარცვლები, ცოცხალი; გვირგვი-
ნები (ცოცხალი ყვავილების); ყურძენი; ზღვის 
წყალმცენარეები, ადამიანთა და ცხოველთა 
საკვები; ხილის ჩენჩო; გალეტები (ძაღლების 
საკვები); ბარდა, ოქროცერცვა, ნედლი; წიწიბუ-
რა, დაუმუშავებელი; მიცელიუმი გამრავლები-
სათვის; სოკო, ცოცხალი; ხეები; პალმის ხეები; 
კორდი, ბუნებრივი; დაუმუშავებელი მერქანი; 
მერქანი (ქერქგაუცლელი); საფუარი, ცხოველ-
თა საკვები; საშობაო [საახალწლო] ნაძვისხე; სა-
ცოხნელი, ცხოველთათვის; ცოცხალი ცხოვე-
ლები; გარეული ცხოველები; კოპტონი ცხოვე-
ლებისათვის (არაქისის); კოპტონი; სიმინდის 
კოპტონი საქონლის გამოსაკვებად; კოპტონი სა-
ქონლისათვის (რაფსის); შაქრის ლერწმის ნაწნე-
ხი [ნედლი მასალა}; პურეულის თესლი, დაუ-
მუშავებელი; მარცვლოვნები [პურეული]; მარც-
ვლოვნები ცხოველთა გამოსაკვებად; კირი (ფუ-
რაჟის); თევზის ქვირითი; ჯანჯაფილი, ცოცხა-
ლი; ყაბაყი, ცოცხალი; კაკაოს მარცვლები, ნედ-
ლი; კოი კობრი, ცოცხალი; კარტოფილი, ცოც-
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ხალი; წაბლი; თათაბო, დაუმუშავებელი; ცოც-
ხალი ხილის მოწყობის ღონისძიებები; კანაფი, 
დაუმუშავებელი; კოპრა [ქოქოსის კაკლის გუ-
ლი]; ნედლი ქერქი; კორპის მუხის ქერქი; სა-
კვები (ცხოველების); ოთახის ცხოველების საკ-
ვები; ბაგაში საქონლის გასასუქებელი საკვები; 
ფრინველების საკვები; ცხოველების მოსაღო-
ნიერებელი საკვები; ვარდკაჭაჭას ძირხვენები; 
საკვები ძირხვენები; ჭინჭარი; ბურღულეული 
შინაური ფრინველების გამოსაკვებად; სიმინ-
დი; საკვები სეზამი (ქუნჯუტი), დაუმუშავებე-
ლი; ბუჩქნარი; ვარდის ბუჩქები; ლანგუსტები, 
ცოცხალი; ლიმონი, ცოცხალი; ვაზი; ორაგული, 
ცოცხალი; ხახვი, ცოცხალი; ბოლქვები (ყვავი-
ლის); პრასი, ცოცხალი; ზეთისხილი; ქატოს 
რბილი მასა ცხოველების გამოსაკვებად; მო-
ლუსკები, ცოცხალი; ნუში; მიდიები, ცოცხალი; 
არაქისის ფქვილი ცხოველთათვის; სელის 
ფქვილი, ცხოველთა საკვები; ფქვილი ცხოვე-
ლების გამოსაკვებად; სელის ფქვილი [ფურაჟი]; 
ბრინჯის ფქვილი ცხოველების გამოსაკვებად; 
თევზის ძვლის ფქვილი, ცხოველთა საკვები; 
თივის მულჩი; სასმელები შინაური ცხოველე-
ბისათვის; საკვები მწერები, ცოცხალი; შვრია; 
ბოსტნეული, ცოცხალი; კიტრი, ცოცხალი; ომა-
რები, ცოცხალი; ქოქოსის კაკალი; ხეკოლას 
კაკალი; თხილი, დაუმუშავებელი; ქატო; ნარჩე-
ნები ცხოველების გამოსაკვებად (სპირტის გა-
მოხდის); ღვინის გამოხდის ნარჩენები; პალმის 
ხის ფოთლები; მელანთევზას ძვლები [`ზღვის 
ხვირთქლი~] ფრინველებისათვის; წიწაკა; ოთა-
ხის ცხოველების ტუალეტის არომატული ქვი-
შა; ციტრუსის ხილი, ცოცხალი; საგების მასალა 
ცხოველთათვის; ქატოს სალაფავი საქონლის გა-
სასუქებლად; დაუმუშავებელი ტკბილი სიმინ-
დის ტარო [დაცეხვილი ან დაუცეხვავი]; გასა-
სუქებელი პრეპარატები (ცხოველების); კვერცხ-
დების ასამაღლებელი პრეპარატები (შინაური 
ფრინველის); სათევზაო სატყუარა, ცოცხალი; 
გაყინულ-გამომშრალი სათევზაო სატყუარა; 
პურეული მარცვლოვნების დამუშავების თანა-
პროდუქტი, ცხოველთა საკვები; თესლის ჩანა-
სახი ბოტანიკური მიზნებისთვის; შინაური 
ფრინველი, ცოცხალი; ხორბალი; ყვავილის 
მტვერი [ნედლეული]; კიბორჩხალა, ცოცხალი; 
კიბო, ცოცხალი; ჩითილები; მცენარეები; ალოე 
ვერა, მცენარეები; გამხმარი დეკორატიული 
მცენარეები; კანაფი, მცენარეები; რევანდი, 
ცოცხალი; ბრინჯი, დაუმუშავებელი; ჭვავი; 
ხორბლის ჩანასახი, ცხოველთა საკვები; თევზი, 
ცოცხალი; სალათი, ცოცხალი; სარდინი, ცოცხა-
ლი; ჭარხალი, ცოცხალი; ქაშაყი, ცოცხალი; 

თესლეული, დასარგავი; სელის თესლი, ცხო-
ველთა საკვები; საკვები სელის თესლი, დაუ-
მუშავებელი; თივა; ნაჭუჭი (ქოქოსის კაკლის); 
სანაშენე საქონლი; ქვიშანარევი ქაღალდის სა-
გები (შინაური ცხოველების); ალაო დუღილისა 
და გამოხდისთვის; საგები ჩალა საქონლისათ-
ვის; ჩალა [ფურაჟი]; მარილი საქონლისათვის; 
ტანი (ხის); ხის მასის დასამზადებელი ბურ-
ბუშელა; საგები საქონლისათვის (ტორფის); 
მწვანილი, ცოცხალი; ტრეპანგები, ცოცხალი; 
შაქრის ლერწამი; ტრიუფელი [თირკმელა სო-
კო], ცოცხალი; თინუსი, ცოცხალი; გოგრა, ცოც-
ხალი; ხამანწკები, ცოცხალი; ხილი, ცოცხალი; 
თხილი, ნედლი; ფურაჟი; სვია; ყვავილები, 
ცოცხალი; გამხმარი დეკორატიული ყვავილე-
ბი; საკვები ყვავილები, ცოცხალი; ვარდკაჭაჭა, 
ცოცხალი; აბრეშუმის ჭია; ნიორი, ცოცხალი; 
ოსპი, ნედლი; გირჩები (ფიჭვის); გირჩები (სვი-
ის); ისპანახი, ახალი; ღვიის კენკრა; კენკროვნ-
ები, ცოცხალი; კვერცხები წიწილების გამოსა-
ჩეკად, დაპეპლილი; გრენა [აბრეშუმის ჭიის 
თესლი]; ქერი. 
 

35 – რეკლამა;  ბიზნესის მართვა, ორგანიზაცია 
და ადმინისტრაცია; საოფისე სამსახური; აბო-
ნირების ორგანიზება მესამე პირთათვის (კავ-
შირგაბმულობის მომსახურებაზე); იმპორტ-ექ-
სპორტის სააგენტოები; ინფორმაციის სააგენ-
ტოების მომსახურება, კომერციული; სარეკლა-
მო სააგენტოების სერვისი; ანალიზი (თვითღი-
რებულების); საერთო სამუშაო სივრცეებში საო-
ფისე აღჭურვილობის გაქირავება; გაქირავება 
(სარეკლამო სივრცის); კომერციული საქმიანო-
ბის აუდიტი; ფინანსური აუდიტი; კომერციუ-
ლი შუამავლობის სერვისები, რომლებიც უკავ-
შირდება პოტენციური კერძო ინვესტორის და-
კავშირებას ისეთ მეწარმესთან, რომელსაც 
სჭირდება ფინანსები; დაქირავების სააგენტოე-
ბის მომსახურება; მონაცემთა ავტომატიზებუ-
ლი ბაზის მართვა; საბუღალტრო აღრიცხვა; გა-
რე რესურსებით ადმინისტრაციული მართვა 
კომპანიებისთვის; ანგარიშ-ფაქტურის გამოწე-
რა; საქონლის დემონსტრირება; კავშირგაბმუ-
ლობის შეტყობინებათა ჩაწერა (საოფისე სამსა-
ხური); საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; ბაზ-
რის შესწავლა; კვლევები საქმიანობის სფეროში; 
ბიზნეს-კვლევები; ბაზრის კვლევა; დაკომპლექ-
ტება (პერსონალის); კონსულტაციები რეკლა-
მის კომუნიკაციის სტრატეგიების საკითხში; 
საზოგადოებრივი ურთიერთობის კომუნიკაცი-
ის სტრატეგიების სფეროში გაწეული კონსულ-
ტაციები; კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა 

 
 №14  2022 07 25 

 
45 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

და ორგანიზაციის საკითხებში; კონსულტაციე-
ბი საქმიანობის ორგანიზებაში; კონსულტაციე-
ბი საქმიანობის მართვაში; მენეჯმენტთან და-
კავშირებული კონსულტაციები (პერსონალის); 
პროფესიული კონსულტაციები საქმიან სფერო-
ში; რეკლამის მაკეტირება; მარკეტინგი; მარკე-
ტინგი პროგრამული უზრუნველყოფის გამო-
ქვეყნების ფარგლებში; მიზნობრივი მარკეტინ-
გი; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის მე-
ნეჯმენტი; სპორტსმენების კომერციული საქმი-
ანობის მართვა; მოკლე ავტობიოგრაფიის (CV) 
დაწერა მესამე პირთათვის; სცენარის წერა სა-
რეკლამო მიზნებისთვის; პრესის მიმოხილვა; 
მონაცემების განახლება და შენახვა რეესტრებ-
ში; მონაცემების განახლება და შენახვა კომპიუ-
ტერის მონაცემთა ბაზებში; განახლება (სარეკ-
ლამო მასალის); დამუშავება (ტექსტის); ონლა-
ინ საცალო ვაჭრობის სერვისები ჩამოტვირთ-
ვადი და წინასწარ ჩაწერილი მუსიკებისა და 
ფილმების; ონლაინ საცალო ვაჭრობის სერვისე-
ბი ტელეფონის ჩამოტვირთვადი მელოდიების-
თვის; ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურე-
ბები ჩამოტვირთვადი ციფრული მუსიკისთვის; 
გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან სა-
რეკლამო მიზნით; გაზეთებზე ხელმოწერის 
ორგანიზება მესამე პირთათვის; მოდის ჩვენე-
ბების ორგანიზება ხელშეწყობის მიზნით; ბაზ-
რობების ორგანიზება; ვიტრინების გაფორმება; 
კომერციული საქმიანობის შეფასება; საგადასა-
ხადო უწყისების მომზადება; მონაცემთა მოძიე-
ბა კომპიუტერულ ფაილებში მესამე პირთათ-
ვის; სპონსორის, თავდების მოძიება; ტენდერე-
ბისთვის ზარების პასუხის პროცესში ადმინის-
ტრაციული დახმარება; დახმარება საქმიანობის 
მართვაში; დახმარება კომერციული ან სამრეწ-
ველო საწარმოების მართვაში; კომერციული სა-
შუამავლო მომსახურება; ბიზნეს ინფორმაციის 
მიწოდება; ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდება ვებ 
საიტების მეშვეობით; კომერციული და ბიზნეს 
საკონტაქტო ინფორმაციის მიწოდება; კომერ-
ციული ინფორმაციისა და რჩევის მიწოდება 
მომხმარებლებისთვის პროდუქტისა და მომსა-
ხურების არჩევისას; საქონლისა და მომსახურე-
ბის მყიდველების და გამყიდველების ონლაინ 
ბაზრით უზრუნველყოფა; მომხმარებლის შეფა-
სების მიწოდება კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნებისთვის; ვებ ინდექსირება კომერციული 
ან სარეკლამო მიზნებისთვის; მომხმარებელთა 
პრიორიტეტების მიწოდება კომერციული ან სა-
რეკლამო მიზნებისთვის; საქონლის პრეზენტა-
ცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით 
საცალო ვაჭრობისათვის; მედია ურთიერთობის  

სფეროში გაწეული მომსახურება; ეკონომიკური 
პროგნოზირება; აუქციონით გაყიდვა; ხელოვ-
ნების გალერიების მიერ ხელოვნების ნიმუშე-
ბის საცალო ვაჭრობის მომსახურება; საქონლის 
გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; სა-
ქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირ-
თათვის, მათ შორის, მაღაზიის მომსახურება და 
ონლაინ მაღაზიის მომსახურება საქონლის სა-
ბითუმო და საცალო გაყიდვების სფეროში; სა-
ქონლისა და მომსახურების ხელშეწყობა სპორ-
ტული შეჯიბრების დასპონსორების გზით; 
ტელემაღაზიების პროგრამების წარმოება; სარე-
კლამო რგოლების წარმოება; საოფისე აპარატუ-
რის და აღჭურვილობის გაქირავება; სარეკლამო 
დროის გაქირავება მასობრივი ინფორმაციის სა-
შუალებებში; გაქირავება (სარეკლამო მასალის); 
ბილბორდების გაქირავება (სარეკლამო დაფე-
ბი); გაქირავება (სავაჭრო ავტომატების); სავაჭ-
რო ადგილის (დახლის) გაქირავება; ფოტოპი-
რების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება; 
მომხმარებლის პროფილირება კომერციული ან 
მარკეტინგული მიზნებისთვის; გამოქვეყნება 
(სარეკლამო ტექსტების); რადიორეკლამა; რეკ-
ლამის კონცეფციების განვითარება; აფიშების 
განთავსება; გავრცელება (ნიმუშების); სარეკლა-
მო მასალის გავრცელება; სარეკლამო მასალის 
გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომხმარე-
ბელზე; წერილობითი კომუნიკაციებისა და მო-
ნაცემების რეგისტრაცია; სარეკლამო ტექსტების 
შედგენა; რეკლამა; ონლაინ რეკლამა კომპიუტე-
რულ ქსელში; რეკლამა ფოსტით; ტელერეკლა-
მა; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ინფორ-
მაციის შეგროვება; სტატისტიკური მონაცემე-
ბის შეგროვება; ცნობები საქმიანი ოპერაციების 
შესახებ; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინ-
ფორმაციის სისტემატიზაცია; სამედიცინო მი-
მართვების ადმინისტრაციული მომსახურება; 
კონსულტაციები ბიზნესის მართვის საკითხებ-
ში; საკორპორაციო კომუნიკაციების მომსახუ-
რება; ბიზნეს ხელშეკრულებების დადება მესა-
მე პირებთან; კომერციული გარიგებების მოლა-
პარაკებები და დასკვნების გამოტანა მესამე 
პირთათვის; საგადასახადო დეკლარაციის შედ-
გენა; ანგარიშების მდგომარეობაზე ანგარიშის 
შედგენა; ტელემარკეტინგის მომსახურება; ტეს-
ტირება პერსონალის შერჩევისას (ფსიქოლო-
გიური); საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება 
ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენუ-
რი პრეპარატებისთვის და სამედიცინო უზრუნ-
ველყოფისთვის; ბიზნესის დროებითი მართვა; 
სასტუმროს საქმიანობის მართვა; საქმიანი სფე-
როს მართვა შტატგარეშე მომსახურების მიმწო-
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დებლებისთვის; ბიზნეს პროექტების მართვის 
მომსახურება სამშენებლო პროექტებისთვის; 
ადმინისტრირება მესამე პირთათვის (საქონ-
ლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერ-
ციული); საკომპენსაციო პროგრამების საქმიანი 
მართვა მესამე პირთათვის; მომხმარებელთა 
ლოიალურობის პროგრამების ადმინისტრირე-
ბა; ავიაკომპანიით სისტემატიურად მოსარგებ-
ლეთათვის სპეციალური პროგრამების ადმი-
ნისტრირება; ადმინისტრირება (შესყიდვაზე შე-
კვეთების); საქმიანობის სხვა ადგილზე განთავ-
სების ადმინისტრაციული მომსახურება; საზო-
გადოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეუ-
ლი მომსახურება; კომერციული ლობირების 
მომსახურება; კონკურენტული ინფორმაციის 
მოგროვების მომსახურება; მოდელების მიერ 
გაწეული მომსახურება საქონლის რეკლამის ან 
გასაღებაში ხელშეწყობის მიზნით; ბეჭდვა; ბაზ-
რის კვლევის მომსახურება; შეხვედრის შეხსე-
ნების მომსახურება (საოფისე სამსახური); ვებ 
საიტების მნახველთა ნაკადის ოპტიმიზაცია; 
საგადასახადო დეკლარაციის მომსახურება; სა-
ძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია გაყიდვების 
ხელშეწყობისთვის; შეხვედრის დაგეგმვის მომ-
სახურება (საოფისე სამსახური); საცალო ვაჭრო-
ბის მომსახურება საფუნთუშე პროდუქციასთან 
დაკავშირებით; საჩუქრების რეგისტრაციის მო-
მსახურება; ფასების შედარების სამსახური; Pay 
per click რეკლამა (დამკვეთის მიერ ვებ საიტის 
მფლობელისთვის თანხის გადახდა მისი რეკ-
ლამის ნახვების მიხედვით); სამდივნო სამსა-
ხური; მომარაგების მომსახურება მესამე პირ-
თათვის [საქონლისა და მომსახურების შესყიდ-
ვა სხვა მეწარმეებისათვის]; სტენოგრაფისტთა 
სამსახური; აუტსორსინგი- გარე რესურსების 
მოზიდვის სამსახური [საქმიანობაში ხელშეწ-
ყობა]; მოპასუხეთა სამსახური აბონენტის არ-
ყოფნის დროს (ტელეფონზე); ტელეფონის მარ-
თვის დაფის მომსახურება; ფოტოკოპირების 
მომსახურება; კომერციული საქმიანობის ეფექ-
ტურობის ექსპერტიზის მომსახურება. 
 

43 – საკვებისა და სასმელის უზრუნველყოფის 
მომსახურება; დროებითი განთავსება; დროები-
თი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მომსა-
ხურება (სასტუმროები, პანსიონები); გაქირავება 
(დროებითი საცხოვრებლის); შეხვედრების ჩა-
სატარებელი ოთახების გაქირავება; ტურბაზე-
ბით მომსახურება; ადგილების დაჯავშნა სას-
ტუმროში; ადგილების დაჯავშნა პანსიონებში; 
დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; სასტუმ-
როებით მომსახურება; მოხუცებულთა თავშე-

საფრებით მომსახურება; სასაუზმეებით მომსა-
ხურება; საკვებით მომზადების შესახებ ინფორ-
მაციისა და რჩევის მიწოდება; კაფეებით მომ-
სახურება; კაფეტერიებით მომსახურება; მოტე-
ლებით მომსახურება (ავტოტურისტთა სასტუმ-
რო); პანსიონებით მომსახურება; პანსიონები 
(ცხოველთა); სამზარეულოს მოწყობილობების 
გაქირავება; ავეჯის, მაგიდის თეთრეულისა და 
ჭურჭლის გაქირავება; განათების ხელსაწყოე-
ბის გაქირავება; კარვების გაქირავება; გადასა-
ტანი ნაგებობების გაქირავება; სასმელი წყლის 
დისპანსერების გაქირავება; რესტორნებით მომ-
სახურება; თვითმომსახურების რესტორნებით 
მომსახურება; დროებითი საცხოვრებლის მიმ-
ღების მომსახურება [ჩამოსვლისა და გამგზავ-
რების მართვა]; საკვების გაფორმება; სასადი-
ლოებით მომსახურება; საკვების დეკორირება; 
ნამცხვრის დეკორირება; ბანაკები (დასასვენებე-
ლი) [საცხოვრებლით უზრუნველყოფა]; ბარე-
ბის მომსახურება; ჰუკა ლაუნჯის მომსახურება; 
კემპინგებით უზრუნველყოფა; პირადი შეფის 
მომსახურება; საკვების შეკვეთით დამზადება; 
საკვებისა და სასმელის ადგილზე მიტანა 
(წვეულებების მომსახურება); ვაშოკუ რესტორ-
ნის მომსახურება; უდონ და სობა რესტორნის 
მომსახურება; დღის ბაგა ბავშვებისთვის (მომ-
სახურება). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115975 A 
(210) AM 115975 
(220) 2021 12 27 
(731) შპს `ტფილისის მარანი~ 

ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 33, ბ. 6, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

MASPINDZELI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ღვინოები, კერძოდ, სუფრის, ცქრიალა, შე-
მაგრებული და დესერტის ღვინოები; ლიქიო-
რი; ბრენდი; არაყი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115977 A 
(210) AM 115977 
(220) 2021 12 28 
(731) ალკალოიდ ად სკოპიე 

ბულვ. ალექსანდერ მაკედონსკი 12, 1000  
სკოპიე, ჩრდილოეთ მაკედონიის 
რესპუბლიკა 

 
 №14  2022 07 25 

 
47 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

KASARIO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები ერექციული დისფუნქციის სა-
მკურნალოდ; ფარმაცევტული პრეპარატები 
უროლოგიაში გამოსაყენებლად; ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები ფილტვის ჰიპერტენზიის სამ-
კურნალოდ. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115978 A 
(210) AM 115978 
(220) 2021 12 28 
(731) ალკალოიდ ად სკოპიე 

ბულვ. ალექსანდერ მაკედონსკი 12, 1000  
სკოპიე, ჩრდილოეთ მაკედონიის  
რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

КАСАРИО 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები ერექციული დისფუნქციის სა-
მკურნალოდ; ფარმაცევტული პრეპარატები 
უროლოგიაში გამოსაყენებლად; ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები ფილტვის ჰიპერტენზიის სამ-
კურნალოდ. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115979 A 
(210) AM 115979 
(220) 2021 12 28 
(731) საქართველოში INPHA  LLP-ის  

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

(540)  

KLOSTENAL 
კლოსტენალი 

Клостенал 
(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 2022 115983 A 
(210) AM 115983 
(220) 2021 12 28 
(731) გიორგი ამილახვარი 

ამაღლების ქ. 12, თბილისი, საქართველო 
(540)  

ღია უნივერსიტეტი 
Open University 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 115984 A 
(210) AM 115984 
(220) 2021 12 28 
(731) აშტელ ლლკ 

ფრიჟ მურარი, სადაზღვევო კორპორაცია  
ალაინ აჰლია, ლუქსი 103, დუბაი, 89599,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) ნინო გაზდელიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.10; 27.05.24 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 

 
 №14  2022 07 25 

 
48 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

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. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115989 A 
(210) AM 115989 
(220) 2021 12 29 
(731) შპს `მოტოლენდი~ 

ნაფარეულის ქ. 5, თბილისი, საქართველო 
(540) 

MOTOLAND 
მოტოლენდი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115990 A 
(210) AM 115990 
(220) 2021 12 29 
(731) შპს `ბაიკ ლენდი~ 

ყიფშიძის ქ. 7გ, ბ. 56, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

BIKELAND 
ბაიკლენდი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 

(260) AM 2022 115992 A 
(210) AM 115992 
(220) 2021 12 29 
(731) შპს `შენჟენ იუმი ინფორმეიშენ  

ტექნოლოჯი კო.~ 
კუანგმინგის რაიონი, მათიენის ქუჩა,  
მაშანთოუს დასახლება, ნანხუანის  
გამზირი, ტიენლიენ ტექნოლოჯი  
ბილდინგ, შენობა ბ, 201, შენჟენი, 518000,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) ირაკლი გვილია 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.18 
(511)  
34 – სიგარეტები; სიგარეტის ფილტრები; პირი-
დან გამოსაორთქლებლები მწეველთათვის; 
პორტსიგარები; თხევადი ხსნარი ელექტრო სი-
გარეტებში გამოსაყენებლად; არომატული ნივ-
თიერებები ელექტრო სიგარეტებში გამოსაყე-
ნებლად, ეთერზეთების გარდა; ელექტრო სიგა-
რეტები; ელექტრონული სიგარეტები ტრადი-
ციული სიგარეტების ალტერნატივების სახით 
გამოსაყენებლად; თხევადი ნიკოტინის ხსნარი 
ელექტრო სიგარეტებში გამოსაყენებლად; სან-
თებლები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115993 A 
(210) AM 115993 
(220) 2021 12 29 
(731) შპს `შენჟენ იუმი ინფორმეიშენ  

ტექნოლოჯი კო.~ 
კუანგმინგის რაიონი, მათიენის ქუჩა,  
მაშანთოუს დასახლება, ნანხუანის  
გამზირი, ტიენლიენ ტექნოლოჯი  
ბილდინგ, შენობა ბ, 201, შენჟენი, 518000,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) ირაკლი გვილია 
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(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.01.01; 27.01.05 
(511)  
34 – სიგარეტები; სიგარეტის ფილტრები; პირი-
დან გამოსაორთქლებლები მწეველთათვის; 
პორტსიგარები; თხევადი ხსნარი ელექტრო სი-
გარეტებში გამოსაყენებლად; არომატული ნივ-
თიერებები ელექტრო სიგარეტებში გამოსაყე-
ნებლად, ეთერზეთების გარდა; ელექტრო სიგა-
რეტები; ელექტრონული სიგარეტები ტრადი-
ციული სიგარეტების ალტერნატივების სახით 
გამოსაყენებლად; თხევადი ნიკოტინის ხსნარი 
ელექტრო სიგარეტებში გამოსაყენებლად; სან-
თებლები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115994 A 
(210) AM 115994 
(220) 2021 12 30 
(731) შპს `ფოლიფარმი~ 

რეგენსბურგერის ქ. 28C, ბერლინი, 10777,  
გერმანია 

(740) ვარლამი ბურჯანაძე 
(540) 

 
(591) EC0088 მუქი ვარდისფერი, 2A8C7E მუქი  

სალათისფერი, 00A695 ღია სალათისფერი,   
შავი 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 24.17.05; 24.17.07;  
26.04.01; 27.05.08; 29.01.13 

(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 2022 116000 A 
(210) AM 116000 
(220) 2021 12 30 
(731) შპს `სანტრეიდი~ 

ვარკეთილი-3, III ა მკრ., კორპ. 340, ბ. 8,  
0163, თბილისი,  საქართველო 

(540) 

 
(591) F97FC4 ვარდისფერი, 172656 მუქი ლურჯი 
(531) 27.05.01; 27.05.19; 29.01.12 
(511)  
31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოს-
ტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენა-
რეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები 
და თესლი;  ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა 
საკვები და სასმელი; ალაო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116001 A 
(210) AM 116001 
(220) 2021 12 30 
(731) იადეა ტექნოლოჯი გრუპ კო., ლტდ 

დონგშენგ როუდ, დაჩენგ ინდასტრიალ  
ზოუნ, ანჟენ თაუნ, სიშან დისტრიქტ, უსი,  
ცზიანსუს პროვინცია, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22;  

26.04.24 
(511)  
7 – ელექტროობის გამომმუშავებელი გენერა-
ტორები; დენის გენერატორები; მუდმივი დე-
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ნის გენერატორები; მაერთებელი საწევები მან-
ქანებისათვის; მოტორები და ძრავები (მიწისზე-
და სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუ-
თვნილის გარდა); ცვლადი დენის გენერატორე-
ბი; ანთების მაგნეტო; მუდმივი დენის გენერა-
ტორები ველოსიპედებისათვის; მუსები [მანქა-
ნათა ნაწილები]; ელექტროგენერატორები; საკი-
სრები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მო-
ტოციკლის ფეხის სტარტერები (მოტოციკლის 
ფეხის სტარტერის გამშვებები); ცვლადი დენის 
სერვომოტორები. 
 

9 – კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის აპლიკაციები, ჩასატვირთი; ნავიგაციის 
ინსტრუმენტები; უკანა ხედვის კამერები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის; ძაბვის რეგუ-
ლატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; ელექტროგადამცემი ხაზის მასალები (სა-
დენები, კაბელები); ელექტრული ადაპტერები; 
დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები; გაქურდვის 
საწინააღმდეგო სასიგნალო მოწყობილობები 
[დამცავი სიგნალიზაციები]; ელექტრული საკე-
ტები; ელექტრული აკუმულატორები და ბატა-
რეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის. 
 

12 – ელექტროველოსიპედები; სამთვალები 
(სამთვლიანი ველოსიპედები ან მოტოციკლე-
ბი); მოპედები; ელექტრო ძრავები, მოტორები 
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; ელექტრული სატრანსპორტო საშუალებე-
ბი; სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც 
იმართება დისტანციურად (გარდა სათამაშოე-
ბისა); ველოსიპედები; გიროსკუტერები; მოტო-
ციკლები; გატაცების საწინააღმდეგო სიგნალი-
ზაციები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის. 
 

35 – ონლაინ რეკლამა კომპიუტერულ ქსელებ-
ში; ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდება ვებსაიტე-
ბის მეშვეობით; კომერციული ინფორმაციის 
სააგენტოების მომსახურება; იმპორტ-ექსპორ-
ტის სააგენტოები; საქონლის გასაღებაში ხელ-
შეწყობა მესამე პირთათვის; მარკეტინგი; საქონ-
ლისა და მომსახურების მყიდველების და გამ-
ყიდველების ონ-ლაინ ბაზრით უზრუნველყო-
ფა; პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავშირებუ-
ლი კონსულტაციები; შესყიდვაზე შეკვეთების 
ადმინისტრირება; საცალო ვაჭრობის მომსახუ-
რება ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰი-
გიენური პრეპარატებისთვის და სამედიცინო 
უზრუნველყოფისთვის. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2022 116072 A 
(210) AM 116072 
(220) 2022 01 05 
(731) რამადა ინტერნეშენელ ინკ. 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

RAMADA RESIDENCES 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – კონდოტელებით (სასტუმროს ტიპის საც-
ხოვრებლით), საკურორტო სასტუმროებითა და 
სასტუმროებით მომსახურება; დროებითი საც-
ხოვრებლის დაჯავშნა მესამე პირთათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116073 A 
(210) AM 116073 
(220) 2022 01 06 
(731) ვინდჰამ ჰოტელს ენდ რეზორტს ლლკ 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

WYNDHAM RESIDENCES 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – კონდოტელებით (სასტუმროს ტიპის საც-
ხოვრებლით), საკურორტო სასტუმროებითა და 
სასტუმროებით მომსახურება; დროებითი 
საცხოვრებლის დაჯავშნა მესამე პირთათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116074 A 
(210) AM 116074 
(220) 2022 01 06 
(731) სს `კორპორაცია ქინძმარაული~ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო 

(540)  

1001 ქართული ღვინო 
1001 Грузинское вино 

1001 Georgian Wine 
(591) შავ-თეთრი 
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(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116075 A 
(210) AM 116075 
(220) 2022 01 06 
(731) სს `კორპორაცია ქინძმარაული~ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო  

(540)  

1001 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116076 A 
(210) AM 116076 
(220) 2022 01 06 
(731) ვინდჰამ ჰოტელს ენდ რეზორტს ლლკ 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

WYNDHAM GRAND 
RESIDENCES 

(591)  შავ-თეთრი 
(511)  
43 – კონდოტელებით (სასტუმროს ტიპის საც-
ხოვრებლით), საკურორტო სასტუმროებითა და 
სასტუმროებით მომსახურება; დროებითი საც-
ხოვრებლის დაჯავშნა მესამე პირთათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116149 A 
(210) AM 116149 
(220) 2022 01 10 
(731) შპს `კამბისენე~ 

ძველი ანაგა, X ბრიგადა, სიღნაღის  
რაიონი, საქართველო 

 
 

(540)  

კამბისენე 
Kambisene 
Камбисене 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116151 A 
(210) AM 116151 
(220) 2022 01 11 
(731) ჯეი & ბი ლიმიტიდ 

სართული 3, იამრაჯ ბილდინგ, მარკეტ  
სქუეარ, ს/ყ 3175, როუდ-ტაუნი,  
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(ბრიტანეთის) 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17 
(511)  
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი; სი-
გარეტები; პორტსიგარები; შთამნთქმელი ქაღა-
ლდი ჩიბუხისათვის; საფერფლეები მწეველთა-
თვის; თამბაქოს ქაღალდის წიგნაკები; ყუთები 
სიგარებისათვის; სიგარის ბოლოს საჭრელი სა-
მარჯვეები; მუნდშტუკები სიგარებისათვის; სი-
გარეტის ფილტრები; სიგარეტის ჰილზები; ჩი-
ბუხის გასაწმენდი მოწყობილობები; ჩიბუხები; 
ჰილზები სიგარეტებისათვის; თამბაქოს ჭურჭე-
ლი; ჩიბუხები მოწევისათვის; თამბაქოს ქისები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116153 A 
(210) AM 116153 
(220) 2022 01 11 
(731) ავთანდილ ქარცივაძე 

ნუცუბიძის პლატო, IV მკრ.. კორპ. 18, 
 ბ. 118, 0183, თბილისი, საქართველო; 
გიორგი კვატაშიძე 
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ვაგან მამასახლისოვის ქ. 5ბ. ბ. 36, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ყავისფერი, თეთრი 
(531) 19.09.02; 24.17.09; 24.17.25; 27.05.01;  

29.01.07 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116154 A 
(210) AM 116154 
(220) 2022 01 11 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 

(531) 19.03.24 
(511)  
34 – დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამ-
ბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; სიგარები, სიგარეტები, 
პაპიროსები, სიგარილოები, თვითგახვეული 
(თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნი-
ლი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; სნუსი; თამ-
ბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნუ-
ლების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს 
ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით; 
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნა-
წილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებ-
ლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამო-
ყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; თხევადი ნი-
კოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარეტებში 
გამოსაყენებლად; მწეველთა საკუთნო, სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის და პა-
პიროსის მილაკები (სიგარეტის და პაპიროსის 
ჰილზები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოსა-
თვის განკუთვნილი ქილები, სიგარეტის კო-
ლოფები (პორტსიგარები), საფერფლეები, ჩიბუ-
ხები, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯი-
ბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116156 A 
(210) AM 116156 
(220) 2022 01 11 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი  
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.01.02; 03.01.22; 24.01.01; 26.13.25 
(511)  
34 – დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამ-
ბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; სიგარები, სიგარეტები, 
პაპიროსები, სიგარილოები, თვითგახვეული 
(თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნი-
ლი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; სნუსი; თამ-
ბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნუ-
ლების); ელექტრონული სიგარეტები; თამბაქოს 
ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით; 
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ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნა-
წილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებ-
ლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამო-
ყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; თხევადი ნი-
კოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარეტებში 
გამოსაყენებლად; მწეველთა საკუთნო, სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის და 
პაპიროსის მილაკები (სიგარეტის და პაპიროსის 
ჰილზები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოსა-
თვის განკუთვნილი ქილები, სიგარეტის კო-
ლოფები (პორტსიგარები), საფერფლეები, ჩიბუ-
ხები, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯი-
ბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116169 A 
(210) AM 116169 
(220) 2022 01 13 
(731) შპს `ბიოპოლუსი~ 

ეგნატე ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

თრომბოპარინი 
Thromboparin 
Тромбопарин 

(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 2022 116170 A 
(210) AM 116170 
(220) 2022 01 14 
(731) ჯეკ დენიელ’ზ პროპერტიზ ინკ. 

4040 სივიკ სენტერ დრაივი, სუიტ 528,  
სან-რაფაელი, კალიფორნია 94903, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
 

(540) 

 
(554) მოცულობითი  
(591) შავ-თეთრი 
(531) 19.07.02 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები, სახელდობრ, 
ვისკი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116220 A 
(210) AM 116220 
(220) 2022 01 14 
(731) შპს `როიალ ჰოუმ ლაქშერი~ 

რუსთავის გზატკეცილი 19, კორპ. 3,  
სათავსი, სართული 1, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
24 – ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საოჯა-
ხო თეთრეული; ფარდები, ქსოვილის ან პლას-
ტმასის. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 116222 A 
(210) AM 116222 
(220) 2022 01 14 
(731) მოლლიუსკა ლტდ 

შარიკოპოდშიპნიკოვსკაია სტრ., 11, ბლდ.  
1, ფლორ 3, აპპ. VI, ოფის 11, 115088,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; სასადილოები; საკვების მომ-
ზადებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და 
კონსულტაციები; კაფე; კაფეტერიები; სამზა-
რეულოს აღჭურვილობის გაქირავება; ავეჯის, 
მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავე-
ბა; სასმელი წყლის სარიგებელი მოწყობილობე-
ბის [დისპენსერების] გაქირავება; რესტორნები; 
თვითმომსახურების რესტორნები; კულინა-
რიული სკულპტურების შექმნა; სასადილოები 
საწარმოებსა და სასწავლო დაწესებულებებში; 
საკვების მორთვა; ტორტების მორთვა; ბარების 
მომსახურება; კემპინგების მომსახურება; პირა-
დი მზარეულის მომსახურება; კერძების დამზა-
დებისა და მათი შინ მიტანის მომსახურება; ვა-
შოკუ რესტორნების მომსახურება; ატრიის 
„უდონ“ და „სობა“ რესტორნების  მომსახურება.  
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 116302 A 
(210) AM 116302 
(220) 2022 01 21 
(731) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ZEDAZENI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი, ალაოს ლუდი, ქერის ღვინო (ლუ-
დი), ელი ლაგერი; არომატიზებული ლუდი; 
კრაფტის ლუდი; ლუდის დასამზადებელი შე-
დგენილობები; ბურახი, უალკოჰოლო ლუდი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, სახელდობრ, 
მსუბუქი უალკოჰოლო სასმელები; ვაჟინიანი 

გაზიანი სასმელები; სპორტული სასმელები; ენ-
ერგეტიკული სასმელები; სასმელი წყალი, გა-
ზიანი წყალი, არომატიზებული შუშხუნა წყა-
ლი და არომატიზებული წყლები; მინერალური 
და გაზიანი წყალი, სოდიანი წყალი, უალკო-
ჰოლო სასმელები ჩაის არომატით, კარბონიზი-
რებული უალკოჰოლო სასმელები; იზოტონუ-
რი სასმელები; ლიმონათი; ალაოს სასმელები, 
სახელდობრ, ალაოს უალკოჰოლო სასმელები; 
ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ხილის 
ნექტარი, ბოსტნეულის წვენები; სასმელების 
დასამზადებელი ვაჟინები; სასმელების დასამ-
ზადებელი პრეპარატები, სახელდობრ, ფხვნი-
ლები და კონცენტრატები სასმელების დასამზა-
დებლად ხილის ფუძეზე. 
___________________________________________ 
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(111) M 2022 35680 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 112675 A 
(220) 2021 04 16 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35681 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 112898 A 
(220) 2021 05 07 
(732) პტ ინდახ სუბურ სეჯატი 

კომპ. პერგუდანგან რავა მელატი ჯლ.  
კაპუკ კამალ, კაიუ ბესარ 3 ბლოკ M 12  
No. 1, კელ. ტეგალ ალურ ჯაკარტა,  
ინდონეზია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35682 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 113098 A 
(220) 2021 05 21 
(732) ქეთევან  გოგიჩაძე 

ჟ. შარტავას ქ. 24/8, თბილისი, საქართვე- 
ლო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35683 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 113138 A 
(220) 2021 05 27 
(732) შპს `ნათელი თბილისი~ 

ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 68, ბ. 29, ვაკის 
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35684 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 113216 A 
(220) 2021 05 31 
(732) გიორგი ბოჭორიშვილი 

 

 
 
 
 
თეთრი გიორგის ქ. 1, ჩიხი 6, 0159, 
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35685 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 113418 A 
(220) 2021 06 09 
(732) შპს `Bolero & Company~ 

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35686 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 113579 A 
(220) 2021 06 18 
(732) კალცედონია ს.პ.ა. 

ვია პორტიჩი უმბერტო I, 5, მალჩეზინე  
37018, იტალია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35687 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 113580 A 
(220) 2021 06 18 
(732) კალცედონია ს.პ.ა. 

ვია პორტიჩი უმბერტო I, 5, მალჩეზინე 3 
7018, იტალია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35688 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 113581 A 
(220) 2021 06 18 
(732) კალცედონია ს.პ.ა. 

ვია პორტიჩი უმბერტო I, 5, მალჩეზინე  
37018, იტალია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35689 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 113616 A 

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები 
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სასაქონლო ნიშნები 

(220) 2021 06 24 
(732) შპს `BEAUTY WAY~ 

კარგარეთელის ქ. 5, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35690 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 114003 A 
(220) 2021 07 21 
(732) ერეკლე აბაშიძე 

აკაკი წერეთლის გამზ. 78, 0119, თბილისი, 
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35691 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 114151 A 
(220) 2021 08 04 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35692 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 114219 A 
(220) 2021 08 06 
(732) ზე ჯილლეტტ კომპანი ელელსი 

უან ჯილლეტტ პარკ, ბოსტონ, მასაჩუსეტს  
02127, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35693 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 114237 A 
(220) 2021 08 12 
(732) ა(ა)იპ `ასოციაცია ჩაის გზა~ 

გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. 25, ბ. 23, 3500,  
ოზურგეთი,  საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35694 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 114420 A 

(220) 2021 08 26 
(732) შპს `მერკადო~ 

გლდანის VI მკრ., კორპ. 28, ბ. 53,  
გლდანის რაიონი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35695 R  
(151) 2022 07 14 
(181) 2032 07 14 
(260) AM 2021 114423 A 
(220) 2021 08 27 
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

ს/ყ 61051, ჯებელ ალის თავისუფალი  
ზონა, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35698 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 113380 A 
(220) 2021 06 06 
(732) სვიატოსლავ ნეჩიტაილო 

ზანკოვეტსკა სტ. N4, ფლატ. 27, კიევი,  
01001, უკრაინა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35699 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 114471 A 
(220) 2021 08 30 
(732) პეპსიკო ინკ. 

700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი, 10577-1444, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35700 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 112613 A 
(220) 2021 04 14 
(732) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი კაიშა 

1-21, შიბაურა 3-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო  
108-8410, იაპონია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35701 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 112413 A 
(220) 2021 03 31 
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სასაქონლო ნიშნები 

(732) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი კაიშა 
1-21, შიბაურა 3-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო  
108-8410, იაპონია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35702 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 112694 A 
(220) 2021 04 20 
(732) მარშალ  ბოია ვე ვერნიკ სანაი ა.ს.  

(ქოჯაელი) 
დილოვასი ორგანიზე ბოლგესი 1, ქიზიმ,  
ტუნა კად No: 1, დილოვასი გებზე  
ქოჯაელი, 41455, თურქეთი 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35703 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 113586 A 
(220) 2021 06 19 
(732) მაკდონალდ'ზ ინტერნეშენელ პროპერტი  

კომპანი, ლტდ,  
კორპორაცია ორგანიზებულია და საქმია- 
ნობს დელავერის შტატის კანონების  
მიხედვით 
110 ნ. კარპენტერ სტრით, ჩიკაგო,  
ილინოისის შტატი 60607, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35704 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 114347 A 
(220) 2021 08 20 
(732) სიქს კონტინენტს ლიმიტედ 

ბროდუოტერ პარკ, დენჰემი,  
ბაკინგემშირი, UB9 5HR, გაერთიანებული  
სამეფო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35705 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 114466 A 
(220) 2021 08 27 
(732) მონტრე ტიუდორ სა 

რიუ ფრანსუა-დიუსო 3, ჟენევა, შვეიცარია 
___________________________________________ 
 
 

(111) M 2022 35706 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(260) AM 2021 114467 A 
(220) 2021 08 27 
(732) მონტრე ტიუდორ სა 

რიუ ფრანსუა-დიუსო 3, ჟენევა, შვეიცარია 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35718 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 113688 A 
(220) 2021 06 28 
(732) შპს `კახეთის მარანი~ 

როსტევანის ქ. 31, 0152, სოფ. დიღომი, 
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35719 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 113689 A 
(220) 2021 06 28 
(732) შპს `კახეთის მარანი~ 

როსტევანის ქ. 31, 0152, სოფ. დიღომი, 
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35720 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 113694 A 
(220) 2021 06 28 
(732) შპს `როიალ ჰოუმ ლაქშერი~ 

რუსთავის გზატკეცილი 19, კორპ. 3,  
სათავსი, სართული 1, კრწანისის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35721 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 114000 A 
(220) 2021 07 21 
(732) უირლპულ პროპერტის ინკ. 

500 რენესანს დრაივი, სუიტი 101,  
სენტ-ჯოზეფი, მიჩიგანი, 49085, აშშ 

___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 35722 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 114001 A 
(220) 2021 07 21 
(732) უირლპულ პროპერტის ინკ. 

500 რენესანს დრაივი, სუიტი 101,  
სენტ-ჯოზეფი, მიჩიგანი, 49085, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35723 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 114245 A 
(220) 2021 08 13 
(732) შპს `ავიაკომპანია ჯეო სქაი~ 

არბოშიკის ქ. 2, 0144, ისნის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35724 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 114246 A 
(220) 2021 08 13 
(732) შპს `ავიაკომპანია ჯეო სქაი~ 

არბოშიკის ქ. 2, 0144, ისნის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35725 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 114311 A 
(220) 2021 08 13 
(732) მლს კო., ლტდ 

No.1 მულინსენ ავენიუ, სიაოლან, ჩჟუნშან  
სიტი, გუანდუნ პროვინს, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
  
(111) M 2022 35726 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 114344 A 
(220) 2021 08 19 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
___________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2022 35727 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 114400 A 
(220) 2021 08 23 
(732) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  

საზოგადოება `წაღვერი~ 
დაბა წაღვერი, 1212, ბორჯომი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35728 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 114404 A 
(220) 2021 08 23 
(732) იუსკ ა/ს 

სოდალსპარკენ 18, ბრაბრანდი, 8220,  
დანია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35729 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(260) AM 2021 110377 A 
(220) 2021 09 01 
(732) თამარ  ქაფიანიძე 

ქეთევან დედოფლის გამზ. 2, ბ. 83, 0103,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35731 R  
(151) 2022 07 21 
(181) 2032 07 21 
(260) AM 2021 113241 A 
(220) 2021 06 01 
(732) გიორგი ჯაშიაშვილი 

მოსკოვის გამზ., IV კვარტ. II კორპ. ბ. 1,  
0145, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35732 R  
(151) 2022 07 21 
(181) 2032 07 21 
(260) AM 2021 114595 A 
(220) 2021 09 13 
(732) ტრიპ მენუფექჩურინგ კომპანი 

1111 უესტ 35 სტრიტი, ჩიკაგო, ილინოისი  
60609, აშშ 

___________________________________________ 
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(111) M 2022 35673 R  
(151) 2022 07 05 
(181) 2032 07 05 
(210) AM 118068 
(220) 2022 06 06 
(732) შპს `ხოზრევანიძის კლინიკა~ 

ჰაიდარ აბაშიძის/გიორგი ბრწყინვალეს  
ქ.  57/68, ბათუმი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) 4F1932 იასამნისფერი, D3D3D3 ნაცრის- 
ფერი 

(531) 02.01.01; 02.01.16; 02.01.23; 24.13.01;  
26.11.11; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.11; 28.19;  
29.01.12 

(511) 
40 – კბილის ტექნიკოსის მომსახურება. 
 

44 – სამედიცინო კლინიკური მომსახურება; 
საავადმყოფოებით მომსახურება (ჰოსპიტლე-
ბი); სამედიცინო დახმარება; სტომატოლოგის 
მომსახურება; კლინიკებით მომსახურება; პლა-
სტიკური ქირურგია. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35674 R  
(151) 2022 07 05 
(181) 2032 07 05 
(210) AM 118165 
(220) 2022 06 16 
(732) რამაზ მარღიშვილი 

ვლადიმერ გაბაშვილის ქ. 1, ბ. 1, 0160,  
თბილისი,  საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, მუქი ლურჯი 
(531) 01.15.15; 03.07.17; 26.04.16; 27.05.01;  

29.01.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511)  
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35675 R  
(151) 2022 07 05 
(181) 2032 07 05 
(210) AM 118240 
(220) 2022 06 22 
(732) შპს `ორი ნაბიჯი~ 

ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) იასამნისფერი, იისფერი, სტაფილოსფერი, 
ბორდოსფერი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფე- 
რი, თეთრი,  მწვანე, ღია მწვანე, ვარდისფერი,  
წითელი, ჟოლოსფერი, ლილისფერი 

(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.22;  
26.04.24; 26.13.25; 27.05.17; 27.05.24;  
29.01.15 

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

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელა-
ციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 35676 R  
(151) 2022 07 06 
(181) 2032 07 06 
(210) AM 118243 
(220) 2022 06 23 
(732) შპს `ორი ნაბიჯი~ 

ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ნაცრისფერი, ყავისფერი, ოქროსფერი,   

თეთრი, შავი 
(531) 07.01.18; 26.04.02; 26.04.04; 26.04.06;  

26.04.22; 27.05.01; 29.01.02 
(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 ზე-
თები და ცხიმები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35677 R  
(151) 2022 07 06 
(181) 2032 07 06 
(210) AM 116234 
(220) 2022 01 18 
(732) სს `ოპპა~ 

ყაზბეგის გამზ. 15, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ფეი ბოქსი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – კომპიუტერული პროგრამები, გადახდის 
აპარატები. 
 

36 – დაზღვევა; გადახდის აპარატებით გადახ-
დების უზურნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
 

(111) M 2022 35678 R  
(151) 2022 07 12 
(181) 2032 07 12 
(210) AM 118242 
(220) 2022 06 23 
(732) შპს `Free Spirit Tours~ 

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, 0167,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, ლურჯი, წითელი 
(531) 01.05.01; 01.05.06; 03.07.01; 03.07.02;  

18.05.01; 18.05.03; 27.05.01; 27.05.09;  
27.05.10; 29.01.14 

(526) Georgia 
(511)  
39 – მოგზაურობის ორგანიზება, შემომყვანი 
ტურიზმის ორგანიზება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35679 R  
(151) 2022 07 13 
(181) 2032 07 13 
(210) AM 118471 
(220) 2022 07 08 
(732) ანა ჭონიაშვილი 

საირმის ქ. 55, სად. 1, სართ. 21, II ბლოკი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 
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სასაქონლო ნიშნები 

(591) ყვითელი, მწვანე, შავი 
(531) 02.03.01; 02.03.02; 05.03.15; 26.04.02;  

26.04.05; 26.04.14; 26.04.15; 26.04.22;  
26.04.24; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24;  
29.01.13 

(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწ-
მენდი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35696 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(210) AM 118545 
(220) 2022 07 13 
(732) რატი ბაბილოძე 

დიდი დიღომი, ნინო აბაშიძე-ორბელია- 
ნის ქ. 59, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Supreme keweili 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35697 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(210) AM 118546 
(220) 2022 07 13 
(732) რატი ბაბილოძე 

დიდი დიღომი, ნინო აბაშიძე-ორბელია- 
ნის ქ. 59, თბილისი, საქართველო 

(540)  

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

(111) M 2022 35707 R  
(151) 2022 07 15 
(181) 2032 07 15 
(210) AM 118478 
(220) 2022 07 08 
(732) შპს `ამი~ 

სულხან ცინცაძის ქ. 12,  ბ. 13-24, ბლოკი 8,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) მწვანე, წითელი, ყვითელი, ლურჯი,   

ნარინჯისფერი, თეთრი 
(531) 06.01.02; 08.07.05; 11.03.20; 26.01.04;  

26.01.05; 26.01.20; 26.01.24 
(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, საკმაზები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკმაზი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
  
(111) M 2022 35708 R  
(151) 2022 07 18 
(181) 2032 07 18 
(210) AM 118384 
(220) 2022 07 04 
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სასაქონლო ნიშნები 

(732) ექს ელ ენერჯი მარკეტინგ სპ. ზ ო.ო 
ულ. ზლოტა 59, 00-120 ვარშავა,  
პოლონეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) წითელი, ბაცი ლურჯი, ლურჯი, ბაცი  

ცისფერი, ცისფერი, თეთრი 
(531) 25.07.01; 25.07.06; 26.04.02; 26.04.05;  

26.04.22; 26.04.24; 26.11.12; 27.05.02;  
27.05.03; 27.05.24; 29.01.14 

(511)  
32 – უალკოჰოლო სასმელები, ენერგიის მოსამა-
ტებელი სასმელები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35709 R  
(151) 2022 07 18 
(181) 2032 07 18 
(210) AM 118385 
(220) 2022 07 04 
(732) ექს ელ ენერჯი მარკეტინგ სპ. ზ ო.ო 

ულ. ზლოტა 59, 00-120 ვარშავა,  
პოლონეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 

(591) წითელი, ბაცი ლურჯი, ლურჯი, ბაცი  
ცისფერი, ცისფერი, თეთრი 

(531) 25.07.01; 25.07.06; 26.04.02; 26.04.24;  
29.01.13 

(511)  
32 – უალკოჰოლო სასმელები, ენერგიის მოსამა-
ტებელი სასმელები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35710 R  
(151) 2022 07 18 
(181) 2032 07 18 
(210) AM 118552 
(220) 2022 07 13 
(732) შპს `ექსპორტერუაი~ 

პაატა დათუაშვილის ქ. 23, ბ. 76, 0158,  
ვაკის რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) D44942 წითელი, 000000 შავი 
(531) 24.15.01; 24.15.07; 24.15.08; 27.05.08 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება; საქონ-
ლისა და მომსახურების მყიდველების და გამ-
ყიდველების ონლაინ ბაზრით უზრუნველყო-
ფა. კომერციული საშუამავლო მომსახურება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და ნაშრომები; სამრეწველო ანალი-
ზი, სამრეწველო კვლევა და სამრეწველო დი-
ზაინი; ხარისხის კონტროლისა და ავთენტურო-
ბის დადგენის სამსახური; კომპიუტერებისა და 
კომპიუტერული პროგრამების შექმნა და განვი-
თარება. ინფორმაციულ ტექნოლოგიასთან (IT) 
დაკავშირებული კონსულტაცია. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35711 R  
(151) 2022 07 18 
(181) 2032 07 18 
(210) AM 118541 
(220) 2022 07 12 
(732) შპს `ორი ნაბიჯი~ 

ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

(540) 

iFun 

 
 №14  2022 07 25 

 
63 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(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. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35712 R  
(151) 2022 07 18 
(181) 2032 07 18 
(210) AM 118543 
(220) 2022 07 12 
(732) შპს `ორი ნაბიჯი~ 

ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591)  ბორდოსფერი, ცისფერი, ყვითელი,   
სტაფილოსფერი, ფორთოხლისფერი,   
წითელი, თეთრი, იასამნისფერი, მუქი  
მწვანე, მწვანე, ღია მწვანე 

(531) 05.03.13; 05.07.11; 05.07.12; 25.12.25;  
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15 

(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35713 R  
(151) 2022 07 18 
(181) 2032 07 18 
(210) AM 118472 
(220) 2022 07 08 
(732) შპს `სენსესი 2021~ 

პარმენ რურუას ქ. 1, ბ. 21, ბათუმი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ოქროსფერი, თეთრი 
(531) 09.05.01; 27.05.01; 29.01.02 
(511)  
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათის ჩარჩოები; არა-
ლითონური კონტეინერები, დასაწყობების ან 
ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი ან 
ნახევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშა-
პის ულვაში  და სადაფი; ნიჟარები; სეპიოლიტი 
(ზღვის ქაფი, ხვირთქლი); ყვითელი ქარვა. 
 

24 – ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საო-
ჯახო თეთრეული; ფარდები, ქსოვილის ან 
პლასტმასის. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35714 R  
(151) 2022 07 19 
(181) 2032 07 19 
(210) AM 118542 
(220) 2022 07 12 
(732) შპს `ორი ნაბიჯი~ 

ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

(540) 

Orangela 
(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. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35715 R  
(151) 2022 07 19 
(181) 2032 07 19 
(210) AM 118544 
(220) 2022 07 12 
(732) შპს `ორი ნაბიჯი~ 

ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 
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სასაქონლო ნიშნები 

(540) 

 
(591)  ღია მწვანე, მწვანე, მუქი მწვანე,  

იასამნისფერი, თეთრი, წითელი,  
ბორდოსფერი, ცისფერი, ყვითელი,   
ფორთოხლისფერი, სტაფილოსფერი 

(531) 05.03.13; 05.07.11; 05.07.12; 25.12.25;  
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15 

(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35716 R  
(151) 2022 07 19 
(181) 2032 07 19 
(210) AM 118555 
(220) 2022 07 13 
(732) შპს `ასვლა~ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 52ა, 2200,  
თელავი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) 30346B მუქი ლურჯი, FFFFFF თეთრი 
(531) 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 

(111) M 2022 35717 R  
(151) 2022 07 19 
(181) 2032 07 19 
(210) AM 118556 
(220) 2022 07 13 
(732) შპს `ასვლა~ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 52ა, 2200,  
თელავი, საქართველო  

(540) 
 

 
 

(591) FFFFFF თეთრი, 30346B მუქი ლურჯი 
(531) 26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24;  

27.05.01; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35730 R  
(151) 2022 07 20 
(181) 2032 07 20 
(210) AM 118631 
(220) 2022 07 15 
(732) შპს `მელიქიშვილი ინნ~ 

მარშალ გელოვანის გამზ. 3, სართული 10,  
0159, საბურთალოს რაიონი, თბილისი,   
საქართველო 

(540)  

აფიშა 
Afisha 
Афиша 

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

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
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(260) AM 2022 110558 A* 
(800) 1560523 
(151) 2020 08 28 
(891) 2020 08 28 
(731) SwissEnergy Pharma GmbH 

Unterlettenstrasse 14, CH-9443 Widnau,  
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.07.01; 24.13.01; 24.13.23; 26.04.04;  

26.04.09; 26.04.18; 27.03.11; 27.05.10 
(511)  
30 – Coffee; unroasted coffee; all the goods originated 
from Switzerland. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 112447 A* 
(800) 1584410 
(151) 2020 12 08 
(891) 2020 12 08 
(731) FONTAINE LIMITED 

c/o Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street,  
London EC4A 4AB, United Kingdom 

(540)  

AVENTUS 
(591) Black, white  
(511)  
4 – Candles. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 112854 A 
(800) 1589196 
(151) 2020 11 19 
(891) 2020 11 19 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Myasnaya  

galereya" 
ul. Poliny Osipenko, d. 65, of. 10, RU-600009  

g. Vladimir, Russian Federation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
35 – Advertising; sales promotion for others; retail 
store services; procurement services for others [purc-
hasing goods and services for other businesses]; de-
monstration of goods; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; dissemination of 
advertising matter. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114787 A 
(800) 1616230 
(151) 2021 07 28 
(891) 2021 07 28 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy,  

otvetstvennostyu, "KDV Yashkino" 
Molodezhnaya str., 1a, pgt. Yashkino,  
Yashkinsky district, RU-652010 Kemerovskaya  
Oblast – Kuzbass, Russian Federation 

(540) 

FORSITE 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Vanilla flavourings for culinary purposes; flavo-
urings, other than essential oils, for cakes; flavou-
rings, other than essential oils, for beverages; coffee 
flavourings; food flavourings, other than essential 
oils; star aniseed; baozi; cereal bars; high-protein ce-
real bars; pancakes; savoury pancakes; freeze-dried 
dishes with the main ingredient being pasta; freeze-
dried dishes with the main ingredient being rice; no-
odle-based prepared meals; buns; bulgur; bread rolls; 
pains au chocolat; edible paper wafers; edible rice 
paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla substi-
tute]; waffles; vermicelli; natural sweeteners; sausage 
binding materials; binding agents for ice cream; oran-
ge blossom water for culinary purposes; seawater for 
cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves 
[spice]; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting 
[icing]; glucose for culinary purposes; mustard; croût-
ons; buckwheat, processed; gluten additives for culi-
nary purposes; yeast; thickening agents for cooking 
foodstuffs; leaven; rice-based snack food; cereal-ba-
sed snack food; artificial coffee; vegetal preparations 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნები-
დან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში      
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit 
jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; 
confectionery for decorating Christmas trees; cakes; 
pastries; peanut confectionery; almond confectionery; 
fruit confectionery; pasta; ground ginger; frozen yo-
gurt [confectionery ices]; cocoa; cream of tartar for 
culinary purposes; capers; coffee capsules, filled; ca-
ramels [sweets]; curry [spice]; ketchup [sauce]; qui-
noa, processed; quiches; gluten prepared as foodstuff; 
flour-based dumplings; sweets; liquorice [confectio-
nery]; peppermint sweets; mints for breath freshening; 
dulce de leche; cinnamon [spice]; coffee; unroasted 
coffee; starch for food; crackers; rice crackers; cus-
tard; crème brûlée; croissants; hominy grits; semolina; 
oatmeal; crushed barley; groats for human food; ice 
cubes; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turme-
ric; couscous; laksa; noodles; soba noodles; udon 
noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
edible ices; ice pops; potato-based flatbreads; rice ca-
kes; mayonnaise; macarons; macaroni; maltose; ho-
miny; piccalilli; marinades; marzipan; honey; miso; 
royal jelly; ice cream; bean meal; buckwheat flour; 
tapioca flour; potato flour; corn flour; nut flours; 
flour; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert 
mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; 
mint for confectionery; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; coffee-based beverages; 
cocoa-based beverages; chamomile-based beverages; 
tea-based beverages; tea beverages with milk; choco-
late beverages with milk; chocolate-based beverages; 
infusions, not medicinal; nougat; crushed oats; husked 
oats; kimchi pancakes; onigiri; nutmegs; chocolate-
coated nuts; stick liquorice [confectionery]; ginger 
paste [seasoning]; lozenges [confectionery]; molasses 
for food; pâtés en croûte; pelmeni; pepper; allspice; 
peppers [seasonings]; pesto; biscuits; coconut maca-
roons; petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mixed 
with vegetables and beef]; pies; pizzas; meat gravies; 
fondants [confectionery]; popcorn; powders for ma-
king ice cream; baking powder; mustard meal; pra-
lines; condiments; meat tenderizers for household pur-
poses; cereal preparations; oat-based food; propolis; 
profiteroles; gingerbread; spices; petits fours; rice 
pudding; puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; 
ravioli; ramen; chewing gum; chewing gum for breath 
freshening; relish [condiment]; rice; prepared rice ro-
lled in seaweed; instant rice; wheat germ for human 
consumption; spring rolls; sago; sugar; crystallized 
rock sugar; palm sugar; sesame seeds [seasonings]; 
linseed for culinary purposes [seasoning]; processed 
seeds for use as a seasoning; aniseed; agave syrup 
[natural sweetener]; golden syrup; savoury pancake 
mixes; batter mixes; baking soda [bicarbonate of soda 
for cooking purposes]; malt for human consumption; 
salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery 
salt; sorbets [ices]; ham glaze; cranberry sauce [con-
diment]; soya sauce; tomato sauce; apple sauce [con-
diment]; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; 
seasonings; chocolate-based spreads; chocolate spr-

eads containing nuts; preparations for stiffening 
whipped cream; shaved ice with sweetened red beans; 
rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; ta-
cos; tamarind [condiment]; tapioca; tarts; dough; pas-
try dough; almond paste; rice pulp for culinary pur-
poses; cake batter; tortillas; garden herbs, preserved 
[seasonings]; chocolate decorations for cakes; vine-
gar; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; harissa 
[condiment]; bread; gluten-free bread; unleavened 
bread; chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; 
hot dog sandwiches; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; jiaozi; chicory [coffee substitute]; tea; 
kelp tea; iced tea; chutneys [condiments]; minced gar-
lic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-
chow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; 
malt extract for food; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; husked barley. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114788 A 
(800) 1616237 
(151) 2021 08 16 
(891) 2021 08 16 
(731) Limited Liability Company REAL 

Austrina street, 169, office 29, RU-440015  
Penza, Russian Federation 

(540) 

PULSEUP 
(591) Black, white  
(511)  
32 – Beer; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making beve-
rages. 
 

33 – Vodka; alcoholic beverages, except beer. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114823 A 
(800) 1616347 
(151) 2021 05 25 
(891) 2021 05 25 
(731) Wörwag Pharma GmbH & Co.KG 

Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Germany 
(540) 
 

 
 

(591) Black and red 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.24; 26.02.01;  

26.02.07; 26.07.01; 27.05.11; 29.01.12 
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(511)  
3 – Toiletries; cosmetics. 
 

5 – Dietetic preparations; pharmaceuticals; medicine; 
medical and veterinary preparations; nutritional supp-
lements. 
 

35 – Wholesale and retail services related to cosme-
tics, medicine and nutritional supplements. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114824 A 
(800) 1616495 
(151) 2021 05 04 
(891) 2021 05 04 
(731) O.P.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA  

AGRICOLA 
Via Ghisiolo 57, I-46030 SAN GIORGIO DI  
MANTOVA (MN), Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Pink, white, green, red and grey 
(531) 03.04.20; 03.04.24; 24.07.01; 24.07.23;  

26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24;  
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;  
29.01.14 

(511)  
29 – Meat and meat products; fresh meat; frozen me-
at; meat, preserved; dried meat; sliced meat; meat, tin-
ned; mincemeat [chopped meat]; meat spreads; pork; 
beef slices; beef; veal; poultry; lamb products; game, 
not live; steaks of meat; hamburgers; pork cutlets; 
pork loin; knuckle of ham; tripe; meat; pastrami; mor-
tadella; ham; salami; sausages; brawn; hot dog sausa-
ges; black pudding; fish, seafood and molluscs, not li-
ve; dairy products and dairy substitutes; cheese; birds 
eggs and egg products; edible oils and fats; jellies, 
jams, compotes, fruit and vegetable spreads; soups 
and stocks, meat extracts; sausage skins and imita-
tions thereof; prepared meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; meat-based snack 
foods. 
 

35 – Advertising, marketing and promotional servic-
es; arranging and placing of advertisements; product 
sampling; arranging of product launches; preparation 
of advertising campaigns; product demonstrations and 
product display services; presentation of goods on co-
mmunication media, for retail purposes; online orde-

ring services; retail services relating to food; retail 
services provided by means of mail order catalogues 
in relation to foodstuffs; mail order retail services re-
lated to foodstuffs; retail services relating to delicate-
ssen products; retail services in relation to meats; 
wholesale services in relation to meats; retail services 
in relation to dairy products; wholesale services in re-
lation to dairy products; providing consumer product 
information relating to food or drink products. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114825 A 
(800) 1616539 
(151) 2021 02 05 
(891) 2021 02 05 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540) 
 

 
 

(591) Brown, yellow  
(531) 27.05.02; 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, banknotes and cards; games; 
electronic games; parlor games; gaming chips; ga-
ming 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]; ga-
ming equipment for casinos; roulette tables; gaming 
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roulette wheels; casino games; gambling machines 
and amusement machines, automatic and coin-opera-
ted; coin-operated amusement machines and/or elec-
tronic 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; entertainment services related to gam-
bling; gaming services for entertainment purposes; ca-
sino, gaming and gambling services; training in the 
development of software systems; provision of equip-
ment for gambling halls; providing casino equipment 
[gambling]; gaming machine entertainment services; 
providing casino facilities [gambling]; gaming hall 
services; amusement arcade services; games equip-
ment rental; rental of gaming machines; providing 
amusement arcade services; rental of gaming machi-
nes with images of fruits; editing or recording of so-
unds and images; sound recording and video enterta-
inment services; hire of sound reproducing apparatus; 
provision of gaming equipment for casinos; providing 
of casino facilities; online gambling services; casino, 
gaming and gambling services; provision of gaming 
facilities, gaming hall facilities, Internet casinos and 
online gambling services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114826 A 
(800) 1616545 
(151) 2021 05 06 
(891) 2021 05 06 
(731) "Unilactis" Limited Liability Partnership 

482 Zhansugurov Street, 050014 Almaty city,  
Kazakhstan 

(540) 

 
(591) White, dark gray and light blue 
(531) 25.01.10; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
30 – Coffee; tea; cocoa; rice; tapioca and sago; arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cere-
als; bread, pastries and confectionery; ice cream; su-
gar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mus-
tard; vinegar; sauces [condiments]; spices; edible ices. 
 

35 – Import-export agency services; commercial or 
industrial management assistance; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 

advertising; production of advertising materials; retail 
sale services for goods through intermediaries; retail 
and wholesale services. 
 

43 – Buffet services; snack-bar services; café servi-
ces; cafeteria services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114827 A 
(800) 1616563 
(151) 2021 07 16 
(891) 2021 07 16 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114828 A 
(800) 1616688 
(151) 2021 08 13 
(891) 2021 08 13 
(731) Avon Products, Inc. 

1 Avon Place, Suffern NY 10901, USA 
(540)  

ARTISTIQUE 
PARFUMIERS 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Perfumes; fragrances; toilet waters; cologne; room 
fragrances; incense sticks; essential oils (cosmetic); 
oils for perfumes and scents; potpourri. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114829 A 
(800) 1616716 
(151) 2021 07 01 
(891) 2021 07 01 
(731) ACCOR 

82 rue Henri Farman, F-92130 Issy-les- 
Moulineaux, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.10 
(511)  
43 – Hotels; motels; hotel services, restaurant services 
(providing food and drink); cafeteria, tea room and 
bar services (with the exception of clubs); temporary 
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accommodation; holiday homes; hotel room reservati-
on services for travelers; booking services for tempo-
rary accommodation; hotel and restaurant reservation 
services; reservations for restaurants and meals; con-
sulting and advice (non-business related) in the fields 
of hotels and restaurants; rental of rooms for confe-
rences and meetings; provision of facilities for exhibi-
tions, conferences and meetings; provision of online 
information relating to hotel and restaurant reserva-
tions. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114870 A 
(800) 1617939 
(151) 2021 03 31 
(891) 2021 03 31 
(731) Stropus Ltd. 

7-9 Riga Fereou, Lizantia Court, office 310, 
Agioi Omologites, CY-1087 Nicosia, Cyprus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 09.01.10; 16.03.13; 24.17.08; 26.04.03;  

26.04.09; 27.05.01 
(511)  
42 – Design and development of computer hardware 
and software; computer system analysis; graphic arts 
design; graphic design of promotional materials; off-
site data backup; research and development of new 
products for others; duplication of computer prog-
rams; electronic data storage; electronic monitoring of 
personally identifying information to detect identity 
theft via the Internet; providing information relating 
to computer technology and programming via a web-
site; installation of a computer software; information 
technology services provided on an outsourcing basis; 
computer programming; conversion of computer pro-
grams and data, other than physical conversion; com-
puter technology consultancy; telecommunications te-
chnology consultancy; Internet security consultancy; 
data security consultancy; information technology 
(IT) consultancy; computer software consultancy; co-
mputer security consultancy; consultancy in the de-
sign and development of computer hardware; website 
design consultancy; monitoring of computer systems 
for detecting unauthorized access or data breach; mo-
nitoring of computer systems to detect breakdowns; 
monitoring of computer systems by remote access; 
maintenance of computer software; updating of com-
puter software; platform as a service (PaaS); user aut-
hentication services using technology for e-commerce 
transactions; user authentication services using single  
sign-on technology for online software applications; 
hosting computer web sites; data encryption services; 
computer system design; rental of web servers; com-

puter rental; rental of computer software; industrial 
design; development of computer platforms; software 
development in the framework of software publishing; 
creating and maintaining websites for others; creating 
and designing website-based indexes of information 
for others (information technology services); cloud 
computing; server hosting; styling (industrial design); 
administration of user accounts in computer networks; 
computer video design; development of hardware and 
software in accordance with the individual needs of 
the client; technical data analysis; development of in-
teractive multimedia software; development of soft-
ware for data conversion and conversion of multime-
dia content into various protocols; design and develo-
pment of software for computer games and virtual 
reality; leasing of computer hardware; software deve-
lopment of Internet platforms; development and de-
sign of computer software for video games; testing of 
computer hardware and software; providing tempora-
ry use of online non-downloadable software for ac-
cess and operation in cloud computing environments; 
software as a service (SaaS), namely, a web platform 
that provides software for viewing, detecting sear-
ching, configuring content, managing content and for 
content exploration in the field of games and gam-
bling; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for computer games and gambling; 
providing temporary use of non-downloadable game 
software; research, development and design of com-
puter software for a computer platform that includes 
one or more applications that contain functional and 
graphical elements in the field of online gaming, be-
tting and gambling; application service providers 
(ASP), namely, hosting computer software applicati-
ons of others for creating, using, managing, monito-
ring and supervising online gaming and gambling por-
tals, contests and tournaments, and for managing cus-
tomer relationships and customer accounts; providing 
temporary use of non-downloadable software for crea-
ting, using, managing, monitoring and supervising on-
line gaming and gambling portals, contests and tour-
naments, as well as for managing customer relations-
hips and customer accounts. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114872 A 
(800) 1618003 
(151) 2021 05 27 
(891) 2021 05 27 
(731) Algaenergy Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret  

Limited Şirketi 
Esentepe Mah. Büyükdere, Cad. Levent 199  
199/11, Şişli İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue, green, yellow, white  
(531) 24.17.24; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.12 
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(511)  
1 – Soil; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; fire-extinguishing agents; adhesives except 
for stationery, medical and household use. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114929 A 
(800) 1618210 
(151) 2021 07 05 
(891) 2021 07 05 
(731) TOKUYAMA CORPORATION 

1-1, Mikage-cho, Shunan-shi, YAMAGUCHI  
745-8648, Japan 

(540)  

TOKUYAMA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Materials for dental crowns and dental bridges; 
materials for artificial teeth; materials for use in dental 
prosthetics and dental fillings; dental composite mate-
rials; materials for tooth restoration; dental adhesives; 
dental cements; primers for dental purposes; denture 
relining materials; dental materials for denture base; 
dental materials; dental impression materials. 
 

10 – Sanitary masks. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114930 A 
(800) 1618270 
(151) 2021 06 17 
(891) 2021 06 17 
(731) Limited liability company "Serbetli" 

Generala Belova st., 26, floor 10, appt. 1012,  
RU-115583 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.11.01; 26.11.13;  

27.05.01; 27.05.11 
(511)  
34 – Flavourings, other than essential oils, for tobac-
co; hookahs; smokers' articles; tobacco; hookah to-
bacco. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114931 A 
(800) 1618353 
(151) 2021 08 05 
(891) 2021 08 05 
(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc. 

40 Landsdowne Street, Cambridge MA 02139,  
USA 

 
 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.11; 26.15.25 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations for use in oncology 
and immune-oncology. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114932 A 
(800) 1618429 
(151) 2021 07 28 
(891) 2021 07 28 
(731) COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd. 

23/F, No.378 Dongdaiming Road, Hongkou  
District, Shanghai, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.01.06; 26.15.25; 27.05.01; 27.05.04;  

27.05.09 
(511)  
35 – Business management consultancy in the field of 
transport and delivery; provision of an online market-
place for buyers and sellers of goods and services; sa-
les promotion for others; import-export agency servi-
ces. 
 

39 – Wrapping of goods; freight transportation bro-
kerage; freighting; transport; marine transport; freight 
[shipping of goods]; car transport; vehicle rental; sto-
rage of goods; courier services [messages or merchan-
dise]; providing travel information; transport by pipe-
line. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114933 A 
(800) 1618462 
(151) 2021 06 22 
(891) 2021 06 22 
(731) KYUNGDONG NAVIEN CO., LTD. 

95, Suworam-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si  
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540)  

KD NAVIEN 
(591) Black, white  
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(511)  
9 – Electrified fences; egg-candlers; ionization appa-
ratus not for the treatment of air or water; electrical 
controlling devices; solar modules; neon signs; elec-
tric batteries; electricity measuring apparatus and ins-
truments; application software to control heating and 
cooling apparatus; cables, electric; electric door bells; 
electric audio and visual apparatus and instruments; 
computer hardware and computer peripheral devices; 
electronic circuit boards; electric plugs; video game 
cartridges; mouth guards for boxing; gloves for pro-
tection against accidents; protection masks; electronic 
media featuring music performance; metronomes; en-
coded smart cards; downloadable tickets; photograp-
hic film [exposed]; downloadable electronic manuals; 
thermal controls [thermostats]; electronic remote con-
trol apparatus; automatic combustion control appara-
tus; electricity distribution/control apparatus and ins-
truments; electronic controllers; communications con-
trollers; servers for home network system; automatic 
controlling devices for the temperature of boilers; el-
ectronic security systems for home networks; air ana-
lysis apparatus; measuring and control devices for air-
conditioning technology; thermostats; video door pho-
ne systems; video telephones; interphones; humanoid 
robots with artificial intelligence; headsets for mobile 
communication; fire boats; wireless earphones (Bluet-
ooth); telecommunication equipment; processed glas-
ses for non-construction; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; home network 
controlling apparatus; digital cameras for doors; pro-
tective shoes; DNA chips; electronic collars to train 
animals; abacuses; locks, electric; carpenters' rules; 
physical and chemical laboratory apparatus and ins-
truments; optical apparatus and instruments, except 
for glasses and photographic apparatus; photographic 
apparatus and instruments; precision measuring appa-
ratus; life jackets; spectacles [optics]; time recording 
apparatus; coin change dispensers; automatic fire ex-
tinguishing apparatus; alarms; instruments for monito-
ring traffic; aqualungs; fire engines. 
 

11 – Electric space cooling apparatus; hand-held elec-
tric hair dryers; gas lighters; apparatus for hea-
ting/ventilating and air conditioning; ventilation devi-
ces and installations; heat pumps; heat exchangers, ot-
her than parts of machines; water heaters for house-
hold purposes; electric heating water mats for house-
hold purposes; gas grills; cool boxes, electric; gas ran-
ges; sink units; luminous house numbers; aquarium 
filtration apparatus; beds for sauna; toilet bowls; he-
aters for heating irons; bath tubs; domestic boilers; air 
conditioners for household purposes; ventilating ins-
tallations; toilets, portable; non-electric lighting appa-
ratus and devices; washers for water faucets; drainage 
treatment apparatus for household purposes; heating 
apparatus and devices for laboratory use; cooling ap-
paratus for ships; heating and cooling systems for 
aircrafts; heating and cooling systems for railway ve-
hicles; heating and cooling systems for motor cars, 

not being parts of engines or motors; heat guns; steri-
lizers for household purposes; air purifying apparatus; 
beverage cooling apparatus; heaters for drying furna-
ces; cooling installations for tobacco; gas regulators; 
electric lighting apparatus; electric heating hot water 
pads for household use; pocket warmers; lighting ap-
paratus for bicycles; drying apparatus for agricultural 
use; apparatus for dehydrating food waste; medical 
sterilizers; dental ovens; non-electric water purifiers 
for household purposes; non-electric water purifier 
filters for household purposes; electric water purifiers 
for household purposes; electric water purification 
filters for household purposes; water purifiers for hou-
sehold purposes; water purifier filters for industrial 
purpose; water purifiers for commercial purposes; 
micro filters for water treatment; water treatment ap-
paratus; sewage treatment devices. 
 

35 – Price comparison services; retail store services 
featuring gas leak alarms; retail store services featu-
ring electric heating water mats for household purpo-
ses; retail store services featuring household air clea-
ners; retail store services featuring domestic boilers; 
retail store services featuring water heaters for hou-
sehold purposes; retail store services featuring air cir-
culation equipment; retail store services featuring air 
purifiers; retail store services featuring filters for air 
purifiers; retail store services featuring air conditio-
ning units; retail store services featuring filters for air 
conditioning unit; retail store services featuring filters 
for household air cleaners; advertising and business 
management consultancy; advertising and commercial 
information services; retail store services featuring 
apparatus for heating/ventilating and air conditioning; 
retail store services featuring closed circuit television 
cameras for doors; retail store services featuring auto-
matic controlling devices for the temperature of boi-
lers; retail store services featuring video telephones; 
providing business and marketing information; provi-
ding commercial information and advice for consu-
mers in the choice of products and services; providing 
information for other sales of goods; accountancy ad-
vice relating to taxation; import and export agencies; 
retail store services featuring smart remote contro-
llers; retail store services featuring application softwa-
re for smartphones; retail store services featuring 
temperature control apparatus [electric switches]; auc-
tioneering provided on the internet; retail store ser-
vices featuring remote multi switches; promoting the 
goods and services of others by means of operating an 
on-line comprehensive shopping mall; retail store ser-
vices featuring interphones; retail store services fea-
turing electrical heating apparatus; retail store services 
featuring electric entrance access control systems; 
business intermediary services relating to mail order 
by telecommunications; telephone answering services; 
compilation of information into computer databases; 
personnel recruitment services and employment agen-
cies; computerized on-line ordering services; retail 
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store services featuring home network devices; retail 
store services featuring fire alarms. 
 

37 – Repair and maintenance of gas ranges; repair and 
maintenance of electric ovens for household purposes; 
repair and maintenance of drainage treatment appara-
tus for household purposes; installation of household 
heating boilers; repair of household heating boilers; 
cleaning of household heating boilers; repair and 
maintenance of non-electric water purifiers for hou-
sehold purposes; repair and maintenance of electric 
bidets for household purposes; repair and maintenance 
of ventilating fans for household use; installation of 
air circulation equipment; repair of air circulation 
equipment; cleaning of air circulation equipment; re-
pair and installation of air purifiers; repair of air pu-
rifiers ; cleaning of air purifiers; repair of filters for air 
purifiers; installation of filters for air purifiers; clea-
ning of filters for air purifiers; repair and maintenance 
of air purifying apparatus; repair of air-conditioning 
apparatus; installation of air-conditioning apparatus; 
air-conditioning apparatus cleaning services; installa-
tion of filters for air-conditioning unit; repair of filters 
for air-conditioning unit; cleaning of filters for air-
conditioning unit; installation of household air clea-
ners; repair of household air cleaners; cleaning of 
household air cleaners; repair of filters for household 
air cleaners; installation of filters for household air 
cleaners; cleaning of filters for household air cleaners; 
repair and maintenance of filters for air extractor 
hoods; construction services relating to the installation 
of heating, ventilating and air-conditioning systems; 
repair of heating, ventilating and air-conditioning ap-
paratus; installation of heating, ventilating and air-
conditioning apparatus; cleaning of heating, ventila-
ting and air-conditioning apparatus; repair and ma-
intenance of refrigerating appliances and installations; 
repair and maintenance of cooking apparatus and ins-
tallations; repair and maintenance of beverage-cooling 
apparatus; repair and maintenance of apparatus for 
dehydrating food waste; repair and maintenance of 
disposable pocket warmers; repair and maintenance of 
electric air purifiers; repair and maintenance of venti-
lating installations; repair and maintenance of ventila-
ting apparatus; general construction; construction of 
gas storage tanks; installation, maintenance and repair 
of temperature control apparatus; installation, main-
tenance and repair of CCTV cameras for doors; ins-
tallation, maintenance and repair of fire alarms; retail 
services for home networking apparatus; installation, 
maintenance and repair of video phones; installation, 
maintenance and repair of remote control apparatus; 
installation, maintenance and repair of remotely con-
trolled mutil-function switches; installation, mainte-
nance and repair of intercoms; installation, mainte-
nance and repair of electric entrance access control 
device. 
___________________________________________  
 
 

(260) AM 2022 114934 A 
(800) 1618552 
(151) 2021 08 23 
(891) 2021 08 23 
(731) Société à responsabilité limitée "PharmComm" 

ul. Nijnaya Krasnoselskaya, dom 35, str. 2,  
étageб 5, pom. VI, RU-105066 Moskva,  
Russian Federation 

(540) 

 
 

(591) Orange, black, white 
(531) 27.05.01; 28.05; 29.01.13 
(511)  
3 – Flavorings for beverages [essential oils]; balms 
other than for medical use; massage gels other than 
for medical use; greases for cosmetic use; creams for 
leather; cosmetic creams; skin whitening cream; hair 
lotions; lotions for cosmetic use; beauty masks; oils 
for perfumes and scents; oils for cosmetic use; oils for 
toilet purposes; essential oils; cleansing milk for toilet 
purposes; soaps; cosmetic kits; toothpastes; pomades 
for cosmetic use; bath preparations, not for medical 
use; leather bleaching products; mouthwashes, not for 
medical use; cosmetic preparations for slimming; eye 
wash preparations, other than for medical use; colla-
gen preparations for cosmetic use; aloe vera preparati-
ons for cosmetic use; sunscreen preparations; vaginal 
baths for personal hygiene or as deodorants; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; baby wipes impre-
gnated with cleansing preparations; massage candles 
for cosmetic use; bath salts not for medical use; as-
tringents for cosmetic use; cosmetic skin-tanning pre-
parations; cosmetic products for skin care; cosmetics; 
cosmetic products for children; cosmetics for animals; 
non-medicated cleansers for intimate hygiene; was-
hing preparations for personal hygiene or as deodo-
rants; toilet preparations; phytocosmetic preparations; 
terpenes [essential oils]; shampoos; plant extracts for 
cosmetic use; ethereal essences. 
 

5 – Acaricides; aconitine; alkaloids for medical use; 
alginates for pharmaceutical use; algicides; aldehydes 
for pharmaceutical use; amino acids for medical use; 
analgesics; anesthetics; antibiotics; antiseptics; alumi-
num acetate for pharmaceutical use; acetates for phar-
maceutical use; germicides; balms for medical use; 
bandages for dressings; diagnostic biomarking rea-
gents for medical use; biocides; petroleum jelly for 
medical use; vaccines; dietetic substances for medical 
use; radiological contrast substances for medical use; 
melissa water for pharmaceutical use; sea water for 
medicinal bathing; mineral waters for medical use; 
thermal water; dietary fibers; molding wax for dental 
use; gases for medical use; sexual stimulation gels; 
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hydrastine; hydrastinine; glycerine for medical use; 
glycerophosphates; hormones for medical use; medi-
cinal mud; gamboge for medical use; gurjun balm for 
medical use; disinfectants; deodorants; diastase for 
medical use; digitalin; vitamin supplement patches; 
mineral food supplements; nutritional supplements; 
albumin dietary supplements; yeast dietary supple-
ments; alginate dietary supplements; glucose food 
supplements; casein dietary supplements; lecithin die-
tary supplements; linseed oil dietary supplements; 
propolis food supplements; protein food supplements; 
royal jelly food supplements; pollen dietary supple-
ments; wheat germ dietary supplements; linseed dieta-
ry supplements; acai powder-based food supplements; 
food supplements with cosmetic effect; enzyme food 
supplements; yeast for pharmaceutical use; gelatin for 
medical use; immunostimulants; iodides for pharma-
ceutical use; camphor for medical use; capsules for 
medicines; tablets for pharmaceutical use; hemostatic 
pencils; wart pencils; caustic pencils; oxygen for me-
dical use; gallic acid for pharmaceutical use; acids for 
pharmaceutical use; adhesives for dentures; collagen 
for medical use; collodion for pharmaceutical use; 
medicated candy; barks for pharmaceutical use; medi-
cinal roots; blood for medical use; candy for medical 
use; adhesive plaster; constipation remedies; adhesive 
tapes for medical purposes; lecithin for medical use; 
lotions for veterinary use; medicated hair lotions; lo-
tions for pharmaceutical use; medicated aftershave lo-
tions; sexual lubricants; lupulin for pharmaceutical 
use; magnesia for pharmaceutical use; liniments; oint-
ments for pharmaceutical use; sunscreen products 
[sunburn ointments]; mercurial ointments; frostbite 
salve for pharmaceutical use; oils for medical use; 
camphor oil for medical use; dental mastics; teeth fi-
lling materials; medical dressings; surgical dressings; 
drugs for medical use; medicines for human medicine; 
medicines for dental use; menthol; medicinal drinks; 
moleskin for medical use; milk of almonds for phar-
maceutical use; powdered milk for babies; royal jelly 
for pharmaceutical use; milk ferments for pharmaceu-
tical use; antibacterial soaps; disinfectant soaps; medi-
cinal soaps; dietetic beverages for medical use; malted 
milk beverages for medical use; medicinal infusions; 
tincture of iodine; eucalyptol for pharmaceutical use; 
tinctures for medical use; decoctions for pharmaceuti-
cal use; stick liquorice for pharmaceutical use; lozen-
ges for pharmaceutical use; medicated toothpastes; 
pectin for pharmaceutical use; pepsins for pharmaceu-
tical use; peptones for pharmaceutical use; hydrogen 
peroxide for medical use; food for babies; leeches for 
medical use; blood plasma; nicotine patches for toba-
cco cessation; poultices; compresses; scapulars for 
surgical use; diapers for babies; hygienic diapers for 
incontinent people; bunion pads; breast-nursing pads; 
pomades for medical use; pyrethrum powder; anti-uric 
products; bacterial preparations for medical or veteri-
nary use; bacteriological preparations for medical or 
veterinary use; balsamic preparations for medical use;  

albuminous preparations for medical use; biological 
preparations for veterinary use; biological preparati-
ons for medical use; veterinary products; bismuth 
preparations for pharmaceutical use; vitamin prepara-
tions; diagnostic preparations for medical use; internal 
washing preparations for medical use; bath prepara-
tions for medical use; therapeutic preparations for the 
bath; hemorrhoid products; products for calluses; pre-
parations for acne treatments; preparations to facilitate 
teething; products for the treatment of burns; fumiga-
tion products for medical use; opotherapy products; 
bronchodilating preparations; sterilizing products; 
corn remedies; pharmaceutical preparations for trea-
ting dandruff; pharmaceutical preparations for skin 
care; contact lens cleaning preparations; preparations 
of microorganisms for medical and veterinary use; 
lime-based pharmaceutical preparations; styptic pre-
parations; medicinal preparations for eye washes; me-
dicinal preparations for stimulating hair growth; nut-
raceutical preparations for therapeutic or medical use; 
anticryptogamic products; aloe vera preparations for 
pharmaceutical use; preparations of trace elements for 
human and animal consumption; sulphonamides [me-
dicines]; pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of sun erythema; enzy-
me preparations for medical use; phytotherapy prepa-
rations for medical use; chemical-pharmaceutical pre-
parations; chemical preparations for pregnancy diag-
nosis; chemical preparations for medical use; chemi-
cal preparations for pharmaceutical use; chilblain pro-
ducts; collyrium; lead water; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; albuminous foodstuffs 
for medical use; dietetic foods for medical use; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical use; homogenized food for medical use; free-
ze-dried food for medical use; pharmaceutical pro-
ducts; sanitary towels; panty liners [sanitary pro-
ducts]; propolis for pharmaceutical use; pearl powder 
for medical use; hydrated chloral for pharmaceutical 
use; solvents for removing adhesive plasters; vaginal 
washes for medical use; contact lens solutions; che-
wing gum for medical use; nicotine gum for smoking 
cessation; tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions; sarsaparilla for medical use; sugar for medical 
use; asthmatic tea; fumigating sticks; massage candles 
for therapeutic use; suppositories; linseed for pharma-
ceutical use; tobacco-free cigarettes for medical use; 
siccatives for medical use; syrups for pharmaceutical 
use; turpentine for pharmaceutical use; greases for 
veterinary use; fats for medical use; lacteal flour for 
babies; food preparations for infants; soporifics; bicar-
bonate of soda for pharmaceutical use; bath salts for 
medical use; salts for mineral water baths; salts for 
medical use; potassium salts for medical use; sodium 
salts for medical use; smelling salts; mineral water 
salts; malt for pharmaceutical use; pharmaceutical 
alcohols; medicinal alcohols; cooling sprays for medi-
cal use; antibacterial products for washing hands; 
adjuvants for medical use; astringents for medical use; 
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vermifuges; disinfectants for hygienic use; appetite 
suppressants for medical use; medical preparations for 
slimming; mouthwashes for medical use; febrifuges; 
depuratives; detergents for medical use; vesicants; 
purgatives; remedies for perspiration; remedies for 
foot perspiration; chemical contraceptives; anti-para-
sitic products; tranquillizers; laxatives; tonics [medici-
nes]; medicated toiletry preparations; digestives for 
pharmaceutical use; nervines; steroids; strychnine; se-
rums; tanning pills; appetite suppressant pills; slim-
ming pills; jujube, medicated; antioxidant pills; sani-
tary tampons; vulnerary sponges; thymol for pharma-
ceutical use; biological tissue cultures for veterinary 
use; smoking herbs for medical use; medicinal herbs; 
grafts [living tissues]; surgical implants made of li-
ving tissue; sanitary pants for incontinent persons; sa-
nitary panties; charcoal for pharmaceutical use; fennel 
for medical use; phenol for pharmaceutical use; enzy-
mes for medical use; ferments for pharmaceutical use; 
injectable dermal filler products; formic aldehyde for 
pharmaceutical use; phosphates for pharmaceutical 
use; quinine for medical use; quinoline for medical 
use; bread for medical use in diabetics; chloroform; 
flowers of sulfur for pharmaceutical use; medicinal 
tea; herbal teas for medicinal purposes; medicated 
shampoos; pediculicidal shampoos; medicated dry 
shampoos; pre-filled syringes for medical use; euca-
lyptus for pharmaceutical use; plant extracts for me-
dical use; plant extracts for pharmaceutical use; tobac-
co extracts [insecticides]; hop extracts for pharmaceu-
tical use; elixirs [pharmaceutical preparations]; ethers 
for pharmaceutical use; esters for pharmaceutical use; 
cellulose esters for pharmaceutical use; cellulose et-
hers for pharmaceutical use. 
 

35 – Import-export agency services; demonstration of 
goods; opinion polling; market studies; business in-
formation; commercial information and advice for 
consumers relating to choice of goods and services; 
business investigations; business research; marketing 
research; business management and organization con-
sultancy; business organization consultancy; business 
management consultancy; professional business con-
sultancy; advice regarding communication [adverti-
sing]; page setting for publicity purposes; marketing; 
scriptwriting for advertising purposes; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or adverti-
sing purposes; development of advertising concepts; 
business management assistance; commercial inter-
mediation services; provision of commercial informa-
tion via Internet sites; provision of information regar-
ding business and commercial contacts; presentation 
of goods on all communication media, for retail pur-
poses; auctioneering; wholesale services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations as well 
as medical supplies; retail sale services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations as well 
as medical supplies; sales promotion for third parties; 
production of advertising films; distribution of sam-

ples; dissemination of advertisements; advertising; 
online advertising on a computer network; business 
inquiries; systematization of information in computer 
databases; advisory services for business manage-
ment; interim business management; outsourced ad-
ministrative management of companies; business ma-
nagement for freelance service providers; commercial 
administration of the licensing of the goods and servi-
ces of others; business management of reimbursement 
programs for others; administration of consumer loy-
alty programs; administrative processing of purchase 
orders; market intelligence services; search engine 
optimization for sales promotion purposes; procure-
ment services for others [purchasing goods and servi-
ces for other businesses]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114935 A 
(800) 1618603 
(151) 2021 02 25 
(891) 2021 02 25 
(731) DEFACTO PERAKENDE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ 
Defacto Plaza Basın Ekspres, Yolu Atatürk  
Mah. Bahariye Cad. No:31, Küçükçekmece 
Küçükçekmece, İstanbul, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
35 – Advertising; business management; business ad-
ministration; office functions; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods inclu-
ding non- medicated cosmetics and toiletry preparati-
ons, non-medicated dentifrices, perfumery, essential 
oils, bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations, leather and imitations of leather, 
animal skins and hides, luggage and carrying bags, 
umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness 
and saddlery, collars, leashes and clothing for ani-
mals, clothing, footwear, headwear enabling custo-
mers to conveniently view and purchase those goods, 
such services may be provided by retail stores, who-
lesale outlets, by means of electronic media or 
through mail order catalogues. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114936 A 
(800) 1618605 
(151) 2021 04 23 
(891) 2021 04 23 
(731) Cureline, Inc. 

150 N. Hill Dr., Suite 24, Brisbane CA 94005,  
USA 
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(540) 

 
 

(591) Black, white 
(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10 
(526) TRANSLATIONAL CRO 
(511)  
42 – Biomedical research services for human bio-
specimen biobanking and laboratory analyses, name-
ly, designing and implementing research protocols, 
drug research and development, tissue research, mo-
lecular and cellular assays, and biomarkers discovery 
and development. 
 

44 – Blood bank and human tissue bank services; me-
dical analysis services for diagnostic and treatment 
purposes provided by medical laboratories, namely, 
performing laboratory histopathology and molecular 
analytic tests for diagnostic and treatment purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114937 A 
(800) 1618614 
(151) 2021 04 02 
(891) 2021 04 02 
(731) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

Via Palermo, 26/A, I-43122 PARMA (PR),  
Italy 

(540) 

 
(591) Gray: pantone cool gray 4 C and Fuchsia:  

pantone 227 C. 
(531) 18.04.02; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
5 – Pharmaceuticals; pharmaceuticals and natural re-
medies; pharmaceutical compositions; chemico-phar-
maceutical preparations; medicines for human purpo-
ses; medicinal healthcare preparations; medicinal pre-
parations and substances; biotechnological preparati-
ons for medical use; stem cells for medical purposes; 
inhaled pharmaceutical preparations for the treatment 
of respiratory diseases and disorders; pharmaceutical 
products for treating respiratory diseases; pharmaceu-
tical preparations for treating respiratory diseases; en-
zyme preparations for medical purposes; enzymes for 

medical purposes; medicinal infusions; compresses; 
preparations for detecting genetic predispositions for 
medical purposes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system [CNS] diseases; 
pharmaceutical preparations for use in hematology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of di-
seases of the metabolic system; pharmaceutical pre-
parations for the prevention of diseases of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases of the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of im-
mune system related diseases and disorders; pharma-
ceutical preparations for the treatment of autoimmune 
disorders; pharmaceutical products for the treatment 
of viral diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention of inflammatory diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders caused by 
bacteria; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of gastro-intestinal diseases; pharma-
ceutical preparations for the treatment of disorders of 
the endocrine system; pharmaceutical preparations for 
ophthalmological use; pharmaceutical products for 
ophthalmological use; medicated plasters; transdermal 
patches; transdermal patches for medical treatment; 
liquid vitamin supplements; nutritional supplements; 
nutraceutical preparations for therapeutic or medical 
purposes; nutraceuticals for use as a dietary supple-
ment; vitamin preparations in the nature of food supp-
lements; dietary supplements consisting of vitamins; 
nutraceuticals for therapeutic purposes; enzyme die-
tary supplements; vitamin and mineral supplements; 
hygienic preparations and articles; disinfectants and 
antiseptics; sanitary preparations and articles; viral 
vaccines; preparation of medicamentous substances. 
 

10 – Surgical apparatus and instruments; medical ap-
paratus and instruments; apparatus for administering 
pharmaceuticals; apparatus for administering drugs by 
inhalation; medical ventilators; oxygen inhalators for 
therapeutic purposes; infusion pumps to deliver medi-
cation; respiratory therapy instruments; medical appa-
ratus for assisting breathing; portable nebulisers for 
medical purposes; ventilator breathing apparatus for 
artificial respiration; medical apparatus for the treat-
ment of respiratory conditions; respiratory masks for 
medical purposes; inhalers; nebulizers for respiration 
therapy; respirators for medical purposes; apparatus 
for the alleviation of breathing difficulties; masks and 
equipment for artificial respiration; oxygenators for 
medical use; medical apparatus for facilitating the in-
halation of pharmaceutical preparations; vaporizers 
for the treatment of upper respiratory conditions; oxy-
gen inhalers for medical use; physical therapy equip-
ment; diagnostic, examination and monitoring equip-
ment; ophthalmic apparatus; ophthalmic instruments; 
physiotherapy and rehabilitation equipment for medi-
cal purposes; massage apparatus; dummies for babies; 
catheters for medical use; apparatus for the regenera-
tion of stem cells for medical purposes; implantable 
subcutaneous drug delivery devices; prosthetics and 
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artificial implants; artificial limbs; orthopedic articles; 
mobility aids; orthopedic joint implants; galvanic the-
rapeutic appliances; physical therapy equipment; phy-
siotherapy and rehabilitation equipment for medical 
purposes; massage apparatus; feeding aids and paci-
fiers; sphygmotensiometers; equipment for diagnosis, 
examinations and monitoring. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114938 A 
(800) 1618631 
(151) 2021 04 13 
(891) 2021 04 13 
(731) UCC HOLDINGS CO., LTD. 

6-go, 1-ban, Tamondori 5-chome, Chuo-ku,  
Kobe-shi, Hyogo-ken 650-0015, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23 
(511)  
30 – Coffee; cocoa; coffee (roasted, powdered, granu-
lated, or in drinks); coffee-based beverages; coffee 
beverages with milk; artificial coffee; coffee essences 
for use as substitutes for coffee; roasted coffee beans; 
instant coffee; ground coffee; unroasted coffee; tea; 
black tea; green tea; fruit teas; tea-based beverages; 
tea beverages with milk; tea substitutes; seasonings; 
spices; aromatic preparations for food; coffee flavo-
rings; rice; husked oats; husked barley; flour; gluten 
for food; processed cereals; Chinese stuffed dump-
lings; sandwiches; Chinese steamed dumplings; sushi; 
fried balls of batter mix with small pieces of octopus 
(Takoyaki); steamed buns stuffed with minced meat 
(niku-manjuh); hamburger sandwiches; pizzas; prepa-
red box lunches consisting of rice, with added meat, 
fish or vegetables; hot dog sandwiches; meat pies; ra-
violi; sweets, chocolate-based and custard-based des-
serts, and cereal-based and rice-based snacks, other 
than fruit-based, vegetable-based, bean-based or nut-
based; bread and buns; instant confectionery mixes; 
ice cream mixes; sherbet mixes; almond paste; yeast 
powder; fermented malted rice (Koji); yeast; baking 
powder; ice; binding agents for ice cream; meat ten-
derizers for household purposes; by-product of rice 
for food (Sake lees); preparations for stiffening whip-
ped cream; high-protein cereal bars. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114949 A 
(800) 1619134 
(151) 2021 09 02 
(891) 2021 09 02 
(731) Alcon Inc. 

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

(540)  

UNITY 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer hardware for ophthalmology. 
 

42 – Temporary provision of non-downloadable clo-
ud-based software used in connection with ophthalmic 
surgery. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114951 A 
(800) 1619222 
(151) 2021 09 03 
(891) 2021 09 03 
(731) DOOR International B.V. 

Staalweg 19, NL-4104 AS Culemborg,  
Netherlands 

(540)  

DOOR 
(591) Black, white  
(511)  
41 – Business education and training services, name-
ly, developing customized leadership and executive 
development programs [educational programs], provi-
ding executive coaching services, and providing busi-
ness education programs to employees and executi-
ves. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114952 A 
(800) 1619232 
(151) 2021 06 11 
(891) 2021 06 11 
(731) IKKS GROUP 

94 rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges,  
Sèvremoine, F-49450, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.03; 27.05.01; 27.05.14 
(511) 
18 – Handbags; traveling bags; beggar's bags; back-
packs; sports bags; beach bags; baby-changing bags; 
purses; hip bags; wheeled shopping bags; leather po-
uches; bags or small bags (envelopes, pouches) for 
packaging (made of leather); bags or net bags for sho-
pping; garment bags for travel for clothing and shoes; 
document cases; wallets; suitcases; traveling sets (le-
atherware); toiletry bags; make-up bags; leather or 
imitation leather hat boxes; briefcases (leather goods); 
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satchels; attaché cases; trunks [luggage]; luggage; lug-
gage tags [leather goods]; coin purses not of precious 
metal; key cases (leather goods); card cases (wallets); 
cases for credit cards (wallets); billfolds (leather go-
ods); umbrellas; beach umbrellas. 
 

25 – Clothing; underwear; lingerie; headwear; visors 
(headwear); belts; long scarves; scarves; neckties; 
bow ties; suspenders; footwear (except orthopedic fo-
otwear); soles for footwear; heelpieces for footwear. 
 

35 – Advertising, marketing and sales promotion in 
the field of clothing and fashion accessories on all 
communication media for retail sale; wholesaling, 
retailing and online sale of handbags, travel bags, be-
ggar's bags, backpacks, sports bags, beach bags, dia-
per bags, purses, hip bags, wheeled bags, pouches of 
leather, bags or small bags (envelopes, pouches) for 
packaging of leather, net bags for shopping or shop-
ping bags, garment bags for travel for clothing and 
shoes, briefcases, wallets, suitcases, traveling sets (le-
atherware), toiletry bags, make-up bags; retail sale of 
hat boxes of leather or imitation leather, briefcases 
(leather goods), satchels, attache cases, trunks, lugga-
ge, luggage tags (leather goods), coin purses not of 
precious metal, key cases (leather goods), card cases 
(wallets), cases for credit cards (wallets), ticket hol-
ders (leather goods), umbrellas, parasols, walking 
sticks, collars or clothing for animals, transport bags 
for animals, whips and saddlery, leashes; wholesaling, 
retailing and online sale of clothing, underwear, lin-
gerie, headwear, visors (headgear), belts, long scar-
ves, scarves, neckties, bow ties, suspenders, footwear 
(with the exception of orthopedic footwear), soles, 
heel pieces for footwear; business administration ser-
vices for the processing of sales made on the Internet 
in the field of clothing and fashion accessories. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114954 A 
(800) 1619334 
(151) 2021 04 13 
(891) 2021 04 13 
(731) RENAULT S.A.S. 

13-15 Quai Alphonse Le Gallo, F-92100  
Boulogne-Billancourt, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.11.25; 26.04.02; 26.04.03; 26.04.08 

(511)  
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land; ap-
paratus for locomotion by air; apparatus for locomoti-
on by sea; suspension shock absorbers for vehicles; 
vehicle bodies; anti-skid chains; vehicle chassis; ve-
hicle bumpers; sun-blinds adapted for motorized land 
vehicles; safety belts for vehicle seats; electric 
vehicles; caravans; tractors; mopeds; tires; cycles; 
cycle frames; cycle kickstands; cycle brakes; cycle 
handlebars; cycle rims; pedals for cycles; tires for 
cycles; cycle wheels; cycle saddles; strollers; handling 
carts. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114956 A 
(800) 1619375 
(151) 2021 06 23 
(891) 2021 06 23 
(731) Centravo AG 

Industriering 8, CH-3250 Lyss, Switzerland 
(540)  

COLLASWISS 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary products; hygienic 
products for medicine; dietetic substances and food-
stuffs for medical or veterinary use, food for babies; 
food supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for dental fillings and 
dental impressions; disinfectants; products for destro-
ying vermin; fungicides, herbicides; all the aforesaid 
goods of Swiss origin. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 114958 A 
(800) 1619423 
(151) 2021 08 04 
(891) 2021 08 04 
(731) BIOFOR LTD. 

Shoham St. 5, 5251001 Ramat Gan, Israel 
(540)  

BIOFOR 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Soaps, perfume, cosmetics, skin care products, 
hair care preparations, deodorants and antiperspirants 
for personal use, essential oils, sun care preparations, 
deodorants. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115045 A 
(800) 1620120 
(151) 2021 08 10 
(891) 2021 08 10 
(731) EcoFlow Inc. 

Plant A202, Founder Technology Industrial  
Park, Shiyan Sub-district, Bao’an District  
Shenzhen, 518000 Guangdong, China 
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(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.11.08; 27.05; 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
11 – Lighting apparatus and installations; lights for 
vehicles; ultraviolet ray lamps, not for medical purpo-
ses; curing lamps, not for medical purposes; oil 
lamps; cooking utensils, electric; lighters; cooling ins-
tallations and machines; air-conditioning installations; 
hair driers; fog machines; watering installations, auto-
matic; radiators, electric; heating installations; not for 
use in laboratories. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115066 A 
(800) 1620991 
(151) 2021 04 19 
(891) 2021 04 19 
(731) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH  

& Co. KG 
Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Germany 

(540) 
 

 
 

(591) Light brown and white 
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
16 – Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); hangtags; printed ma-
tter; bookbinding material; photographs [printed]; of-
fice requisites, except furniture; pencil sharpeners, el-
ectric or non-electric; drawing rulers; punches [office 
requisites]; rubber erasers; stamp pads; pads [statione-
ry]; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; packing [cushioning, stuffing] materials of 
paper or cardboard; packing paper; containers of pa-
per or cardboard for packaging; money clips; stickers. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods ma-
de of these materials (included in this class), in parti-
cular small leather goods; trunks and travelling bags; 
bags; umbrellas and parasols; luggage, bags, wallets 
and carrying bags. 
 

25 – Clothing for men, women and children; stoc-
kings; headgear; underwear; nightwear; swimwear; 

bathrobes; belts; shawls; accessories, in particular he-
adscarves, neck scarves, shawls, dress handkerchiefs 
[pocket squares]; ties; gloves; shoes; belts of leather. 
 

35 – Business management; sales consultancy; whole-
sale and retail services in relation to clothing, footwe-
ar, headgear and clocks and watches, spectacles, fas-
hion accessories, cosmetics and perfumery, goods of 
leather, bags, bed linen, home textiles, household arti-
cles, stationery, luggage, sporting articles and smo-
king articles; marketing services; market research and 
market analysis; advertising; sales promotion; rental 
of advertising space; distribution of goods and adver-
tising material for advertising purposes, including via 
electronic media and via the Internet; presentation of 
goods, in particular shop and shop window dressing; 
organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; promotion of business relationships by 
providing of commercial and business contacts; advi-
ce and advisory services for consumers; business con-
sultancy and administration; business organization 
consulting; professional business consulting; fashion 
consultancy (business); organization of fashion shows 
for commercial, industrial and advertising purposes; 
management of retail stores in relation to clothing, fo-
otwear, headgear and clocks and watches, spectacles, 
fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods 
of leather, bags, bed linen, home textiles, household 
articles, stationery, luggage, sporting articles and 
smoking articles; online wholesale and retail services 
and online ordering services in relation to clothing, 
footwear, headgear and clocks and watches, spectac-
les, fashion accessories, cosmetics and perfumery, go-
ods of leather, bags, bed linen, home textiles, house-
hold articles, stationery, luggage, sporting articles and 
smoking articles; mail ordering services and compu-
terized online-ordering services in relation to clothing, 
footwear, headgear and clocks and watches, spectac-
les, fashion accessories, cosmetics and perfumery, 
goods of leather, bags, bed linen, home textiles, hou-
sehold articles, stationery, luggage, sporting articles 
and smoking articles. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115067 A 
(800) 1621046 
(151) 2021 08 02 
(891) 2021 08 02 
(731) SWAPPOINT AG 

Bahnhofstrasse 54, CH-8001 Zürich,  
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.11.02; 26.11.06; 26.11.12; 26.13.25;  

27.05.01 
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(511)  
9 – Computer hardware; software; data storage devi-
ces and media; data processing apparatus and equ-
ipment and accessories [electric and mechanical]; in-
formation technology, audiovisual, visual, multimedia 
and photographic apparatus. 
 

36 – Real estate and financial services; financial af-
fairs, monetary affairs and banking services; financial 
services, particularly with regard to digital currencies; 
insurance services; real estate affairs. 
 

42 – Consultant services in the field of information 
technology; computer programming services in the 
field of e-commerce; technological consulting servi-
ces in the field of e-commerce; hosting of e-commer-
ce platforms on the Internet; scientific and technolo-
gical services; design services; analysis and evalua-
tion of electronic publications of information and re-
views of third-party goods and services as an infor-
mation service. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115068 A 
(800) 1621072 
(151) 2021 06 29 
(891) 2021 06 29 
(731) Tak Makaron Co. 

Tin Tower, No. 1230 Shariati ave, 1511733847  
Tehran, Islamic Republic of Iran 

(540) 

 
(591) Green, gold and white 
(531) 06.01.01; 26.01.19; 26.01.24; 27.05.02; 28.01;  

28.05; 29.01.13 
(511)  
29 – Edible oils; cooking oils; salad oils; corn oil; 
sunflower oil; canola oil; olive oil. 
 

30 – Cereal flour; flour of buckwheat; chick pea flour; 
flour of corn; flour of barley; flour of millet; flour of 
wheat; flour of rice; flour of rye; cake flour; ready-
made baking mixtures; flour mixtures for use in 
baking; mixed flour for food; cereals; snack food pro-
ducts consisting of cereal products; corn flakes; cere-
al-based snacks; corn-based snacks; crisps made of 
cereals; pasta; dried pasta; spaghetti; macaroni; lasag-
ne; prepared meals containing [principally] pasta; pas-
ta dishes; tomato sauce; pasta sauce. 
___________________________________________  

 
(260) AM 2022 115069 A 
(800) 1621113 
(151) 2021 07 30 
(891) 2021 07 30 
(731) Beijing Dajia Internet Information Technology  

Co., Ltd. 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6,  
Shangdi West Road, Haidian District, Beijing,  
China 

(540) 

KWAI 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Pay per click advertising; online advertising on a 
computer network; advertising agency services; publi-
city; advertising; providing user rankings for commer-
cial or advertising purposes; administration of consu-
mer loyalty programs; consumer profiling for com-
mercial or marketing purposes; providing commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; provision of an online market-
place for buyers and sellers of goods and services; sa-
les promotion for others; business management of 
performing artists; updating and maintenance of data 
in computer databases. 
 

36 – Insurance brokerage; providing insurance infor-
mation; processing of credit card payments; proces-
sing of debit card payments; electronic funds transfer; 
e-wallet payment services; charitable fund raising. 
 

38 – Broadcasting programs via the Internet; broad-
casting pay-television programs; providing access to 
databases; providing online forums; transmission of 
podcasts; video-on-demand transmission; streaming 
of data; providing internet chatrooms; videoconferen-
cing services; communications by computer termi-
nals; message sending. 
 

41 – Educational services; instruction services; arran-
ging and conducting of conferences; providing online 
electronic publications, not downloadable; providing 
television programmes, not downloadable, via video-
on-demand services; providing user reviews for enter-
tainment or cultural purposes; providing user rankings 
for entertainment or cultural purposes; subtitling; 
dubbing; production of shows; production of music; 
providing online videos, not downloadable; providing 
online music, not downloadable; entertainment servi-
ces; providing information in the field of entertain-
ment; game services provided online from a computer 
network. 
 

42 – Technological research; quality control; user aut-
hentication services using technology for e-commerce 
transactions; graphic arts design. 
 

45 – Dating services; online social networking servi-
ces; leasing of internet domain names; copyright ma-
nagement; licensing of intellectual property; licensing 
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of computer software [legal services]; registration of 
domain names [legal services]; licensing [legal ser-
vices] in the framework of software publishing. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115070 A 
(800) 1621176 
(151) 2021 07 20 
(891) 2021 07 20 
(731) Barry Callebaut AG 

Hardturmstrasse 181, CH-8005 Zurich,  
Switzerland 

(540) 

NXT 
(591) Black, white  
(511)  
29 – Cocoa butter; milk and dairy products; milk 
substitutes; premixed beverages based on milk and 
milk substitutes; fruit toppings and jellies; nut-based 
fillings. 
 

30 – Cocoa; cocoa powder; cacao-based products; 
chocolate; chocolate-based products; chocolate coa-
tings; chocolate toppings; chocolate-based fillings; 
chocolate paste; chocolatebased beverages; chocolate 
syrups; chocolate fondants; chocolate-based decorati-
ons for confectionery products; confectionery; sugar-
based decorations for food; sugar pastes; sugar-based 
products; chocolate confectionery; bakery products; 
preparations for making bakery products; chocolate-
based fillings for bakery products; pastries; chocolate 
bakery products, ice creams; chocolate desserts; pre-
parations for making beverages [chocolate-based]; 
chocolate decorations for cakes; nut-based decorati-
ons for food; all aforementioned goods also dairy-
free. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115071 A 
(800) 1621250 
(151) 2021 07 16 
(891) 2021 07 16 
(731) "Lex Tobacco Company" LLC 

Kurghinyan lane 13, apt. 32, Malatia-Sebastia,  
0068 Yerevan, Armenia 

(540) 

 
 

(591) Black and gold 
(531) 27.05.10; 29.01.12 

(511)  
34 – Matches; tips of yellow amber for cigar and ciga-
rette holders; gas containers for cigar lighters; tobacco  
pipes; books of cigarette papers; absorbent paper for 
tobacco pipes; chewing tobacco; cigars; cigar cutters; 
cigar cases; cigarette cases; cigar holders; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical purpo-
ses; cigarettes; pocket machines for rolling cigarettes; 
cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
cigarette paper; cigarillos; pipe cleaners for tobacco 
pipes; firestones; herbs for smoking; pipe racks for to-
bacco pipes; match holders; tobacco jars; snuff; snuff 
boxes; match boxes; ashtrays for smokers; spittoons 
for tobacco users; humidors; electronic cigarettes; li-
quid solutions for use in electronic cigarettes; oral 
vaporizers for smokers; flavourings, other than essen-
tial oils, for tobacco; flavourings, other than essential 
oils, for use in electronic cigarettes; wicks adapted for 
cigarette lighters. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115072 A 
(800) 1621251 
(151) 2021 07 16 
(891) 2021 07 16 
(731) "Lex Tobacco Company" LLC 

Kurghinyan lane 13, apt. 32, Malatia-Sebastia,  
0068 Yerevan, Armenia 

(540) 

 
(591) Black and gold 
(531) 26.03.23; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
34 – Matches; tips of yellow amber for cigar and ciga-
rette holders; gas containers for cigar lighters; tobacco 
pipes; books of cigarette papers; absorbent paper for 
tobacco pipes; chewing tobacco; cigars; cigar cutters; 
cigar cases; cigarette cases; cigar holders; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical purpo-
ses; cigarettes; pocket machines for rolling cigarettes; 
cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
cigarette paper; cigarillos; pipe cleaners for tobacco 
pipes; firestones; herbs for smoking; pipe racks for to-
bacco pipes; match holders; tobacco jars; snuff; snuff 
boxes; match boxes; ashtrays for smokers; spittoons 
for tobacco users; humidors; electronic cigarettes; li-
quid solutions for use in electronic cigarettes; oral va-
porizers for smokers; flavorings, other than essential 
oils, for tobacco; flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes; wicks adapted for ci-
garette lighters. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115073 A  
(800) 1621259 
(151) 2021 07 19 
(891) 2021 07 19 
(731) VOLODYMYR MAZOVER 

Leskova Street 1 A, Flat 56, Kyiv 01011,  
Ukraine 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 01.05.01; 21.03.01; 26.01.01; 26.15.01;  

27.05.11 
(511)  
6 – Crash barriers of metal for roads; buildings of 
metal; buildings, transportable, of metal; building ma-
terials of metal; signboards of metal; gates of metal; 
doors of metal; swing doors of metal; wire of com-
mon metal; wire of common metal alloys, except fuse 
wire; iron ores; iron, unwrought or semi-wrought; 
locks of metal for bags; locks of metal for vehicles; 
common metals, unwrought or semi-wrought; bicycle 
parking installations of metal; fences of metal; ores of 
metal; safes [metal or non-metal]; alloys of common 
metal; folding doors of metal; turnstiles of metal. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115074 A 
(800) 1621265 
(151) 2021 08 25 
(891) 2021 08 25 
(731) ROYAL AXON LIMITED 

Office No.507, Jumeirah Bay X2 Tower,  
Cluster X, JLT P.O.Box 337188, Dubai, 
United Arab Emirates 

(540) 

FOUR SEASONS 
(591) Black, white  
(511)  
34 – Absorbent paper for tobacco pipes; tobacco jars; 
pocket machines for rolling cigarettes; electronic ciga-
rettes; snuff; flavourings, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; flavourings, other than es-
sential oils, for tobacco; lighters for smokers; oral va-
porizers for smokers; tobacco pouches; match boxes; 
matches; firestones; snuff boxes; cigar boxes; humi-
dors; pipe cleaners for tobacco pipes; tobacco pipes; 
mouthpieces for cigarette holders; cigar cutters; asht-
rays; spittoons for tobacco users; match holders; pipe 
racks for tobacco pipes; small cigars; cigars; gas con-
tainers for cigar lighters; cigarette cases; liquid soluti-
ons for use in electronic cigarettes; herbs for smoking;  
tobacco; chewing tobacco; mouthpieces for cigarettes; 
cigarette filters; tips of yellow amber for cigar and ci-

garette holders; cigarette paper; books of cigarette pa-
pers; cigarette holders; cigar holders; cigarettes; ciga-
rettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115086 A 
(800) 886389 
(151) 2005 10 28 
(891) 2021 09 21 
(731) ZWILLING J.A. Henckels AG 

Grünewalder Straße 14-22, 42657 Solingen,  
Germany 

(540)  

MIYABI 
(591) Black, white  
(511)  
8 – Leather strops; flower shears; bread knives; non-
electric can openers; non-electric egg cutters; table 
cutlery; non-electric fingernail polishers; carving 
forks; slicing knives; forks; gardener's shears; poultry 
shears; vegetable peelers; vegetable knives; non-elec-
tric hair cutters; cleavers; hand-operated tools; hair 
scissors; household shears; cuticle scissors; callus re-
movers; hand-operated sharpening instruments; chee-
se planes; waiter's knives; blades; chef's knives; kit-
chen shears; spoons; manicure sets; knives; knife ca-
ses; knife sharpeners; cutlery; nail files; cuticle twee-
zers; nail clippers; non-electric nail care instruments; 
non-electric nail scissors; nail nippers; nail extractors; 
nutcrackers, not of precious metal; pedicure sets; twe-
ezers; non-electric pizza cutters; electric and non-
electric razors; razor blades; razor knives; razor sets; 
Santoku knives; peeling knives; scissors; sharpening 
stones; cutting knives; tailor’s shears; asparagus pee-
lers; pocket knives; multi-purpose shears; sharpening 
steels; sharpening rods; mincing knives; eyelash 
tongs; knife blocks; knife storage systems. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115089 A 
(800) 1119416 
(151) 2011 12 21 
(891) 2021 09 15 
(731) POLACCO S.N.C. DI ALBERTO, ALDO E  

ITALO RINO POLACCO 
Via Camporosolo, 198, I-37047 SAN  
BONIFACIO (VR), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.02 
(511) 
4 – Industrial oils and greases, lubricants. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115090 A 
(800) 1263319 
(151) 2015 01 23 
(891) 2021 09 09 
(731) Standard & Poor's Financial Services LLC 

55 Water Street, New York NY 10041, USA 
(540)  

SPX 
(591) Black, white  
(511)  
36 – Providing financial indices in the nature of quan-
titative measurements for analyzing markets; provi-
ding financial indices based on selected groups of 
securities; financial and investment advisory and in-
formation services; financial and investment informa-
tion services; financial analysis; financial consultation 
and research; financial data and stock research; risk 
management services; securities brokerage services; 
consultation, information, advisory, and research ser-
vices regarding financial matters; providing informa-
tion on financial indexes, stock indexes, securities in-
dexes, commodities indexes, and investment con-
cepts; providing financial information based on diffe-
rent asset class indexes; trading analysis and financial 
information based on financial indexes, stock indexes, 
securities indexes, and commodities indexes; provi-
ding, calculating, and updating financial indexes con-
sisting of stocks and commodities that reflect the per-
formance of markets the indexes measure; providing, 
calculating, and updating financial indexes in the na-
ture of quantitative measurements for evaluating in-
vestments, analyzing markets, and evaluating market 
trends in the stock market; providing, calculating, and 
updating financial indexes, stock indexes, securities 
indexes, and commodities indexes for others and pro-
viding rules as to the makeup of the indexes; provi-
ding, calculating, and updating financial indices, stock 
indexes, securities indexes, and commodities indexes 
tailored to the specifications of others; providing tra-
ding analysis and financial information based on stock 
indexes, securities indexes, and commodities indexes; 
trading of securities index futures; financial products 
based on indexes, namely, mutual funds, exchange 
traded funds, listed futures and options contracts and 
otc futures, options and swaps; financial and financial 
management services, including creating and adminis-
tering financial indices that measure returns on inves-
tments in selected commodity futures, and creating 
and administering financial instruments used to invest 
in selected commodity futures. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115093 A 
(800) 1562545 
(151) 2020 07 17 
(891) 2021 09 22 
(731) Semenchenko Tetiana Tarasivna 

vul. Kurguzova, 3 A, kv. 42, m. Vyshhorod,  
Kyivska obl. 07300, Ukraine; 

Semenchenko Vitalii Ivanovych 
vul. Maksyma Berlinskoho, 27/9, kv. 12,  
kimn. 52, m. Kyiv 04060, Ukraine 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
25 – Wimples; bandanas [neckerchiefs]; berets; stuff 
jackets [clothing]; boas [necklets]; breeches for wear; 
football boots; outerclothing; footwear; bath slippers; 
boots for sports; cuffs, wristbands [clothing]; shirt yo-
kes; veils [clothing]; money belts [clothing]; leggings 
[leg warmers]; gaiters; gymnastic shoes; ready-made 
clothing; ready-made linings [parts of clothing]; cor-
selets; wooden shoes; jumpers [pullovers]; jerseys 
[clothing]; bibs, not of paper; babies' pants [underwe-
ar]; waistcoats; trouser straps, gaiter straps, detachable 
collars; galoshes; hats; hoods [clothing]; slippers; hat 
frames [skeletons]; caps being headwear; neck tube 
scarves; pockets for clothing; cap peaks; visors being 
headwear; tights; slips [underclothing]; combinations 
[clothing]; collars [clothing]; bodices [lingerie]; cor-
sets [underclothing]; suits; wet suits for water-skiing; 
bathing suits; masquerade costumes; neckties; jackets 
[clothing]; leggings [trousers]; liveries; brassieres; ca-
misoles; sports singlets; short-sleeve shirts; shirt 
fronts; mantillas; sleep masks; mitres [hats]; mittens; 
muffs [clothing]; footmuffs, not electrically heated; 
heelpieces for footwear; ear muffs [clothing]; head-
bands [clothing]; headwear; pelerines; fur stoles; un-
derwear; teddies [underclothing]; waterproof clothing; 
tips for footwear; pocket squares; clothing; fishing 
vests; motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing 
for gymnastics; gabardines [clothing]; clothing of le-
ather; clothing of imitations of leather; maniples; ov-
ercoats; gloves [clothing]; hosiery; stocking suspen-
ders; stockings; paper clothing; paper hats [clothing]; 
parkas; belts [clothing]; footwear uppers; heels; sock 
suspenders; garters; soles for footwear; dress shields; 
braces for clothing [suspenders]; pyjamas; bathing 
trunks; coats; beach shoes; beach clothes; esparto sho-
es or sandals; ponchos; layettes [clothing]; sweat-ab-
sorbent stockings; girdles; non-slipping devices for 
footwear; heelpieces for stockings; welts for footwear; 
chasubles; overalls; ski gloves; sandals; bath sandals; 
jumper dresses; saris; sarongs; shirts; tee-shirts; skirts; 
petticoats; skorts; sweat-absorbent underwear; sports 
jerseys; sports shoes; dresses; togas; knitwear [clot-
hing]; underpants; boxer shorts; shoes; skull caps; tur-
bans; inner soles; aprons [clothing]; fittings of metal 
for footwear; uniforms, dressing gowns; bath robes; 
boot uppers; furs [clothing]; top hats; half boots; ski 
boots; lace boots; boots; shawls; bathing caps; shower 
caps; scarfs; ascots; socks; studs for football boots; 
trousers; pelisses. 
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35 – Administration of consumer loyalty programs; 
cost price analysis; book-keeping; market studies; op-
inion polling; invoicing; demonstration of goods; bu-
siness inquiries; compilation of information into com-
puter databases; providing commercial information 
and advice for consumers in the choice of products 
and services; computerized file management; person-
nel management consultancy; marketing; targeted ma-
rketing; marketing research; writing of resumes for ot-
hers; writing of publicity texts; word processing; up-
dating of advertising material; updating and main-
tenance of data in computer databases; web site traffic 
optimization; organization of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; organization of fashion 
shows for promotional purposes; organization of trade 
fairs; rental of advertising space; shop window dres-
sing; personnel recruitment; modelling for advertising 
or sales promotion; presentation of goods on commu-
nication media, for retail purposes; psychological tes-
ting for the selection of personnel; publication of pub-
licity texts; radio advertising; advertising; pay per 
click advertising; outdoor advertising; online adverti-
sing on a computer network; bill-posting; distribution 
of samples; dissemination of advertising matter; deve-
lopment of advertising concepts; sales promotion for 
others. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115094 A 
(800) 1592472 
(151) 2021 03 24 
(891) 2021 09 24 
(731) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG 

Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld OT  
Waltersdorf, Germany 

(540)  

ArmaComfort 
(591) Black, white  
(511)  
17 – Thermal, acoustic and vibration damping insula-
tion material. 
 

19 – Building materials (non-metallic). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115142 A 
(800) 1622110 
(151) 2021 09 16 
(891) 2021 09 16 
(731) LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S)  

PTE. LTD. 
7500A BEACH ROAD, THE PLAZA #11-313,  
SINGAPORE 199591, Singapore 

(540) 
 

 
 

(591) Red, green  
(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.12 

(511)  
3 – Phytocosmetic preparations; douching preparati-
ons for personal sanitary or deodorant purposes [toi-
letries]. 
 

5 – Balms for medical purposes; balsamic preparati-
ons for medical purposes; herbal extracts for medical 
purposes; mineral water salts; phytotherapy preparati-
ons for medical purposes; plant extracts for pharma-
ceutical purposes; potassium salts for medical purpo-
ses; salts for medical purposes; sodium salts for medi-
cal purposes. 
 

10 – Medical apparatus and instruments; nasal aspira-
tors. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115146 A 
(800) 1622213 
(151) 2021 06 24 
(891) 2021 06 24 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

"Caravan Camberli" 
ul. Timchuka, d.1, pom.137, 223141 Logoysk, 
Belarus 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
30 – Tea, artificial coffee; bread, pastries and confec-
tionery; ice cream; sugar, honey, treacle; yeast; ba-
king-powder; condiments; spices; aromatic preparati-
ons for food; flavourings, other than essential oils, for 
beverages; coffee flavourings; artificial coffee; vege-
tal preparations for use as coffee substitutes; fruit 
jellies [confectionery]; pastries; peanut confectionery; 
almond confectionery; ginger [spice]; cocoa; coffee; 
unroasted coffee; chocolate mousses; cocoa beverages 
with milk; coffee beverages with milk; coffee-based 
beverages; cocoa-based beverages; tea-based bevera-
ges; confectionery; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; chicory [coffee substitute]; iced tea; ye-
llow tea; green tea; freeze-dried coffee; instant coffee; 
coffee blends; herbal teas, other than for medicinal 
use; fruit, citrus and berry teas; cold tea; instant tea; 
tea with additives; red tea; black tea. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115148 A 
(800) 1622230 
(151) 2021 09 10 
(891) 2021 09 10 
(731) LB Holdings, LLC 

33 Fairview Street, Lowell MA 01852, USA 
(540)  

Smoke-i 
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(591) Black, white  
(511) 
9 – Protective self-contained breathing apparatus in 
the nature of respiratory mask for non-medical purpo-
ses containing an integrated lens vision system com-
prised of an infrared sensor coupled to a transparent 
heads-up display, designed to be positioned directly in 
front of one eye, for use in first responder, military 
and industrial applications. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115149 A 
(800) 1622291 
(151) 2021 07 28 
(891) 2021 07 28 
(731) Wikimedia Foundation, Inc. 

1 Montgomery Street, Suite 1600,  
San Francisco CA 94104, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.05.04; 05.05.20; 05.05.21 
(511)  
9 – Downloadable computer software used for deve-
lopment and collaborative editing of the content of 
websites and website management. 
 

41 – Educational and entertainment services, namely, 
conferences, workshops, and hackathons regarding 
the development and design of open source technolo-
gy that enables collaborative editing of the content of 
websites and website management. 
 

42 – Development and design of open source tech-
nology that enables collaborative editing of the con-
tent of websites and website management; providing 
information featuring open source technology that 
enables collaborative editing of the content of websi-
tes and website management via a website; providing 
information that enables users to view, discuss, write, 
edit, contribute to, and maintain technical documen-
tation and other information about open source tech-
nology via a website. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115157 A 
(800) 1622491 
(151) 2021 06 11 
(891) 2021 06 11 
(731) TOKYO ROPE MFG. CO., LTD. 

3-6-2, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8306,  
Japan 

(540) 

 
(591) Red and White 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 05.05.19; 05.05.20;  

05.05.21; 29.01.12 
(511)  
6 – Wire ropes; wire nets and gauzes. 
 

37 – General building construction works; constructi-
on and maintenance services relating to civil enginee-
ring; road paving; steel structure construction works; 
building reinforcing; scaffolding, construction servi-
ces in the nature of earthworks or construction servi-
ces using concrete; machinery installation; electrical 
installation services; repair or maintenance of automo-
biles; repair or maintenance of elevators [lifts]; repair 
or maintenance of computers; repair or maintenance 
of construction machines and apparatus; rental of 
construction machines and apparatus. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115159 A 
(800) 1622592 
(151) 2021 08 19 
(891) 2021 08 19 
(731) Limited Trade Development MURAVA 

Ochakovskoe shosse, 34, etazh 3, pom. IV,  
komn.11, RU-119530 Moscow, Russian  
Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
33 – Aperitifs; arrack [arak]; brandy; wine; piquette; 
whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; diges-
tifs [liqueurs and spirits]; cocktails; curacao; anise [li-
queur]; liqueurs; grain-based distilled alcoholic beve-
rages; alcoholic beverages, except beer; sugarcane-
based alcoholic beverages; pre-mixed alcoholic beve-
rages, other than beer-based; alcoholic beverages con-
taining fruit; spirits [beverages]; distilled beverages; 
hydromel [mead]; peppermint liqueurs; bitters; rum; 
sake; rice alcohol; perry; cider; alcoholic extracts; 
fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115160 A  
(800) 1622596 
(151) 2021 07 14 
(891) 2021 07 14 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi, otvetstvennostyu  

"Autsorsingovaya gruppa "Aspekt" 
Nauchnyj proezd, d.20, stroenie 3, pomezhenie  
6, RU-117246 Moscow, Russian Federation 

(540)  

DOGFERON 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Vaccines; medicines for animals; medicines for 
veterinary purposes; antivirals; biological preparations 
for veterinary purposes; vitamin preparations; chemi-
cal preparations for veterinary purposes; bactericides; 
pharmaceutical and veterinary preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115161 A 
(800) 1622613 
(151) 2021 05 04 
(891) 2021 05 04 
(731) NTS IP PTY LTD 

Unit 15, 125 Highbury Rd., Burwood VIC 
3125, Australia 

(540)  

No Timid Souls 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Headwear for cyclists specifically adapted for pro-
tection against injury; headwear for sporting activi-
ties, specifically adapted for protection against injury; 
safety headwear specifically adapted for protection 
against accident and injury; articles of headgear (hel-
mets); articles of protective headgear for wear by mo-
tor cyclists specifically adapted for protection against 
accident or injury; headgear adapted to secure audio 
electronic apparatus to the head; protective headgear 
for cyclists specifically adapted for the protection 
against accident or injury; headgear adapted for use in 
the reception of auditory stimuli; smart watches; 
smart rings; sport bags adapted (shaped) to contain 
protective helmets; safety harnesses (other than for 
vehicle seats or being sporting equipment); safety res-
traints (other than for vehicle seats and sports equ-
ipment); wearable activity trackers; wearable video 
display monitors; wearable computers; wearable acti-
vity trackers with pulse rate monitoring function; re-
mote access online electronic information apparatus; 
computer programs and recorded software distributed 
online; electronic publications including those sold 
and distributed online; application software for online 
pet stores; electronic scoring displays for sports and 
games; electronic scoring instruments for sports and 
games; integrated circuit diagnostic apparatus emplo-
ying electron beam technology; vacuum physics tec-
hnology apparatus; apparatus for climatic technology; 

plotters employing electrostatic technology; plotters 
employing ink-jet technology; plotters employing the-
rmal-transfer technology; programs for the electronic 
arrangement of graphics in reproduction technology; 
vacuum deposition technology instruments; apparatus 
for transmitting data by the telephone network; optical 
apparatus for the reception of data; optical data car-
riers in disc form; programs for recording data in rep-
roduction technology; optical data recording appara-
tus; optical data storage apparatus for use in labelling; 
optical materials for recording data; data acquisition 
instruments; data storage devices in the nature of ma-
gnetic tapes; data files being optically recorded for 
computers; data carriers; machine-readable data car-
riers; data carriers for computers having software re-
corded thereon; machine-readable data carriers recor-
ded with programs; data carriers recorded with pro-
grams; data cartridges; data collection apparatus; data 
communications hardware; data processing installati-
ons; data processing machines; data processing prog-
rammes for archiving in computer aided design; data 
processing programs recorded on data carriers; data 
processing systems; data processors; data processors 
for workshop controls; data readers being optical de-
vices for data processing apparatus; data files recor-
ded in electronic form; data files recorded on magne-
tic materials; digital data recording media; data stora-
ge apparatus for computers; computer programs for 
scientific data analysis; computer programs for the an-
alysis of data processing efficiency; computer pro-
grams for the analysis of data processing performan-
ce; computer programs for the analysis of data pro-
cessing procedures; portable electronic apparatus for 
the analysis of machine data; data feeders for use with 
artificial intelligence; data feeders linked with artifici-
al intelligence; humanoid robots with artificial inte-
lligence. 
 

18 – Bags for use in sports for carrying sports clot-
hing; sport bags, other than adapted (shaped) to con-
tain specific sports apparatus; bags for sports. 
 

25 – Interlinings for headgear; waterproof headgear; 
apparel (clothing, footwear, headgear); eye shields 
(headgear); sports headgear (other than helmets); par-
ty hats (headgear, not of paper); thermally insulated 
clothing (not specifically adapted for protection ag-
ainst accident or injury); thermal clothing; thermal 
gloves; thermal socks; thermal underwear; thermal he-
adwear; sun visors (headwear); sun hats; smart clot-
hing (clothing which incorporates digital compo-
nents); smart garments (clothing which incorporates 
digital components); smart clothing with built-in digi-
tal components. 
 

35 – Book clubs (retailing of books); convenience sto-
re retailing; department store retailing; discount ser-
vices (retail, wholesale, or sales promotion services); 
hypermarket retailing; management of a retail enter-
prise for others; pharmacy retail services; presentation 
of goods on communication media, for retail purpo-
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ses; retail clothing shop services; retail of gift sets; 
retail of gift baskets; retail of hampers; retail of sam-
ple packs; retail sale of natural and synthetic flowers 
and flower arrangements; retail sale of prepared meat 
and meat products (butcher's shop); retail services; 
retail services featuring electricity services of others; 
retail services featuring telecommunications services 
of others; retail services featuring utility services of 
others; retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; retail 
services for works of art provided by art galleries; 
retailing of goods (by any means); retailing of goods 
via a vending machine; retail of second-hand automo-
bile parts; supermarket retailing; retail services rela-
ting to bakery products; business acquisitions consul-
ting services; business administration consultancy; 
business consultancy; business consultancy relating to 
franchising; business consultancy services relating to 
insolvency; business consultancy services relating to 
management of fund raising campaigns; business con-
sultancy services relating to manufacturing; business 
consultancy services relating to the marketing of fund 
raising campaigns; business consultancy services re-
lating to marketing; business consultancy services re-
lating to the promotion of fund raising campaigns; bu-
siness consultancy services relating to the supply of 
quality management systems; business consultancy to 
firms; business consultancy to individuals; business 
consultation; business consultation relating to adverti-
sing; business consultation services relating to fran-
chising; business consulting services relating to logis-
tics; business advice and consultancy relating to fran-
chising, business assistance; business management 
and organization consultancy; business management 
consultancy; business management and organisation 
consultancy; business organisation consulting; busi-
ness organization consultancy; business planning con-
sultancy; commercial management consultancy; busi-
ness recruitment consultancy; consultancy regarding 
advertising communications strategies; consultancy 
regarding public relations communications strategies; 
consultancy relating to advertising; consultancy rela-
ting to business auditing and financial auditing; con-
sultancy relating to business acquisition; consultancy 
relating to business efficiency; consultancy relating to 
business document management; consultancy relating 
to business management; consultancy relating to busi-
ness mergers; consultancy relating to business organi-
sation; consultancy relating to business planning; con-
sultancy relating to business promotion; consultancy 
relating to marketing; consultancy relating to person-
nel management; consultancy relating to personnel 
recruitment; consultancy relating to public relations; 
consultancy relating to sales promotions; consultancy 
relating to the establishment and running of busines-
ses; consultancy relating to the management of per-
sonnel; consultancy relating to the preparation of bu-
siness statistics; consultancy relating to the selection 
of personnel; corporate management consultancy; em-

ployment consultancy; employment recruiting consul-
tancy; foreign trade consultancy services; manage-
ment consultations relating to business; market assess-
ment consultancy; market reporting consultancy; mar-
keting consultancy; personnel management consultan-
cy; personnel recruitment consultancy; press adverti-
sing consultancy; professional business consultancy; 
recruitment consultancy services; risk management 
consultancy (business); strategic business consultan-
cy; staff recruitment consultancy services; tax assess-
ment (accountancy) consultancy; tax consultancy (ac-
countancy); tax consultations (accountancy); taxation 
(accountancy) consultancy; advisory services for busi-
ness management; advisory services relating to adver-
tising; advisory services relating to business acquisiti-
ons; advisory services relating to business manage-
ment; advisory services relating to business organisa-
tion; advisory services relating to business planning; 
advisory services relating to business risk manage-
ment; advisory services relating to commercial plan-
ning; advisory services relating to corporate identity; 
advisory services relating to customer service mana-
gement; advisory services relating to data processing; 
business administration advisory services; business 
advisory services; business advisory services relating 
to product development; business advisory services 
relating to the establishment of franchises; business 
advisory services relating to the management of bu-
sinesses; business advisory services relating to the 
operation of franchises; business management adviso-
ry services; career advisory services (other than edu-
cation and training advice); career information and 
advisory services (other than educational and training 
advice); commercial management advisory services; 
management advisory services for businesses; marke-
ting advisory services; payroll advisory services; in-
formation and advisory services relating to tariff pre-
paration and filing; tax return advisory (accountancy) 
services; online retail services; online retail services 
for downloadable and pre-recorded music and movies; 
online retail services for downloadable digital music; 
online retail services for downloadable ring tones; 
compilation and provision of online directories; online 
advertising on a computer network; online data pro-
cessing services; online promotion on a computer net-
work; providing information, including online, about 
advertising, business management and administration 
and office functions; provision of an online market-
place for buyers and sellers of goods and services; bu-
siness consultancy relating to the administration of in-
formation technology; compilation of information re-
lating to information technology; business services re-
lating to technology transfer services; business con-
sultancy services relating to data processing; consul-
tancy relating to data processing; data management 
consultancy; brand creation services; advertising ana-
lysis; business analysis services; business data analy-
sis; business data analysis services; business statistical 
analysis; management consultancy in information 
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analysis; collection of information relating to market 
analysis; cost analysis; cost price analysis; economic 
analysis for business purposes; economic forecasting 
analysis for business purposes; market analysis repor-
ting services; market analysis services; market survey 
analysis; marketing analysis; price analysis services; 
pricing analysis; business intelligence services; com-
petitive intelligence services; market intelligence ser-
vices. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115167 A 
(800) 1622782 
(151) 2021 06 25 
(891) 2021 06 25 
(731) IPSUB HOLDING LIMITED 

7-9 Riga Feraiou, LIZANTIA COURT, Office  
310, Agios Omologites, CY-1087 Nicosia,  
Cyprus 

(540) 
 

 
 

(591) White and red 
(531) 28.05; 29.01.12 
(511) 
35 – Administrative processing of purchase orders; re-
ntal of advertising space; advertising and publicity 
services; advertising and publicity; professional busi-
ness consultancy; business management consultancy; 
business management assistance; business manage-
ment and organization consultancy; business organi-
zation consultancy; advisory services for business ma-
nagement; business efficiency expert services; com-
mercial information and advice for consumers [consu-
mer advice shop]; commercial or industrial manage-
ment assistance; commercial intermediation services; 
compilation of statistics; compilation of information 
into computer databases; computerized file manage-
ment; data search in computer files for others; dra-
wing up of statements of accounts; economic forecas-
ting; invoicing; on-line advertising on computer net-
works; office machines and equipment rental; out-
sourcing services [business assistance]; pay per click 
advertising; personnel management consultancy servi-
ces; public relations; publicity material rental; search 
engine optimization; systemization of information in-
to computer databases; telephone answering for una-
vailable subscribers; updating and maintenance of 
data in computer databases; web site traffic optimi-
zation. 
 

38 – Providing access to databases; communication 
by computer terminals; computer aided transmission 
of messages and images; information about telecom-
munication; rental of modems; providing online fo-
rums; transmission of digital files; providing user ac-

cess to global computer networks; wireless broadca-
sting. 
 

41 – Providing casino facilities; providing casino fa-
cilities [gambling]; providing of casino and gaming 
facilities; entertainment information; gambling; game 
services provided online from a computer network, 
not downloadable; providing on-line electronic publi-
cations, not downloadable; providing on-line videos, 
not downloadable; operating lotteries; timing of sports 
events; provision of information relating to sports; 
provision of entertainment and sports information re-
lating to horse riding; provision of entertainment and 
sports information relating to racehorses; provision of 
information relating to motor sports; provision of in-
formation relating to motor racing; provision of infor-
mation relating to racing; racing information services; 
handicapping for sporting events; entertainment in the 
nature of automobile races; entertainment in the natu-
re of gymnastic performances; entertainment in the 
nature of wrestling contests; entertainment in the na-
ture of basketball games; entertainment in the nature 
of yacht races; entertainment in the nature of football 
games; entertainment in the nature of soccer games; 
entertainment in the nature of golf tournaments; enter-
tainment in the nature of hockey games; entertainment 
in the nature of tennis tournaments; entertainment in 
the nature of baseball games; entertainment in the na-
ture of boxing contests; entertainment in the nature of 
ice hockey games; entertainment in the nature of 
weight lifting competitions; entertainment in the na-
ture of track and field competitions; entertainment 
services in the nature of skating events; providing 
wrestling news and information via a global computer 
network; sporting results services; betting services; 
horses (betting on -); casino, gaming and gambling 
services; dog races; football pools services; wagering 
services; online gaming services; gaming services for 
entertainment purposes; gambling services; electronic 
game services and competitions provided by means of 
the Internet; games equipment rental. 
 

42 – Cloud computing; cloud seeding; computer prog-
ramming; computer software design, computer soft-
ware consultancy; rental of computer software; com-
puter system design; computer system analysis; con-
sultancy in the design and development of computer 
hardware; creating and maintaining web sites for ot-
hers; data conversion of computer programs and data 
[not physical conversion]; duplication of computer 
programs; electronic data storage; hosting computer 
sites [web sites]; information technology [IT] consul-
tancy; installation of computer software; maintenance 
of computer software; monitoring of computer sys-
tems by remote access; off-site data backup; recovery 
of computer data; research and development of new 
products for others; providing search engines for the 
Internet; server hosting; Software as a service [SaaS]; 
updating of computer software; rental of web servers; 
web site design consultancy. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115240 A 
(800) 1623434 
(151) 2021 07 12 
(891) 2021 07 12 
(731) Yunjing Intelligence Technology (Dongguan)  

Co., Ltd. 
Building 7, No. 4 Xingye Rd., SongShanLake  
Park, Dongguan, 523808 Guangdong Province,  
China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 27.05.01 
(511)  
7 – Agricultural machines; disintegrators; incubators 
for eggs; saws [machines]; papermaking machines; 
printing presses; spinning machines; dyeing machi-
nes; juice extractors, electric; bottle washing machi-
nes; tobacco processing machines; leather-working 
machines; sewing machines; bicycle assembling ma-
chines; potters' wheels; engraving machines; cord ma-
king machines; wrapping machines; dishwashers; 
washing machines [laundry]; mills [machines]; embo-
ssing machines; glass-working machines; electromec-
hanical machines for chemical industry; rinsing ma-
chines; cutters [machines]; drilling rigs, floating or 
non-floating; agitators; jacks [machines]; stamping 
machines; moulding machines; steam engines; carbu-
retters; turbines, other than for land vehicles; indus-
trial robots; hand-held tools, other than hand-opera-
ted; painting machines; filters for cleaning cooling air, 
for engines; dynamos; centrifugal machines / cen-
trifuges [machines]; axles for machines; belts for ma-
chines; welding machines, electric; waste disposal 
units / garbage disposal units; machines and apparatus 
for carpet shampooing, electric; central vacuum clea-
ning installations; dust exhausting installations for 
cleaning purposes; vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants; vacuum 
cleaners; brushes for vacuum cleaners; sifting installa-
tions; labellers [machines]; curtain drawing devices, 
electrically operated; electroplating machines. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115241 A 
(800) 1623457 
(151) 2021 09 06 
(891) 2021 09 06 
(731) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu  

"Atelie CHastnyh marok" 
ul. Udal'tsova, dom 50, kv. 39, RU-119607  
Moskva, Russian Federation 

(540)  

Dunmor 
(591) Black, white  
 
 

(511)  
33 – Aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese distilled 
alcoholic beverage]; eaux-de-vie; wines; piquette; 
whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; diges-
ters [liqueurs and spirits]; cocktails; curaçao; anise 
[liqueur]; liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, 
other than beer-based beverages; alcoholic beverages, 
excluding beers; alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; distilled beverages; mead [hydro-
mel]; peppermint liqueur; bitters; nira [alcoholic beve-
rage made from sugar cane]; rum; sake; perry; ciders; 
rice alcohol; alcoholic extracts; alcoholic fruit ex-
tracts; alcoholic essences. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115285 A 
(800) 1624564 
(151) 2021 09 23 
(891) 2021 09 23 
(731) Foundation Medicine, Inc. 

150 Second Street, 2nd Floor, Cambridge  
MA 02141, USA 

(540)  

FOUNDATION 
MEDICINE 

(591) Black, white  
(511)  
10 – Diagnostic kits comprising of test tubes, collec-
tion containers and tools, and storage for collecting 
and shipping bodily fluids and tissue samples for use 
in disease testing. 
 

42 – Providing an online internet website portal featu-
ring links to scientific research data and information 
in the field of disease treatment and diagnosis and 
clinical trials; providing collected and analyzed medi-
cal and scientific research information in the field of 
genomics and medical treatment. 
 

44 – Providing an internet website portal featuring in-
formation on patient medical test results from medical 
testing for diagnosis or treatment purposes; providing 
an internet website portal featuring links to medical 
information; genomic and genetic and molecular me-
dical testing for cancer diagnostic or treatment purpo-
ses; providing collected and analyzed medical infor-
mation on cancer genomics and treatment; providing 
collected and analyzed medical information on cancer 
genomics and treatment, for diagnostic and treatment 
purposes; medical testing for cancer diagnostic or tre-
atment purposes; providing medical information and 
data to healthcare professionals on cancer genomics 
and treatment and clinical trials; providing medical 
information featuring the collection and analysis of 
cancer-associated genetics and treatments; providing 
medical data to healthcare professionals on cancer 
genomics and treatments and clinical trials. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115392 A 
(800) 763997 
(151) 2001 04 09 
(891) 2021 05 28 
(731) Eurogeographics 

Rue du Nord 76, Bruxelles, Belgium 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
16 – Photographs, printed matter (not included in 
other classes), books, leaflets, geographical maps, ins-
tructional or teaching material (except apparatus), car-
dboard (stationery), drawing instruments, printing 
blocks. 
 

41 – Training, arranging and conducting of colloqui-
ums, conferences, conventions and seminars and sym-
posiums in the field of geography and cartography. 
 

42 – Technical research, technical project studies, de-
sign and drawing up of geographical maps, cartograp-
hers of geographical maps, legal services and more 
precisely legal counseling for establishing common 
geographical standards, (non-business) professional 
consulting in the field of geography and cartography. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115557 A 
(800) 1628127 
(151) 2021 08 26 
(891) 2021 08 26 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,; Suwon-si;  
Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea,  
Republic of Korea 

(540) 

Secured by Knox 
(591) Black, white  
(511) 
9 – Computer programs for security for computers, 
tablet computers and smartphones; downloadable 
platform software programs for computer security for 
computers, tablet computers and smartphones in the 
field of enterprise mobility management for use in 
managing, monitoring and securing access to software 
programs and proprietary data used on computers, 
tablet computers and smartphones of employees that 
may be downloaded from a global computer network; 
downloadable platform software programs for compu-
ter security for computers, tablet computers and 
smartphones for use to ensure company-owned devi-
ces are always under IT control and to allow for 
remote controlling and updating of operating systems 
on such company-owned devices; downloadable and 
preloaded computer security software; downloadable 
and recorded preloaded computer security software in 

the field of enterprise mobility management for use in 
managing, monitoring and securing access to software 
programs and proprietary data used on devices of 
employees that may be downloaded from a global 
computer network; downloadable and recorded pre-
loaded computer security software for use to ensure 
company-owned devices are always under IT control 
and to allow for remote controlling and updating of 
operating systems on such company-owned devices; 
downloadable and preloaded smartphone security sof-
tware; downloadable and recorded preloaded smartp-
hone security software in the field of enterprise mo-
bility management for use in managing, monitoring 
and securing access to software programs and prop-
rietary data used on smartphone devices of employees 
that may be downloaded from a global computer net-
work; downloadable and recorded preloaded smartp-
hone security software for use to ensure company-
owned devices are always under IT control and to al-
low for remote controlling and updating of operating 
systems on such company-owned devices; downloa-
dable and preloaded tablet PC security software; 
downloadable and recorded preloaded tablet PC secu-
rity software in the field of enterprise mobility mana-
gement for use in managing, monitoring and securing 
access to software programs and proprietary data used 
on tablet PC devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; down-
loadable and recorded preloaded tablet PC security 
software for use to ensure company-owned devices 
are always under IT control and to allow for remote 
controlling and updating of operating systems on such 
company-owned devices; computer hardware and 
software for use in providing secure remote access to 
computer and communication networks; smartphone 
hardware and software for use in providing secure re-
mote access to smartphone and communication net-
works; tablet PC hardware and software for use in 
providing secure remote access to tablet PC and com-
munication networks; computer software for logistics 
management system by using bar codes information; 
computer software for tracking of goods in transit; 
computer programs within the area of business solu-
tions; cloud computing software; encryption software. 
 

42 – Computer security consultancy; computer securi-
ty threat analysis for protecting data; design and 
development of electronic data security systems; de-
velopment of software for secure network operations; 
maintenance of computer software relating to compu-
ter security and prevention of computer risks; upda-
ting of computer software relating to computer secu-
rity and prevention of computer risks; computer secu-
rity consultancy for security platform software, com-
puter security software, smartphone security software, 
tablet PC security software, and secure remote access 
to computer, smartphone, tablet PC and communicati-
on networks; computer security threat analysis for 
security platform software, computer security softwa-
re, smartphone security software, tablet PC security 
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software, and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication networks; 
design and development of security systems of secure 
remote access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development of computer 
software for security platform, computer security, 
smartphone security, tablet PC security and secure re-
mote access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; maintenance of computer 
software relating to security platform, computer secu-
rity, smartphone security, tablet PC security, and 
secure remote access to computer, smartphone, tablet 
PC and communication networks; updating of compu-
ter software relating to computer security, smartphone 
security, tablet PC security, and secure remote access 
to computer, smartphone, tablet PC and communica-
tion networks; prevention of risks relating to compu-
ter security, smartphone security, tablet PC security, 
and secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication networks; development, 
maintenance and updating of computer software for 
logistics management system by using bar codes in-
formation; development, maintenance and updating of 
computer software for tracking of goods in transit; 
development, maintenance and updating of computer 
software; development of computer platforms; Plat-
form as a Service [PaaS]; data encryption services; 
provision of cloud computing software services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115561 A 
(800) 1628278 
(151) 2021 10 20 
(891) 2021 10 20 
(731) GUANGDONG XUPING JEWELRY CO.,  

LTD. 
B1069-B1069B, 1st Floor, Block B, South  
China (International), Small Commodity City  
(Xijiao Building), No. 9 Liuhua Road, Liwan  
District, Guangzhou City, Guangdong Province,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
14 – Precious metals, unwrought or semi-wrought; al-
loys of precious metal; jewellery boxes; jewellery 
rolls; bracelets [jewellery]; jewellery charms; brooc-
hes [jewellery]; chains [jewellery]; pearls [jewellery]; 
rings [jewellery]; jewellery findings; jewellery; paste 
jewellery. 
___________________________________________  
 

(260) AM 2022 115576 A 
(800) 1628866 
(151) 2021 09 28 
(891) 2021 09 28 
(731) Siemens Healthcare GmbH 

Henkestraße 127, 91052 Erlangen, Germany 
(540)  

myExam Cockpit 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software for medical imaging appara-
tus; software being a component of medical imaging 
apparatus; computer software integrated with medical 
imaging apparatus. 
 

10 – Medical imaging apparatus and parts thereof, 
medical imaging apparatus and parts thereof, in parti-
cular medical X-ray apparatus, computed tomography 
scanner, magnetic resonance scanners, medical ultra-
sound apparatus, medical apparatus for proton ima-
ging, nuclear medicine diagnostic apparatus, appara-
tus for use in angiography, 3D cameras and patient 
tables for use with apparatus and medical imaging ap-
paratus. 
 

42 – Software as a service (SaaS) for use in connecti-
on with apparatus for medical imaging. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115577 A 
(800) 1628905 
(151) 2021 10 08 
(891) 2021 10 08 
(731) SOREMARTEC S.A. 

Route de Trèves 16, L-2633 Senningerberg,  
Luxembourg 

(540) 

 
(591) Black, white and yellow 
(531) 24.15.17; 25.01.10; 26.03.22; 26.03.23;  

26.03.24; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.24;  
29.01.13 

(511)  
29 – Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; fruit based snack food; seeds, prepared 
[snacks]; prepared nuts [snacks]; fruit based snack 
food, also containing nuts, seeds, cereals and dried 
fruits; processed vegetables [snacks]; nut-based spre-
ads; vegetable-based spreads; fruit based-spreads; pre-
pared nuts; prepared peanuts; prepared seeds. 
 

30 – Flour an preparations made from cereals; pastries 
and confectionary; chocolate; ice cream, sorbets and 
other edible ices; cereal preparations for human con-
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sumption; muesli; breakfast cereals; cereal flakes for 
human consumption; chips (cereal products); granola 
[for human consumption]; cereal bars; cereal based 
snack food [confectionery]; high protein cereal bars; 
rice based snack food; granola based snack food; ce-
real-based snack food containing fruits, nuts and seeds 
[confectionery]; biscuits; cookies; chocolate spreads 
containing nuts; chocolate based spreads; frozen yog-
hurt (confectionary ices); sweets; candies; chewing 
gum. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115580 A 
(800) 665635 
(151) 1996 11 06 
(891) 2021 11 08 
(731) Josef Seibel Schuhfabrik GmbH 

Gebrüder-Seibel-Straße 7-9, 76846 Hauenstein,  
Germany 

(540)  

Josef Seibel 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Footwear, including boots. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115582 A 
(800) 1409615 
(151) 2017 03 06 
(891) 2021 11 04 
(731) Chrysanti Trading Limited 

Agia Zoni, 33B, Flat 203, CY-3027 Limassol,  
Cyprus 

(540) 

 
 

(591) Blue and black 
(531) 01.15.03; 25.05.06; 26.01.13; 27.05.10;  

29.01.13 
(511)  
9 – Cables, electric; capacitors; accumulator boxes; 
plates for batteries; fuses; wires, electric; grids for ba-
tteries; battery chargers; chargers for electric batteries; 
magic lanterns; optical lanterns; accumulators; flas-
hing lights [luminous signals]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115583 A 
(800) 1511438 
(151) 2019 09 19 
(891) 2021 10 20 
(731) Kroms LLC 

Roman Erdyakov str., 41a, Kirov, RU-610046  
Kirov Region, Russian Federation 

 
 

(540) 

 
(591) Brown 
(531) 05.03.13; 05.05.20; 24.17.02; 27.01.12;  

27.05.01; 27.05.10; 29.01.12 
(526) NATURAL COSMETICS OF SIBERIAN  
HERBS 
(511)  
3 – Aromatics [essential oils]; air fragrancing prepara-
tions; balms, other than for medical purposes; lip glo-
sses; petroleum jelly for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; adhesives for cosmetic 
purposes; scented water; lavender water; toilet water; 
massage gels, other than for medical purposes; dental 
bleaching gels; make-up; deodorants for human be-
ings or for animals; greases for cosmetic purposes; 
perfumery; shaving stones [astringents]; alum stones 
[astringents]; cosmetic dyes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils for 
perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; oils 
for toilet purposes; essential oils; essential oils of ce-
darwood; essential oils of lemon; bergamot oil; gaul-
theria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose 
oil; almond milk for cosmetic purposes; cleansing 
milk for toilet purposes; soap; douching preparations 
for personal sanitary or deodorant purposes [toiletri-
es]; deodorant soap; shaving soap; cakes of toilet so-
ap; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; 
almond soap; mint for perfumery; cosmetic kits; bases 
for flower perfumes; dentifrices; dentifrices; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; lipsticks; pomades 
for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic 
preparations for baths; cleansers for intimate personal 
hygiene purposes, non medicated; body deodorants 
[perfumery]; mouthwashes, not for medical purposes; 
cosmetic preparations for slimming purposes; make-
up removing preparations; nail care preparations; aloe 
vera preparations for cosmetic purposes; sunscreen 
preparations; make-up powder; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; sun-tanning preparations [cos-
metics]; potpourris [fragrances]; bath salts, not for 
medical purposes; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; hair dyes; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic prepa-
rations for skin care; cosmetics; bleaching preparati-
ons [decolorants] for cosmetic purposes; antiperspi-
rants [toiletries]; terpenes [essential oils]; shampoos; 
dry shampoos; extracts of flowers [perfumes]; ethere-
al essences; badian essence; mint essence [essential 
oil]. 
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35 – Demonstration of goods; transcription of com-
munications [office functions]; opinion polling; mar-
ket studies; business information; commercial infor-
mation and advice for consumers in the choice of pro-
ducts and services; marketing; updating of advertising 
material; word processing; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; economic 
forecasting; auctioneering; sales promotions at point 
of purchase or sale, for others; promoting the goods 
and services of others on the Internet; production of 
advertising films; telemarketing services; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or adverti-
sing purposes; shop window dressing; publication of 
publicity texts; radio advertising; bill-posting; distri-
bution of samples; dissemination of advertising mat-
ter; direct mail advertising; writing of publicity texts; 
advertising; online advertising on a computer net-
work; advertising by mail order; television adverti-
sing; administrative processing of purchase orders. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115584 A 
(800) 1592737 
(151) 2020 12 12 
(891) 2021 10 27 
(731) LOBANOV VIKTOR VIKTOROVICH 

ul. Lyusinovskaya, d. 37, kv. 9, RU-115093  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Dark blue, black and white. 
(531) 26.01.05; 26.01.18; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
3 – Amber [perfume]; antistatic preparations for hou-
sehold purposes; breath freshening sprays; petroleum 
jelly for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; cotton swabs for cosmetic purposes; aroma-
tics [essential oils]; sachets for perfuming linen; scen-
ted water; Javelle water; lavender water; toilet water; 
laundry wax; moustache wax; dental bleaching gels; 
make-up; deodorants for personal use; scented wood; 
perfumes; non-slipping liquids for floors; greases for 
cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning; perfu-
mery; decorative transfers for cosmetic purposes; io-
none [perfumery]; eyebrow pencils; cosmetic pencils; 
adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for 
affixing false hair; laundry bluing; beard dyes; colo-
rants for toilet purposes; cosmetic dyes; laundry 

starch; cosmetic creams; cream for whitening the 
skin; creams for leather, waxes for leather; incense; 
hair spray; nail varnish; after-shave lotions; hair loti-
ons; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils 
for perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; 
oils for toilet purposes; essential oils; essential oils of 
cedarwood; essential oils of lemon; oils for cleaning 
purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; la-
vender oil; almond oil; rose oil; oil of turpentine for 
degreasing; adhesives for cosmetic purposes; cleaning 
chalk; almond milk for cosmetic purposes; cleansing 
milk for toilet purposes; musk [perfumery]; soap; deo-
dorant soap; shaving soap; soap for brightening tex-
tile; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; soap for 
foot perspiration; almond soap; mint for perfumery; 
cosmetic kits; false nails; eau de Cologne; bases for 
flower perfumes; joss sticks; polishing pastes; pastes 
for razor strops; toothpaste; pumice stone; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; lipsticks; pomades 
for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic 
preparations for baths; toiletries; hair waving prepara-
tions; preparations for soaking laundry; smoothing 
preparations [starching]; leather bleaching preparati-
ons; denture polishes; polishing preparations; shining 
preparations [polish]; mouthwashes, not for medical 
purposes; cosmetic preparations for slimming purpo-
ses; starch glaze for laundry purposes; fabric softeners 
for laundry use; laundry bleaching preparations; dry-
cleaning preparations; make-up removing preparati-
ons; paint stripping preparations; lacquer-removing 
preparations; nail care preparations; cleaning prepara-
tions; preparations for cleaning dentures; make-up 
powder; scouring solutions; false eyelashes; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; safrol; turpentine 
for degreasing; potpourris [fragrances]; bleaching so-
da; washing soda, for cleaning; bath salts, not for 
medical purposes; bleaching salts; leather preservati-
ves [polishes]; fumigation preparations [perfumes]; 
ammonia [volatile alkali] [detergent]; astringents for 
cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; stain remo-
vers; make-up preparations; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; hair dyes; neutralizers for permanent wa-
ving; preparations to make the leaves of plants shiny; 
cosmetic preparations for eyelashes; depilatories; cos-
metic preparations for skin care; shaving stones [as-
tringents]; shoe wax; cosmetics; cosmetics for ani-
mals; mascara; detergents, other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes; degre-
asers, other than for use in manufacturing processes; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic pur-
poses; antiperspirants [toiletries]; talcum powder, for 
toilet use; terpenes [essential oils]; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; shampoos; shampoos 
for pets [non-medicated grooming preparations]; ext-
racts of flowers [perfumes]. 
 

5 – Aldehydes for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams of gold; dental amalgams; aseptic cotton; 
antiseptic cotton; absorbent wadding; wadding for 
medical purposes; melissa water for pharmaceutical 
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purposes; sea water for medicinal bathing; mineral 
waters for medical purposes; thermal water; molding 
wax for dentists; mud for baths; medicinal mud; 
deodorants, other than for human beings or for ani-
mals; deodorants for clothing and textiles; dental lac-
quer; adhesive plasters; liniments; ointments for phar-
maceutical purposes; sunburn ointments; gauze for 
dressings; medicinal oils; dental mastics; menthol; 
disinfectant soap; medicated soap; stick liquorice for 
pharmaceutical purposes; pomades for medical purpo-
ses; therapeutic preparations for the bath; preparations 
to facilitate teething; air deodorizing preparations; air 
purifying preparations; pharmaceutical preparations 
for treating dandruff; medicinal hair growth prepara-
tions; menstruation pads; panty liners [sanitary]; dia-
pers of paper or cellulose, disposable; solvents for re-
moving adhesive plasters; sanitary napkins; sanitary 
pads; tissues impregnated with pharmaceutical loti-
ons; bath salts for medical purposes; antiseptics; di-
sinfectants for hygiene purposes; mouthwashes for 
medical purposes; remedies for perspiration; remedies 
for foot perspiration; menstruation tampons; sanitary 
panties. 
 

16 – Fountain pens; watercolors [paintings]; scrapbo-
oks; almanacs; document laminators for office use; 
atlases; posters; paper bows, other than haberdashery 
or hair decorations; table linen of paper; tickets; 
forms, printed; note books; drawing pads; pads [sta-
tionery]; loose-leaf binders; wristbands for the reten-
tion of writing instruments; pamphlets; booklets; pa-
per sheets [stationery]; waxed paper; paper for recor-
ding machines; paper for radiograms; electrocar-
diograph paper; drawer liners of paper, perfumed or 
not; wood pulp paper; carbon paper; parchment paper; 
writing paper; luminous paper; toilet paper; packing 
paper; Xuan paper for Chinese painting and callig-
raphy; paper; blotters; newsletters; rollers for typew-
riters; house painters' rollers; composing sticks; mo-
delling wax, not for dental purposes; signboards of 
paper or cardboard; sewing patterns; newspapers; 
electrotypes; hectographs; shields [paper seals]; ter-
restrial globes; engravings; slate pencils; pencil leads; 
pencil holders; chalk holders; holders for stamps 
[seals]; holders for cheque books; diagrams; engra-
ving plates; writing slates; blackboards; galley racks 
[printing]; drawing boards; punches [office requisi-
tes]; cream containers of paper; money clips; tags for 
index cards; pen clips; bookmarks; etching needles; 
tracing needles for drawing purposes; printed publi-
cations; bags [envelopes, pouches] of paper or plas-
tics, for packaging; cardboard articles; paper shred-
ders for office use; graphic representations; graining 
combs; calendars; tear-off calendars; tracing paper; 
tracing cloth; tracing patterns; gums [adhesives] for 
stationery or household purposes; lithographic stones; 
pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; pictu-
res; decalcomanias; paintings [pictures], framed or 
unframed; wood pulp board [stationery]; cardboard; 
hat boxes of cardboard; card files; files [office requisi-

tes]; cards; index cards [stationery]; geographical 
maps; paper tapes and cards for the recordal of com-
puter programmes; perforated cards for Jacquard lo-
oms; catalogues; spools for inking ribbons; flower-pot 
covers of paper; paintbrushes; painters' brushes; wri-
ting brushes; typewriter keys; glue for stationery or 
household purposes; isinglass for stationery or house-
hold purposes; starch paste [adhesive] for stationery 
or household purposes; printing blocks; books; busi-
ness record books; manifolds [stationery]; comic 
books; drawing pins; cigar bands; envelopes [statione-
ry]; cases for stamps [seals]; boxes of cardboard or 
paper; paint boxes for use in schools; correcting fluids 
[office requisites]; French curves; paper ribbons, other 
than haberdashery or hair decorations; typewriter 
ribbons; gummed tape [stationery]; adhesive bands for 
stationery purposes; inking ribbons; square rulers for 
drawing; viscose sheets for wrapping; plastic bubble 
packs for wrapping or packaging; sheets of reclaimed 
cellulose for wrapping; steel letters; type [numerals 
and letters]; lithographs; architects' models; postage 
stamps; graphic prints; modelling materials; teaching 
materials [except apparatus]; sealing compounds for 
stationery purposes; adhesives [glues] for stationery 
or household purposes; packaging material made of 
starches; filtering materials of paper; addressing ma-
chines; bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; typewriters, electric or non-electric; pa-
per creasers [office requisites]; franking machines for 
office use; chalk for lithography; writing chalk; tai-
lors' chalk; marking chalk; garbage bags of paper or 
of plastics; painters' easels; hand-rests for painters; 
writing cases [sets]; printing sets, portable [office 
requisites]; bibs of paper; stickers [stationery]; finger-
stalls [office requisites]; cords for bookbinding; paper 
knives [letter openers]; numbering apparatus; bottle 
envelopes of cardboard or paper; sealing wafers; co-
vers [stationery]; passport holders; plastic cling film, 
extensible, for palletization; embroidery designs [pat-
terns]; handwriting specimens for copying; oleog-
raphs; musical greeting cards; greeting cards; post-
cards; etchings; conical paper bags; bags for micro-
wave cooking; palettes for painters; ink sticks; folders 
for papers; papier mâché; pastels [crayons]; pen cases; 
bookbindings; periodicals; pen wipers; office perfora-
tors; nibs; nibs of gold; steel pens; drawing pens; song 
books; seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; 
address plates for addressing machines; handkerchiefs 
of paper; plastic film for wrapping; letter trays; trays 
for sorting and counting money; coasters of paper; 
bookends; stamp stands; mats for beer glasses; stands 
for pens and pencils; photograph stands; stamp pads; 
binding strips [bookbinding]; towels of paper; gum-
med cloth for stationery purposes; printers' blankets, 
not of textile; inking sheets for document reproducing 
machines; inking sheets for duplicators; portraits; pa-
perweights; drawing materials; erasing products; offi-
ce requisites, except furniture; writing materials; 
school supplies [stationery]; adhesive tape dispensers 
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[office requisites]; hand labelling appliances; applian-
ces for fastening of paper; pencil sharpening machi-
nes, electric or non-electric; printed matter; prospectu-
ses; printed timetables; printers' reglets; indexes; elas-
tic bands for offices; graphic reproductions; duplica-
ting machines; penholders; tissues of paper for remo-
ving make-up; face towels of paper; scrapers [erasers] 
for offices; staples for offices; clips for offices; bio-
logical samples for use in microscopy [teaching mate-
rials]; histological sections for teaching purposes; 
statuettes of papier mâché; writing board erasers; 
composing frames [printing]; sealing wax; calculating 
tables; placards of paper or cardboard; writing or dra-
wing books; stationery; transparencies [stationery]; 
stencil plates; cardboard tubes; Indian inks; moiste-
ners [office requisites]; moisteners for gummed surfa-
ces [office requisites]; chart pointers, non-electronic; 
bottle wrappers of cardboard or paper; envelope sea-
ling machines for offices; sealing machines for offi-
ces; vignetting apparatus; apparatus for mounting 
photographs; stapling presses [office requisites]; ma-
nuals [handbooks]; paper coffee filters; flags of paper; 
silver paper; molds for modelling clays [artists' mate-
rials]; photo-engravings; photographs [printed]; sten-
cil cases; canvas for painting; chromolithographs 
[chromos]; artists' watercolor saucers; correcting ink 
[heliography]; ink; inkwells; blueprints; balls for ball-
point pens; desktop cabinets for stationery [office 
requisites]; printing type; address stamps; stamps [se-
als]; advertisement boards of paper or cardboard; 
prints [engravings]; labels of paper or cardboard. 
 

21 – Indoor aquaria; buckets; china ornaments; dis-
hes; paper plates; saucers; mugs; boxes for sweets; 
sandwich irons, non-electric; bottles; carboys; busts of 
porcelain, ceramic or glass; vases; epergnes; fruit 
cups; bird baths; baby baths, portable; plungers for 
clearing blocked drains; waffle irons, non-electric; ice 
pails; coal buckets; buckets made of woven fabrics; 
cooking skewers of metal; towel rails and rings; 
trouser stretchers; clothing stretchers; shirt stretchers; 
hair for brushes; birdcages; funnels; carpet beaters 
[hand instruments]; signboards of porcelain or glass; 
candle extinguishers; flower pots; chamber pots; glue-
pots; cruets; decanters; large-toothed combs for the 
hair; combs for animals; abrasive sponges for scrub-
bing the skin; sponges for household purposes; toilet 
sponges; deodorising apparatus for personal use; 
sponge holders; toothpick holders; soap holders; dis-
hes for soap; holders for flowers and plants [flower 
arranging]; shaving brush stands; toilet paper holders; 
ironing boards; cutting boards for the kitchen; bread 
boards; washing boards; strainers for household pur-
poses; smoke absorbers for household purposes; 
containers for household or kitchen use; glass jars 
[carboys]; heat-insulated containers for beverages; 
thermally insulated containers for food; glass flasks 
[containers]; frying pans; closures for pot lids; chamo-
is leather for cleaning; toothpicks; ceramics for hou-
sehold purposes; majolica; works of art of porcelain, 

ceramic or glass; cleaning instruments, hand-operated; 
stew-pans; flower-pot covers, not of paper; shaving 
brushes; cages for household pets; polishing leather; 
shoe trees; napkin rings; napkin holders; rings for 
birds; coin banks, not of metal; bread baskets for hou-
sehold purposes; baskets for household purposes; 
mangers for animals; cookie jars; tea caddies; wash-
tubs; earthenware saucepans; mess-tins; cauldrons; 
coffee percolators, non-electric; coffeepots, non-elec-
tric; coffee grinders, hand-operated; fused silica [se-
mi-worked product], other than for building; beer 
mugs; tankards; rat traps; pot lids; aquarium hoods; 
butter-dish covers; dish covers; cheese-dish covers; 
buttonhooks; pitchers; perfume burners; portable col-
dboxes, non-electric; watering cans; insect traps; mi-
xing spoons [kitchen utensils]; basting spoons [coo-
king utensils]; scoops [tableware]; tart scoops; spatu-
las for kitchen use; butter dishes; material for brush-
making; polishing materials for making shiny, except 
preparations, paper and stone; noodle machines, hand-
operated; polishing apparatus and machines, for hou-
sehold purposes, non-electric; pepper mills, hand-
operated; feather-dusters; brooms; isothermic bags; 
confectioners' decorating bags [pastry bags]; bowls 
[basins]; mosaics of glass, not for building; saucepan 
scourers of metal; soap boxes; mouse traps; cooking 
pot sets; nozzles for watering cans; pouring spouts; 
nozzles for watering hose; fitted picnic baskets, inc-
luding dishes; toilet cases; floss for dental purposes; 
fiberglass thread, other than for textile use; cookie 
[biscuit] cutters; pastry cutters; sprinklers; sprinklers 
for watering flowers and plants; cotton waste for clea-
ning; wool waste for cleaning; cleaning tow; chop-
sticks; cocktail stirrers; pepper pots; gloves for house-
hold purposes; polishing gloves; gardening gloves; 
plates to prevent milk boiling over; trays for house-
hold purposes; trays of paper, for household purposes; 
lazy susans; heaters for feeding bottles, non-electric; 
candlesticks; trivets [table utensils]; coasters, not of 
paper or textile; menu card holders; knife rests for the 
table; flat-iron stands; egg cups; grill supports; abra-
sive pads for kitchen purposes; pads for cleaning; 
drinking troughs; powdered glass for decoration; po-
ttery; pots; cooking pots; painted glassware; tablewa-
re, other than knives, forks and spoons; porcelain wa-
re; earthenware; crystal [glassware]; cosmetic uten-
sils; toilet utensils; trouser presses; cruet sets for oil 
and vinegar; spice sets; make-up removing applian-
ces; food cooling devices, containing heat exchange 
fluids, for household purposes; toilet paper dispen-
sers; apparatus for wax-polishing, non-electric; bottle 
openers, electric and non-electric; glove stretchers; 
bootjacks; crumb trays; tie presses; clothes-pegs; glass 
stoppers; powder compacts, empty; perfume sprayers; 
powder puffs; dusting apparatus, non-electric; soap 
dispensers; combs; electric combs; grills [cooking ut-
ensils]; sifters [household utensils]; drinking horns; 
shoe horns; candle drip rings; salad bowls; sugar 
bowls; beaters, non-electric; services [dishes]; coffee 
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services [tableware]; liqueur sets; tea services [table-
ware]; cinder sifters [household utensils]; tea strai-
ners; siphon bottles for aerated water; wine-tasting 
siphons; wine-tasting pipettes; rolling pins, domestic; 
pressure cookers, non-electric; steel wool for clea-
ning; currycombs; blenders, non-electric, for house-
hold purposes; fruit presses, non-electric, for hou-
sehold purposes; salt cellars; drinking vessels; vessels 
of metal for making ices and iced drinks; refrigerating 
bottles; cups of paper or plastic; glasses [receptacles]; 
drinking glasses; statues of porcelain, ceramic or 
glass; statuettes of porcelain, ceramic or glass; glass 
for vehicle windows [semi-finished product]; plate 
glass [raw material]; opal glass; glass incorporating fi-
ne electrical conductors; enamelled glass, not for 
building; glass, unworked or semi-worked, except bu-
ilding glass; glass wool, other than for insulation; 
fiberglass, other than for insulation or textile use; vit-
reous silica fibres, other than for textile use; soup 
bowls; drying racks for laundry; basins [receptacles]; 
table plates; disposable table plates; graters for kit-
chen use; insulating flasks; indoor terrariums [plant 
cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; cloth for 
washing floors; rags for cleaning; dusting cloths [ra-
gs]; furniture dusters; litter boxes [trays] for pets; ae-
rosol dispensers, not for medical purposes; water ap-
paratus for cleaning teeth and gums; mills for house-
hold purposes, hand-operated; wax-polishing applian-
ces, non-electric, for shoes; watering devices; utensils 
for household purposes; kitchen utensils; cooking ut-
ensils, non-electric; coffee filters, non-electric; flasks;  
hip flasks; molds [kitchen utensils]; ice cube molds; 
cookery molds; deep fryers, non-electric; comb cases; 
bread bins; fly swatters; teapots; kettles, non-electric; 
cups; garlic presses [kitchen utensils]; ironing board 
covers, shaped; tea infusers; decorative glass spheres; 
mops; cocktail shakers; corkscrews, electric and non-
electric; pig bristles for brush-making; dishwashing 
brushes; brushes for cleaning tanks and containers; 
lamp-glass brushes; horse brushes; scrubbing brushes; 
toothbrushes; toothbrushes, electric; animal bristles 
[brushware]; carpet sweepers; brushes for footwear; 
toilet brushes; electric brushes, except parts of machi-
nes; brushes; eyebrow brushes; nail brushes; nest 
eggs, artificial; boxes of metal, for dispensing paper 
towels; trash cans. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115627 A  
(800) 1629404 
(151) 2021 05 10 
(891) 2021 05 10 
(731) Exeger Operations AB 

Box 55597, SE-102 04 Stockholm, Sweden 
(540) 
 

 
(591) Black, white  

(531) 27.01.01; 27.01.25; 27.05.01 
(511)  
6 – Metal roofing; windows of metal; facades of me-
tal; walls of metal. 
 

7 – Robots [machines]; robots for use in industry, ro-
bos for household and commercial cleaning, robots 
[parts of-], robots for assisting people (machines), 
robots used in manufacture; solar power generators 
and peripheral apparatus therefor; electric generators 
using solar cells and peripheral apparatus therefor. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; measuring instru-
ments and measuring and control instruments; appa-
ratus and instruments for storing power; apparatus and 
instruments for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; solar panels for use in hea-
ting, energy generation and recycling; data processing 
equipment; computers; calculating machines; compu-
ter software; photovoltaic apparatus for generating 
electricity; photovoltaic apparatus for converting solar 
radiation and light energy into electricity; solar cells 
for electricity generation, parts for solar cells, inc-
luded in this class; solar panels; photovoltaic solar 
modules; solar batteries; solar battery chargers; solar 
batteries for domestic use; solar-powered rechargeab-
le batteries; solar electronic apparatus and instruments 
and fittings thereto included in this class; solar por-
table electronic apparatus and instruments; solar po-
wered telephones; solar powered radios; solar compu-
ters; solar computer tablets; solar ear phones; solar 
electronic sports simulators; portable electronic sports 
and fitness apparatus, being portable computers; elec-
tronic reading and writing apparatus; wireless com-
munication apparatus; cell phones; cases adapted for 
mobile phones; tablets; cases for tablet computers; 
portable computers; sleeves for laptops; wireless he-
adphones; loudspeakers; speakers for wireless use; 
wireless keyboards; mouse pads; electric signs; light 
(traffic- -) apparatus [signalling devices]; safety hel-
mets; sports glasses; helmets for use in sports; games 
software; head protection; goggles; remote control; di-
gital and electronic computer tablets; telecommuni-
cation apparatus; video devices; calibrating apparatus 
and instruments; electronic tracking devices; fitness 
monitoring devices; remote control apparatus (remote 
controls), controllers for machine tools, management 
software, control apparatus for software, checking 
(supervision) apparatus; bags and fittings for the afo-
resaid goods included in this class; smartwatches; el-
ectric power supply units using solar cells. 
 

11 – Solar cell lighting apparatus; solar powered tor-
ches; solar energy powered heating installations; solar 
powered lamps; roof lights [lamps]; fittings for the 
aforesaid goods included in this class. 
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12 – Vehicles; robot vehicles; apparatus for locomoti-
on by land, air or water, and structural parts and pe-
ripheral apparatus therefor included in this class; 
transportation robots. 
 

14 – Time instruments; solar clocks and watches; 
parts and fittings for chronometric instruments; sports 
watches. 
 

18 – Leather and imitation leather; leatherboard (imi-
tation of leather); imitation leather cases; bags made 
of imitation leather; imitation leather purses; imita-
tions of leather for furniture; imitations of leather for 
shoes; bands and straps of leather or imitation leather; 
casual bags; fashion handbags; travelling trunks and 
all-purpose carrying bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, 
clothing and leashes for animals; shoulder belts 
[straps] of leather. 
 

19 – Ceilings, not of metal; windows, not of metal; fa-
cades, not of metal; walls, not of metal. 
 

20 – Furniture; mirrors (silvered glass); picture fra-
mes; indoor window blinds [furniture] containing 
photovoltaic cells. 
 

25 – Clothing; footwear; hats; sportswear; athletics 
shoes; articles of clothing, namely belts [clothing]; 
belts of leather. 
 

28 – Toys; games [intelligence games]; electronic ga-
mes; sports playthings; robotic toys; video games ap-
paratus; video game controllers; video games accesso-
ries; sporting goods, sporting articles, sports equip-
ment and accessories; headgear for toys; protectors 
(sporting articles); bags especially adapted for sports 
equipment; protective equipment (sporting articles); 
gymnastic articles; remote control toys. 
 

37 – Construction, installation, repair and maintenan-
ce of light and solar systems; construction of utility 
solar installations; installation of residential solar pa-
nel power systems; construction services. 
 

40 – Generation of electricity from solar energy; cus-
tom assembly of materials for others. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research; design and development of computer 
hardware and software; design and development of 
software for control, regulation and monitoring of so-
lar energy systems; research and design in the field of 
solar cell development; design and development of 
computer hardware and software; consultancy relating 
to solar cell technology. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115628 A 
(800) 1629471 
(151) 2021 07 08 
(891) 2021 07 08 
(731) TONUS ELAST, SIA 

"Pilskalni", Grīnvalti, LV-3473 Nīcas pagasts,  
Nīcas novads, Latvia 

(540) 

 
(591) Green 
(531) 26.04.03; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01;  

29.01.03 
(511)  
5 – Plasters; medical plasters; plasters, materials for 
dressings; bandages for dressings; hygienic bandages; 
elastic bandages [dressings]; pressure bandages [dre-
ssings]; surgical dressings; adhesive bandages; surgi-
cal bandages; compression bandages [dressings]. 
 

10 – Compression bandages; elastic bandages; ortho-
pedic articles; orthoses; breast prostheses; bandages 
for orthopaedic purposes; orthopaedic bandages; ort-
hopaedic supports; orthopaedic compression supports; 
bandages [supportive] for anatomical joints; orthope-
dic bandages for joints; bandages for joints; compre-
ssion bandages [elastic or supportive]; elasticated ban-
dages for supportive use; elastic compression banda-
ges for medical purposes; tubular elastic bandages for 
supporting joints; tubular elastic bandages for suppo-
rting limbs; suspensory bandages; triangular banda-
ges; hernia bandages; support bandages; orthopedic 
knee bandages; orthopaedic support bandages; tubular 
support bandages; knee bandages [supportive]; suppo-
rtive anatomical bandages; therapeutic support ban-
dages; orthopedic support bandages; foot bandages 
[supportive]; tubular bandages [supportive]; slings 
[supporting bandages]; non-elastic bandages [suppor-
tive]; suspensory bandages for joints; kinesiology ta-
pes; support bandages for medical purposes; bandages 
[supportive] for surgical purposes; plaster bandages 
for orthopaedic purposes; suspensory bandages for 
use in athletics; elastic compression bandages for sur-
gical purposes; medical support hosiery; medical sup-
port tights; tennis elbow supports; arch supports [ort-
hopaedic]; orthopedic support knee pads; orthopaedic 
supports for heels; orthopaedic supports for feet; po-
lyurethane foam bandage [supportive]; support gar-
ments for medical use; stockinets for surgical support 
purposes; support stockings for surgical use; ankle 
supports for medical purposes; knee supports for me-
dical purposes; wrist supports for medical purposes; 
elasticated supports for the elbow; back supports for 
medical purposes; shoulder supports for medical use; 
elasticated supports for the ankle; medical supports 
for the body; elasticated supports for the knee; elas-
ticated supports for the wrist; knee supports for me-
dical use; compresses for supporting the body; slings 
for supporting injured limbs; splinting (supportive -) 
for medical use; support panty hose for surgical use; 
maternity support belts for medical purposes; pressure 
bandages for anatomical support purposes; padded 
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neck supports for surgical use; bandages for suppor-
ting the human body; support socks to prevent deep 
vein thrombosis; padded neck supports [cushions] for 
surgical use; arch cushions [orthopaedic]; lumbar 
belts; orthopedic belts; maternity belts; abdominal 
belts; umbilical belts; abdominal hernia belts; abdo-
minal belts [for medical purposes]; belts for medical 
purposes; belts for orthopaedic purposes; belts for 
surgical purposes; pelvic correction belts for lumbago 
treatment; suspender belts adapted for compression 
stockings; retentive belts for use by colostomy pati-
ents; retentive belts for use by ileostomy patients; pos-
terior spinal fixation devices for the correction of back 
defects; post-operative pressure garments; orthopaedic 
braces; medical braces; mastectomy brassieres; me-
dical knee braces; medical elbow braces; medical ank-
le braces; braces for joint fixation; wrist braces for 
medical use; braces for the human body; braces for 
limbs and joints for medical use; clothing, headgear 
and footwear, braces and supports, for medical pur-
poses; orthopedic bandages; anatomical bandages for 
joints; compression socks; flight socks; prosthetic 
socks for limbs; socks for varicose veins; socks (elas-
ticated -) for medical purposes; compression socks for 
medical or therapeutic purposes; compression throm-
boprophylaxis stockings; medical compression stoc-
kings; ladies' stockings [surgical]; elastic stockings 
[surgery]; stockings for therapeutic purposes; stoc-
kings for prophylactic purposes; medical stockings 
with decreasing compression; compression tights; me-
dical compression tights; compression tights for me-
dical purposes. 
 

25 – Clothing; waist belts [clothing]; leather belts 
[clothing]; nursing bras; maternity bras; sports bras; 
briefs; briefs [underwear]; underclothing; women's 
underwear; maternity underwear; corsets [underclot-
hing]; panties; pants; stockings; sport stockings; knee-
high stockings; socks and stockings; socks; panty-
hose. 
 

35 – Retail and wholesale services also via internet in 
respect of the following goods: plasters, medical plas-
ters, plasters, materials for dressings, bandages for 
dressings, hygenic bandage, elastic bandages [dres-
sings], pressure bandages [dressings], surgical dres-
sings, adhesive bandage, surgical bandages, compres-
sion bandages [dressings]; retail and wholesale ser-
vices also via internet in respect of the following go-
ods: compression bandages, elastic bandages, ortho-
pedic articles, orthoses, breast prostheses, bandages 
for orthopaedic purposes, orthopaedic bandages, ort-
hopaedic supports, orthopaedic compression supports, 
orthopedic bandages for joints; retail and wholesale 
services also via internet in respect of the following 
goods: bandages for joints, compression bandages (el-
astic or supportive), elasticated bandages for suppor-
tive use, elastic compression bandages for medical 
purposes, tubular elastic bandages for supporting 
joints, tubular elastic bandages for supporting limbs, 

suspensory bandages, triangular bandages, hernia ban-
dages; retail and wholesale services also via internet 
in respect of the following goods: support bandages, 
orthopedic knee bandages, orthopaedic support banda-
ges, tubular support bandages, knee bandages (sup-
portive), supportive anatomical bandages, therapeutic 
support bandages, orthopedic support bandages, foot 
bandages (supportive); retail and wholesale services 
also via internet in respect of the following goods: 
tubular bandages (supportive), slings (supporting ban-
dages), non-elastic bandages (supportive), suspensory 
bandages for joints, kinesiology tapes, support ban-
dages for medical purposes, bandages (supportive) for 
surgical purposes, plaster bandages for orthopaedic 
purposes; retail and wholesale services also via inter-
net in respect of the following goods: suspensory ban-
dages for use in athletics, elastic compression banda-
ges for surgical purposes, medical support hosiery, 
medical support tights, tennis elbow supports, arch 
supports (orthopaedic), orthopedic support knee pads, 
orthopaedic supports for heels, orthopaedic supports 
for feet; retail and wholesale services also via internet 
in respect of the following goods: polyurethane foam 
bandage (supportive), support garments for medical 
use, stockinets for surgical support purposes, support 
stockings for surgical use, ankle supports for medical 
purposes, knee supports for medical purposes, wrist 
supports for medical purposes; retail and wholesale 
services also via internet in respect of the following 
goods: elasticated supports for the elbow, back sup-
ports for medical purposes, shoulder supports for me-
dical use, elasticated supports for the ankle, medical 
supports for the body, elasticated supports for the 
knee, elasticated supports for the wrist, knee supports 
for medical use, compresses for supporting the body, 
slings for supporting injured limbs; retail and who-
lesale services also via internet in respect of the 
following goods: splinting (supportive -) for medical 
use, support panty hose for surgical use, maternity 
support belts for medical purposes, pressure bandages 
for anatomical support purposes, padded neck sup-
ports for surgical use, bandages for supporting the 
human body, support socks to prevent deep vein 
thrombosis; retail and wholesale services also via 
internet in respect of the following goods: padded 
neck supports (cushions) for surgical use, arch cus-
hions (orthopaedic), lumbar belts, orthopedic belts, 
maternity belts, abdominal belts, umbilical belts, pel-
vis correction belts, abdominal hernia belts, abdo-
minal belts (for medical purposes), belts for medical 
purposes, belts for orthopaedic purposes, belts for sur-
gical purposes; retail and wholesale services also via 
internet in respect of the following goods: pelvic cor-
rection belts for lumbago treatment, suspender belts 
adapted for compression stockings, retentive belts for 
use by colostomy patients, retentive belts for use by 
ileostomy patients, posterior spinal fixation devices 
for the correction of back defects; retail and wholesale 
services also via internet in respect of the following 
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goods: post-operative pressure garments, orthopaedic 
braces, medical braces, mastectomy brassieres, me-
dical knee braces, medical elbow braces, medical 
ankle braces, braces for joint fixation, wrist braces for 
medical use, braces for the human body, braces for 
limbs and joints for medical use; retail and wholesale 
services also via internet in respect of the following 
goods: clothing, headgear and footwear, braces and 
supports, for medical purposes, orthopedic bandages, 
anatomical bandages for joints, compression socks, 
flight socks, prosthetic socks for limbs, socks for 
varicose veins, socks (elasticated -) for medical pur-
poses, compression socks for medical or therapeutic 
purposes, compression thromboprophylaxis stockings; 
retail and wholesale services also via internet in 
respect of the following goods: medical compression 
stockings, ladies stockings [surgical], elastic stockings 
[surgery], stockings for therapeutic purposes, stoc-
kings for prophylactic purposes, medical stockings 
with decreasing compression, compression tights, 
medical compression tights, compression tights for 
medical purposes; retail and wholesale services also 
via internet in respect of the following goods: clot-
hing, waist belts (clothing), leather belts (clothing), 
nursing bras, maternity bras, sports bras, briefs, briefs 
(underwear), underclothing, womens underwear, ma-
ternity underwear, corsets (underclothing), panties, 
pants, stockings, sport stockings, knee-high stockings, 
socks and stockings, socks, pantyhose. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115629 A 
(800) 1629496 
(151) 2021 06 21 
(891) 2021 06 21 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  

"Baranovichskoe proizvodstvennoe  
khlopchatobumazhnoe obedinenie" 
ul. Fabrichnaya, d. 7, 225410 Baranovichi,  
Belarus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11 
(526) 1963 
(511)  
5 – Dressings, medical; surgical bandages; gauze for 
dressings; babies' diapers of textile. 
10 – Post-operative compression garments; clothing 
especially for operating rooms; surgical shoe covers; 
surgical masks; sanitary masks for medical purposes; 
masks for use by medical personnel. 
 

20 – Mattresses; pillows, including maternity pillows 
and pillows for nursing mothers; cushions; bath pil-

lows; seat cushions; head support cushions for babies; 
air pillows, not for medical purposes; chair cushions; 
mats for infant playpens; baby changing mats. 
 

21 – Rags for cleaning; cotton waste for cleaning; wo-
ol waste for cleaning; gloves for household purposes; 
dusting gloves; household gloves for general use; gar-
dening gloves; cleaning mitts of fabric; cloths for 
cleaning; potholders; baking pouches of gauze; circle 
shape polishing cloths. 
 

22 – Cord; ropes; string; nets; tents; awnings; tar-
paulins; sacks for the transport and storage of ma-
terials in bulk; multi-purpose cloth bags; cloth bags 
for securing valuables; mail bags; bags [envelopes, 
pouches] of textile, for packaging; padding, cushio-
ning and stuffing materials, except of paper, card-
board, rubber or plastics; raw fibrous textile. 
 

24 – Textiles and substitutes for textiles; household 
linen; curtains of textile; bed blankets; frieze [cloth]; 
velvet; household linen; diapered linen; bath linen, 
except clothing; bed linen; table linen, not of paper; 
buckram; fustian; felt; damask; jersey [fabric]; table 
runners, not of paper; drugget; shower curtains of 
textile or plastic; curtains of textile or plastic; net cur-
tains; zephyr [cloth]; cloth banners; canvas for tapes-
try or embroidery; bolting cloth; crepe [fabric]; cre-
pon; marabouts [cloth]; furniture coverings of textile; 
fabrics for textile use; filtering materials of textile; 
wall hangings of textile; non-woven textile fabrics; 
plastic material [substitute for fabrics]; textile mate-
rial; sleeping bags; moleskin [fabric]; pillowcases; 
mattress covers; brocades; handkerchiefs of textile; 
travelling rugs [lap robes]; coasters of textile; linings 
[textile]; hat linings, of textile, in the piece; curtain 
holders of textile material; bed covers; bed covers of 
paper; furniture coverings of plastic; towels of textile; 
hemp cloth; gummed cloth, other than for stationery 
purposes; printers' blankets of textile; cloth; door cur-
tains; bedding; sheets [textile]; eiderdowns [down co-
verlets]; bath mitts; shrouds; glass cloths [towels]; 
cloths for removing make-up; face towels of textile; 
round table napkins of textile; place mats of textile; 
table napkins of textile; mosquito nets; calico; oilcloth 
for use as tablecloths; billiard cloth; taffeta [cloth]; 
ticks [mattress covers]; tick [linen]; lingerie fabric; 
fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons; 
jute fabric; fabric for footwear; ramie fabric; esparto 
fabric; rayon fabric; fibreglass fabrics for textile use; 
adhesive fabric for application by heat; linen cloth; 
upholstery fabrics; hemp fabric; lining fabric for foot-
wear; traced cloths for embroidery; chenille fabric; 
printed calico cloth; cloth bunting; knitted fabric; 
cotton fabrics; silk fabrics for printing patterns; woo-
llen cloth; elastic woven material; fabric imitating 
animal skins; haircloth [sackcloth]; cheese cloth; tulle; 
flags of textile, other than paper; pillow shams; che-
viots [cloth]; silk [cloth]; labels of textile; gauze 
[cloth]; fabric covers for furniture; textile curtains for 
windows; puffs [window treatments]; chair covers. 
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25 – Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underwear; 
sweat-absorbent underwear; maternity underwear; be-
rets; overalls; boas [necklets]; bodies [clothing]; ski 
boots; boots; boots for sports; breeches for wear; 
trousers; football shoes; brassieres; detachable collars; 
collars [clothing]; pelerines; shirt yokes; veils [clot-
hing]; gabardines [clothing]; neckties; ascots; leg-
gings [leg warmers]; gaiters; corselets; jerseys [clot-
hing]; waistcoats; sports jerseys; hosiery; long under-
wear; hoods [clothing]; tights; slips [underclothing]; 
combinations [clothing]; wet suits for water-skiing; 
maternity smocks; bodices [lingerie]; corsets [underc-
lothing]; suits; bathing suits; masquerade costumes; 
beach clothes; jackets [clothing]; stuff jackets [clot-
hing]; fishing vests; leggings [trousers]; liveries; ca-
misoles; cuffs; short-sleeve shirts; mantillas; sleep 
masks; fingerless gloves; muffs [clothing]; footmuffs, 
not electrically heated; bibs, not of paper; fur stoles; 
ear muffs [clothing]; socks; paper clothing; outerc-
lothing; ready-made clothing; maternity clothing; mo-
torists' clothing; cyclists' clothing; clothing for 
gymnastics; clothing of imitations of leather; clothing 
of leather; uniforms; clothing; pyjamas; bathing 
trunks; scarves; pocket squares; dresses; headbands 
[clothing]; garters; sock suspenders; stocking suspen-
ders; ready-made linings [parts of clothing]; dress 
shields; ponchos; girdles; belts [clothing]; money 
belts [clothing]; layettes [clothing]; heelpieces for 
stockings; maternity sleepwear; shirts; sarongs; jum-
per dresses; saris; sweaters; togas; knitwear [clot-
hing], including for women, men, children; under-
pants; skull caps; turbans; headwear; aprons [clot-
hing]; shower caps; bath hats; bathing caps; hats; ba-
bies' pants [underwear]; gaiter straps; pelisses; esparto 
shoes or sandals; skirts; petticoats; skorts; clothing 
and hats for medical personnel; work overalls and 
headwear; overshoes. 
 

35 – Import-export agency services; rental of adver-
tising space; demonstration of goods; market studies; 
marketing research; marketing; organization of ex-
hibitions for commercial or advertising purposes; or-
ganization of trade fairs; provision of an online mar-
ketplace for buyers and sellers of goods and services; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; sales promotion for others; production 
of teleshopping programmes; rental of sales stands; 
distribution of samples; advertising; online adverti-
sing on a computer network; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other busi-
nesses]; outsourcing services [business assistance]; 
retail and wholesale services of non-medicated cos-
metics, toiletry preparations, dentifrices, perfumery, 
essential oils, bleaching preparations, substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations, wax, lubricant, dust absorbing, we-
tting and binding compositions, fuels and illuminants, 
candles, wicks for lighting, pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, dietetic food, substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies, dietary 
supplements for human beings and animals, disinfec-
tants, preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, 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 media, 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash regis-
ters, calculating devices, computers and computer 
peripheral devices, fire-extinguishing apparatus, sur-
gical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, orthopedic articles, suture materials, the-
rapeutic and assistive devices adapted for persons 
with disabilities, massage apparatus, apparatus, devi-
ces and articles for nursing infants, sexual activity 
apparatus, devices and articles, printed matter, book-
binding material, photographs, stationery and office 
requisites, adhesives for stationery or household pur-
poses, drawing materials and materials for artists, pa-
intbrushes, instructional and teaching materials, plas-
tic sheets, films and bags for wrapping and packaging, 
printers' type, printing blocks, furniture, mirrors, pic-
ture frames, containers for storage or transport, hou-
sehold or kitchen utensils and containers, cookware, 
tableware, combs, sponges, brushes, brush-making 
materials, articles for cleaning purposes, glassware, 
porcelain and earthenware, ropes, string, nets, tents, 
tarpaulins, awnings of textile or synthetic materials, 
sails, sacks for the transport and storage of materials 
in bulk, padding, cushioning and stuffing materials, 
raw fibrous textile materials and substitutes therefor, 
yarns, threads, textiles, substitutes for textiles, house-
hold linen, curtains, clothing, footwear, headwear. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115771 A 
(800) 1632576 
(151) 2021 09 27 
(891) 2021 09 27 
(731) REHAU Industries SE & Co. KG  

Rheniumhaus, Otto-Hahn-Str. 2, 95111 Rehau,  
Germany 

(540)  

CAMEA-Design 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Lock bolts; latches (metal-) being fittings for 
doors; latches (metal-) being fittings for windows; 
handles of metal for windows; grab rails of metal; 
metal sash lifts; metal handles; window furniture of 
metal; catches (window-) of metal; metal window 
jambs; window rails of metal; window surrounds of 
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metal; fittings of metal for windows; windows of me-
tal. 
 

20 – Door, gate and window fittings, non-metallic; 
latches, not of metal; window closers not of metal, 
non-electric; non-metallic grab rails; window faste-
ners (non-metallic-); plastic window handles; porcela-
in window handles; window stops of plastic; window 
handles (non-metallic-); window fittings, not of metal. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115772 A 
(800) 1632606 
(151) 2021 09 22 
(891) 2021 09 22 
(731) Beijing Jiafubi International Auction Co., Ltd. 

Room 238, Courtyard 17-27, No.164 Beiqing  
Road, Haidian District, Beijing, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 02.03.04; 02.03.23; 26.04.05; 26.04.13; 28.03 
(511)  
35 – Advertising; on-line advertising on a computer 
network; business appraisals; import-export agency 
services; auctioneering; marketing; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; search engine optimization for sales pro-
motion; retail or wholesale services for pharmaceuti-
cals; organization of trade fairs for commercial or ad-
vertising purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115774 A 
(800) 1632812 
(151) 2021 11 08 
(891) 2021 11 08 
(731) Corteva Agriscience LLC 

9330 Zionsville Road, Indianapolis IN 46268,  
USA 

(540)  

ZENDUVRA 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Insecticide for agricultural use. 
___________________________________________  

(260) AM 2022 115775 A 
(800) 1632820 
(151) 2021 09 14 
(891) 2021 09 14 
(731) Limited Liability Company "WHOOSH" 

ul. Zamorenova, d. 12, str. 1, vn. ter.  
g. munitsipal'nyy okrug Presnenskiy,  
RU-123242 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.06; 26.11.08; 27.05.08; 27.05.17;  

27.05.21 
(511)  
39 – Electric scooter rental services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115776 A 
(800) 1632832 
(151) 2021 08 06 
(891) 2021 08 06 
(731) ALGAENERGY, S.A. 

Avda. de Europa, 19, Parque Empresarial de  
"La Moraleja", E-28108 ALCOBENDAS,  
Spain 

(540) 

 
(591) Blue, green 
(531) 26.11.09; 27.05.12; 29.01.12 
(511)  
1 – Algae, algae (fertilizers), algae based compost, 
seaweed extracts for use as a fertilizer, fertilizers for 
agriculture consisting of seaweed, algae based soil 
conditioning products. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115777 A 
(800) 1632864 
(151) 2021 10 11 
(891) 2021 10 11 
(731) TIANJIN DAGU CHEMICAL CO., LTD. 

No.1, XingHua Road, TangGu, Binhai  
New Area, Tianjin, China 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.15.09 
(511) 
1 – Polypropylene. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115778 A 
(800) 1632913 
(151) 2021 04 30 
(891) 2021 04 30 
(731) Veld World (UK) Limited 

Suite 23039, 8 Shepherd market, Mayfair,  
London W1J 7JY, United Kingdom 

(540) 

 
(591) Green – Pantone 7731 C, red – Pantone 711 C,  

light green – Pantone 7740 C, Pantone 368 C,  
grey – Pantone 5445 C and white – Pantone  
FFFFFF 

(531) 02.09.01; 05.03.13; 24.09.03; 24.09.05;  
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09;  
27.05.10; 27.05.24; 29.01.15 

(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetab-
les; vegetables, tinned (canned); fruits, tinned (can-
ned); fish, tinned (canned); meat, tinned (canned); fru-
it and vegetable spreads; jellies and jams; compotes; 
eggs; milk; cheese; butter; yogurt; cream; whipped 
cream; condensed milk; milk substitutes; almond 
milk; coconut milk; peanut milk; rice milk; soya milk; 
oat milk; oils and fats for food; olive oil for food; ex-
tra-virgin olive oil; olives, preserved; mushrooms, 
preserved; berries, preserved; beans, preserved; gher-
kins; pickled gherkins; peas, preserved; soya beans, 
preserved, for food; lentils, preserved; vegetable pas-
tes; vegetable marrow paste; tomato paste; nut-based 
spreads; processed nuts; edible seeds; seed butters; 
seeds, prepared; cooked sesame seeds, not being se-
asonings or flavorings; preserved chopped chilli pep-
pers, not being seasonings or flavorings; artichoke 

paste; processed artichokes; artichokes, preserved; se-
aweed extracts for food; caviar; tuna, not live; dried 
shrimps; shrimp paste; shrimp floss; potato chips; 
potato flakes; potato-based dumplings; fruit chips; 
mussels, not live; crustaceans, not live; anchovy; non-
living crustaceans; anchovy paste; anchovy fillets. 
 

32 – Beers; non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; fruit 
nectars, non-alcoholic; smoothies; sherbets (bevera-
ges); sorbets (beverages); non-alcoholic fruit extracts; 
vegetable juices (beverages); syrups and other non-
alcoholic preparations for making beverages; protein-
enriched sports beverages; waters (beverages). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115779 A 
(800) 1632928 
(151) 2021 09 21 
(891) 2021 09 21 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115780 A 
(800) 1632929 
(151) 2021 09 21 
(891) 2021 09 21 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115934 A 
(800) 1634863 
(151) 2021 11 03 
(891) 2021 11 03 
(731) CIRO PAONE S.P.A. 

VIA SAN PASQUALE A CHIAIA 83, I-80121  
Napoli, Italy 

(540) 
 

 
 

(591) BLUE (PANTONE 286C – C:100 /M:79/ Y:16/  
K:3) (PANTONE 286C – 75% – C:81 / M:66 /  
Y:15 / K:2). 

(531) 26.11.06; 26.11.11; 26.11.13; 29.01.04 
(511)  
18 – Trunks [luggage]; bags; handbags; backpacks; 
luggage; briefcases; key cases; umbrellas; card cases 
[notecases]; document holders [carrying cases]; poc-
ket wallets; coin purses; music cases; satchels; trave-
lling bags; boxes of leather or leatherboard; school 
satchels; saddlery; clothing for pets; collars for ani-
mals; vanity cases, not fitted. 
 

25 – Clothing; dresses; shirts; blouses; skirts; suits; 
jackets [clothing]; trousers; shorts; jerseys [clothing]; 
T-shirts; singlets; corsets [underclothing]; raincoats; 
overcoats; coats; tracksuits; wind-resistant jackets; fur 
coats; dressing gowns; bathrobes; bathing suits; belts 
[clothing]; neckties; neckerchiefs; gloves [clothing]; 
underwear; pajamas; nightgowns; socks; stockings; 
tights; shawls; scarves; footwear; slippers; shoes; bo-
ots; sandals; headwear. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115935 A 
(800) 1634878 
(151) 2021 02 19 
(891) 2021 02 19 
(731) Limited liability partnership "The Company  

"SALAMAT" (KZ) 
Druzhba street, 36, Kostanay, 110000 Kostanay  
region, Kazakhstan 

(540) 

 
(591) Yellow, white, gray and dark green 
(531) 05.07.02; 24.03.08; 24.03.14; 24.03.18;  

27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 29.01.14 

(511)  
30 – Semolina; flour; wheat flour; barley meal. 
 

31 – Meal for animals; bran; grains [cereals]; grains 
for animal consumption. 
 

35 – Advertising; online advertising on a computer 
network; bill-posting; advertising by mail order; busi-
ness information; television advertising; market studi-
es; business investigations; demonstration of goods; 
business efficiency expert services; commercial infor-
mation and advice for consumers in the choice of pro-
ducts and services; publication of publicity texts; tra-
de and collection of applications via retail, wholesale 
and online shops (terms considered too vague by the 
International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Regula-
tions); trade is carried out in relation to classes 30 and 
31 (terms considered too vague by the International 
Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Regulations). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115936 A  
(800) 1634883 
(151) 2021 06 11 
(891) 2021 06 11 
(731) RORO GmbH – R. Rott 

Kalkgrub 1-2, 84427 Sankt Wolfgang, Germany 
(540)  

EILO 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Doors; windows; gates; garage doors; wall win-
dows and exterior wall windows; roof windows; hou-
se doors; external doors; entrance doors; interior do-
ors; house entrance doors; secondary entrance doors; 
multi-purpose doors; multi-purpose front doors; main 
entrance doors; sliding doors; frames for windows, 
doors, gates and garage doors; metal frames with and 
without fixed glazing for building; metal frames with 
and without window glass for building; frames for 
skylights, with and without window glazing; roller 
shutters; shutters for top-hung windows; boxes for ro-
ller blinds; sliders, guide rails and reconstruction rails 
for roller shutters; fasteners of metal for mounting of 
roller shutters; roller shutters for skylights; roller shu-
tter boxes for skylights; sliders for skylight roller shu-
tters; connection strips for windows, doors, gates and 
frames; building materials and parts and accessories 
for building materials (building elements); stairs; pre-
fabricated components, namely fittings for doors, sli-
ding doors, windows, skylights, sliding windows, sky-
light roller shutters and gates, non-electric locks, non-
electric door and gate openers, non-electric door and 
gate closers, frames for windows, skylights, doors and 
gates and profiles for the production thereof, casings 
for windows, skylights, doors and gates and profiles 
for the production thereof, door and gate leaves and 
fillings for door and gate leaves; handle sets; handles; 
door handles; door bolts, balcony door handles; win-
dows handles; handles; window handles; door hand-
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les; latch bars of metal; window sills and accessories 
for window sills; extension profiles for window fra-
mes; window sill junction profiles; doubling profiles 
and support profiles, all being for windows and for 
doors; caps and sets consisting thereof, being parts 
and accessories for fittings of metal; mouldings of 
metal for building, in particular being flat strips and 
angled strips; roller insect screens; sun protection 
blinds; awning constructions and blind constructions, 
for shade or for sun protection, of metal; roller blinds; 
roman blinds of metal; outdoor blinds; skylight shu-
tters and blinds; awning structures of metal for side 
shades using side blinds and balcony coverings and 
for interior and exterior conservatory shade installa-
tions; patio canopies; all of the aforesaid goods being 
of metal, preferably of aluminium; branching pipes of 
metal; aluminium; jets of metal; metallic mountings; 
metal hardware; handles and knobs of metal; metal 
clamps; masts of metal; hinges of metal; small items 
of metal hardware, namely hooks and slide hooks; 
non-electric spring locks; screws of metal; nuts of me-
tal; steel buildings; steel masts; steel tubes; steel tu-
bes; poles of metal; washers and shims of metal; pad-
locks of metal, other than electronic; brackets of me-
tal, common metals and their alloys; buildings, trans-
portable, of metal; railway material of metal; non-el-
ectric cables and wires of common metal; ironmon-
gery, small items of metal hardware; pipes and tubes 
of metal; safes [metal or non-metal]; ores of metal. 
 

11 – Saunas and sauna walls, sauna floors, sauna cei-
lings and sauna doors being parts and accessories for 
saunas; infrared heat cabins; sauna heaters; solar mo-
dules and solar collectors for heat generation, inclu-
ded in this class; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 

19 – Doors; window and; gates; garage doors; wall 
windows and exterior wall windows; skylights; house 
doors; exterior doors; entrance doors; internal doors; 
house entrance doors; secondary entrance doors; mul-
ti-purpose doors; multi-purpose front doors; main ent-
rance doors; sliding doors; frames for windows, do-
ors, gates and garage doors, in particular frames with 
and without fixed glazing, frames with and without 
window glazing, frames for skylights, with and witho-
ut window glazing; external roller blinds, in particular 
folding shutters; external roller shutter boxes; sliders, 
guide rails and reconstruction rails for external roller 
shutters; roller shutter mounting kits consisting of ex-
ternal roller shutters; external roller shutters for sky-
lights; external roller shutter boxes for skylights; sli-
ders for skylight external roller shutters; connection 
strips for windows, doors, gates and frames; building 
materials (not of metal), and parts and fittings therefor 
(building elements); frames for windows, skylights, 
doors and gates and profiles for the production there-
of, casings for windows, skylights, doors and gates 
and profiles for the production thereof, door and gate 

leaves and fillings for door and gate leaves; window 
sills and accessories for window sills; extension pro-
files for window frames; window sill junction profi-
les; doubling profiles and support profiles, all being 
for windows and for doors; mouldings, not of metal, 
for building, in particular being flat strips and angled 
strips; external roller shutters, not of metal and not of 
textile, in particular insect protection blinds, sun pro-
tection blinds, roller blinds; awning constructions for 
shade or for sun protection, not of metal; exterior 
blinds; external blinds and external shutters for sky-
lights; awning constructions, not of metal, for side 
shades using side blinds and balcony coverings and 
for interior and exterior conservatory shade installa-
tions; patio canopies; all the aforesaid goods of wood 
and/or plastic; buildings, transportable, not of metal; 
rigid pipes, not of metal, for building; pitch, tar, bitu-
men and asphalt; monuments, not of metal; mooring 
bollards, not of metal; building panels, not of metal; 
concrete building elements; shuttering, not of metal, 
for concrete; masts [poles], not of metal; piles (non-
metallic -); mouldings, not of metal, for building, in 
particular being flat and angled strips; window glass, 
for building, for sun protection, privacy and heat 
protection; building glass; flat glass for building, insu-
lating glass and window glass, except glass for vehic-
le windows; window glass for building; door glass for 
building; building glass having noise protection func-
tion. 
 

35 – Advertising; publicity columns preparation or 
advertising using merchandise samples; production of 
television and radio commercials; advertising via the 
internet; direct mail advertising to attract new custo-
mers and to maintain the existing customer base; pre-
sentation of companies and goods on the internet and 
in other media; sponsorship search; marketing; orga-
nising promotional events and exhibitions; rental of 
advertisement space and advertising material; busi-
ness management; advisory services for business ma-
nagement; business advice and administration; office 
functions; word processing; secretarial services; com-
piling mathematical or statistical data in computer da-
tabases. 
 

36 – Insurance underwriting; commercial insurance, 
fire, accident or life insurance for the transport of per-
sons and goods; insurance brokerage; insurance con-
sultancy; finance services; financial sponsorship; cus-
toms brokerage; monetary affairs; issuing of trave-
llers' cheques or letters of credit through brokers or 
travel agencies; real estate affairs. 
 

39 – Transport; logistics in the transport sector; rental 
of transport vehicles; freight forwarding, shipping ser-
vices; unloading cargo; storage; physical storage of 
electronically stored data or documents; transport (re-
moval) and storage of waste and recycling materials; 
storage information; packaging goods, before forwar-
ding; inspection of vehicles or goods prior to the 
transport thereof; arranging of transportation for travel  
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tours; providing of travel information and information 
about the transport of goods, relating to prices, time-
tables and methods of transport; travel reservation; 
booking of seats for travel; transport of travellers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115942 A 
(800) 1635052 
(151) 2021 11 12 
(891) 2021 11 12 
(731) Papa John's International, Inc. 

2002 Papa John's Boulevard, Louisville KY  
40299, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.01.16; 27.05.17 
(511)  
29 – Chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepa-
red foods for consumption on or off the premises, na-
mely, chicken; cheese sticks. 
 

30 – Pizza; flatbread, piadiana, pizza turnover, calzo-
ne, and stromboli; pizza cheese sticks; bread rolls; 
pepperoni rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked 
desserts, namely, cinnamon bread and cookie cakes; 
donut holes; sauces; dipping sauces; garlic-based sau-
ces; spicy sauces; ranch sauces; blue cheese sauce; 
buffalo sauce; BBQ sauce; honey mustard sauce; che-
ese sauce; seasonings. 
 

39 – Pizza delivery services; delivery of food and 
drinks by restaurants. 
 

43 – Restaurant services; restaurant services featuring 
in-restaurant dining and carryout and delivery servi-
ces; take-out restaurant services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115943 A 
(800) 1635062 
(151) 2021 11 02 
(891) 2021 11 02 
(731) Ehrmann SE  

A.-Ehrmann-Straße 2, 87770 Oberschönegg,  
Germany 

(540) 
 

 
 

(591) Iilac, beige, light-beige, dark-beige, brown,  
light-brown, green, light-green, red, blue, white 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.07.06; 08.03.02;  
11.01.02; 25.01.06; 25.01.25; 26.07.18;  
27.05.01; 27.05.19; 29.01.15 

(511)  
29 – Milk products, namely, yogurt, drinking yogurt, 
dessert quark, quark products with fruit, nuts, milk ba-
sed and cream based desserts, milk based and cream 
based desserts with addition of fruit and nut filling, 
milk based and cream based pudding, milk based and 
cream based pudding with addition of fruit and nut 
filling, milk based and cream based buttercream, milk 
based and cream based buttercream with addition of 
fruit and nut filling; cream [dairy products]; whipped 
cream. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116411 A 
(800) 1615287 
(151) 2021 07 13 
(891) 2021 07 13 
(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO.,  

LTD. 
28-5#, No. 200 Zhongshan 2 Road,  Yuzhong  
District,  Chongqing, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.01 
(511)  
6 – Safes [strong boxes]; traps for wild animals; nails; 
bells for animals; steel wire; hooks [metal hardware]; 
reinforcing materials of metal for pipes; junctions of 
metal for pipes; elbows of metal for pipes; fittings of 
metal for furniture; fittings of metal for building; la-
bels of metal; valves of metal, other than parts of ma-
chines; weather- or wind-vanes of metal; tool chests 
of metal, empty; padlocks of metal, other than electro-
nic; pipes of metal; soldering wire of metal; rods of 
metal for welding; hinges of metal; vice claws of 
metal; pulleys of metal, other than for machines; mo-
numents of metal; building materials of metal; angle 
irons of metal; scaffolding of metal; staircases of me-
tal; screws of metal; non-electric door bells of metal; 
nozzles of metal; wall plugs of metal; ropes of metal; 
locks of metal, other than electric; steps [ladders] of 
metal; sleeves [metal hardware]; keys of metal; fences 
of metal; props of metal; identification bracelets of 
metal; collars of metal for fastening pipes; buildings, 
transportable, of metal; bands of metal for tying-up 
purposes; clips of metal for cables and pipes; anchors; 
alloys of common metal; buckles of common metal 
[hardware]; works of art of common metal; tree pro-
tectors of metal; iron ores; railway material of metal; 
unwrought or semi-wrought common metals; small 
hardware of metal. 
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7 – Agricultural machines; lawnmowers [machines]; 
aerating electric hair clipping machines; woodwor-
king machines; saws [machines]; paperboard making 
machines; machines for making diaper-pants of paper; 
printing machines;weaving looms; sizing machines; 
tea processing machines;electromechanical food pre-
paration machines; brewingmachines; tobacco proces-
sing machines; leather-working machines; stitching 
machines; bicycle assembling machines;brick making 
machines; engraving machines; machines formaking 
electric batteries; cord making machines; enamelma-
king machines; machines for making bulbs; packagin-
gmachines; machines for making coal briquettes; elec-
tric kitchenmachines; washing machines [laundry]; 
centrifugal mills;glue applying machines; glass-wor-
king machines; fertilizersmaking machines; electro-
mechanical machines for chemicalindustry; mine bo-
rers; cutters [machines]; oil-well pumps for thepetro-
leum industry; mixing machines; disintegrators; cra-
nes[lifting and hoisting apparatus]; pneumatic ham-
mers; trimmingmachines; foundry machines; metal-
working machines; steam engines; igniting devices for 
internal combustion engines; wind-powered installati-
ons for generating electricity; machines for making 
needles; machines for making zippers;stands for ma-
chines; cutting machines; machines for makingwires 
and cables; tools [parts of machines]; machines and-
apparatus for polishing [electric]; drilling heads [parts 
ofmachines]; hand-held tools, other than hand-opera-
ted;power-operated angle grinders; machines for elec-
tronic industry; optics cold-processing machines; ma-
chines forseparating gas; paint spraying machines; dy-
namos; motors,other than for land vehicles; pumps 
[machines]; valves[parts of machines]; compressed air 
machines; pneumatic cylinder (part of machines); pro-
pulsion mechanisms, other than for land vehicles; 
bearings [parts of machines]; belts for machines; elec-
tric welding machines; electric machines and appara-
tus for cleaning; high pressure washers; vacuum clea-
ners; filter presses; electric door rollers; electric shoe 
polishers; electroplating machines; electric door op-
eners; electric scissors; hand-hold electrical drill; pne-
umatic nail guns; spray guns for paint; electric door 
closers; electric window openers; electric window clo-
sers; steam mops; vacuum cleaner ttachments for dis-
seminating perfumes and disinfectants; cleaning app-
liances utilizing steam; electric machines and appa-
ratus for carpet shampooing; brushes for vacuum clea-
ners; meat choppers [machines]; jacks [machines]; 
pneumatic hand tools, namely pneumatic grinding 
machines, pneumatic polishing machines, pneumatic 
sanders with abrasive belts, pneumatic spanners, 
pneumatic screwdriver, pneumatic riveters; butter ma-
chines; bread cutting machines; kneading machines; 
flour mill machines; electric juice extractors; electro-
mechanical beverage preparation machines; dry-clea-
ning machines; road rollers; industrial robots; electric 
whisks for household purposes; mills for household 

purposes, other than hand-operated; coffee grinders, 
other than handoperated. 
 

8 – Table cutlery [knives, forks and spoons]; perfora-
ting tools [hand tools]; graving tools [hand tools]; ins-
truments and tools for skinning animals; hand imple-
ments for hair curling; riveters [hand tools]; abrading 
instruments [hand instruments]; hand-operated agri-
cultural implements; sabres; hand-operated hand to-
ols; hand-operated guns for the extrusion of mastics; 
hand-operated lifting jacks; handles for hand-operated 
hand tools; beard clippers; secateurs; manicure sets; 
harpoons; hand-operated garden tools; flat irons; tro-
wels for mason; bits [parts of hand tools]. 
 

9 – Semi-conductors; alarms; lightning rods; survey-
ing apparatus and instruments; square rulers for mea-
suring; measuring apparatus; pressure measuring ap-
paratus; rulers [measuring instruments]; sensor; navi-
gational instruments; electric measuring devices; elec-
tric plugs; electric sockets; electric batteries; chargers 
for electric batteries; electronic video surveillance ap-
paratus; electric contacts; electrolysers; electric swit-
ches; electric door bells; electric couplings; conden-
sers [capacitors]; television apparatus; electric locks; 
materials for electricity mains [wires, cables]; covers 
for electric outlets; electric theft prevention installa-
tions; electronic notice boards; electronic chip cards; 
electronic slide calipers; animated cartoons; circuit 
breakers; interphones; protective masks; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire; gloves for protection against accidents; lasers, 
not for medical purposes; thermometers, not for me-
dical purposes; photocopiers [photographic, electros-
tatic, thermic]; protection devices for personal use 
against accidents; knee-pads for workers; safety boots 
for industrial use; radiological apparatus for industrial 
purposes; industrial endoscope cameras; optical appa-
ratus and instruments; optical fibers [light conducting 
filaments]; tachographs; weighing apparatus and ins-
truments; chemistry apparatus and instruments; coun-
ters; computer programs [downloadable software]; 
computer network switches; computer network brid-
ges; tape measures; video phones; downloadable soft-
ware applications for mobile phones; air analysis ap-
paratus; control panels [electricity]; electronic access 
control systems for interlocking doors; measures; fire 
extinguishing apparatus; gas testing instruments; mic-
rometer gauges; ear plugs for divers; heat regulating 
apparatus; face identification apparatus; biometric fin-
gerprint door locks; vedeo monitor; video screens; le-
vels [instruments for determining the horizontal]; bat-
hroom scales; voting machines; internet router; radio 
receivers and transmitters; radios; radio signal tuners; 
wireless routers; smoke detectors; eyeglasses; coun-
terfeit coin detectors; cabinets for loudspeakers; remo-
te control apparatus; mobile power supplies, namely 
rechargeable batteries; apparatus to check franking; 
slide calipers; printers for use with computers; speed  
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checking apparatus for vehicles; rearview cameras for 
vehicles; cameras [photography]; smart watches (data 
processing); smart eyeglasses (data processing); ticket 
dispensers. 
 

10 – Ear plugs for soundproofing, other than for me-
dical use; feeding bottles; orthopaedic articles; gloves 
for medical purposes; surgical apparatus and instru-
ments; dental apparatus and instruments; artificial 
limbs; condoms; suture materials; apparatus for use in 
medical analysis; physiotherapy apparatus; ear plugs 
[ear protection devices]; massage apparatus; thermo-
meters for medical purposes; glucometers; body fat 
monitors; cholesterol meters; hearing aids; soporific 
pillows for insomnia; arterial blood pressure measu-
ring apparatus. 
 

11 – Lamps; pocket warmers; kitchen ranges [ovens]; 
extractor hoods for kitchens; lighters; light bulbs; el-
ectric cooking utensils; electric lamps; electric appli-
ances for making yogurt; electric soya milk making 
machines; electric heating apparatus; electric autocla-
ves for cooking; empty coffee capsules for electric 
coffee machines; electric coffee percolators; electric 
coffee machines; electric radiators; electrically heated 
clothing; electric kettles; electric deep fryers; electric 
food steamers; fans [air-conditioning]; pipes [parts of 
sanitary installations]; humidifiers; electric rice coo-
kers for household purposes; electric water purifier 
for household purposes; humidifiers for household 
purposes; domestic cooking ovens; water intake appa-
ratus; polymerisation installations; bread toasters; 
griddles [cooking appliances]; air driers; air purifier 
for household purposes; germicidal lamps for purify-
ing air; air purifying apparatus and machines; air-
conditioning installations; air sterilisers; air reheaters; 
air fryers; refrigerating cabinets; refrigerating applian-
ces and installations; cooling appliances and installa-
tions; heating and cooling apparatus for dispensing 
hot and cold beverages; taps; anti-splash tap nozzles; 
gas burners; electric heaters for feeding bottles; foun-
tains; cooking apparatus and installations; gas conden-
sers, other than parts of machines; gas burners; heat 
guns; fluorescent lighting tube; electric torches; water 
filtering apparatus; water purifying apparatus and ma-
chines; water purification installations; searchlights; 
curling lamps; hair driers; microwave ovens [cooking 
apparatus]; sanitary apparatus and installations; fog 
machines; disinfectant apparatus; cocks for pipes and 
pipelines; lava rocks for use in barbecue grills; oil 
lamps; bath installations; lights for vehicles; lighting 
apparatus and installations; fabric steamers; ice ma-
chines and apparatus; automatic watering installati-
ons. 
 

21 – Containers for household or kitchen use; insect 
traps; kitchen utensils; works of art of porcelain, cera-
mic, earthenware, terra-cotta or glass; electric toot-
hbrushes; non-electric cooking utensils; toilet utensils; 
cosmetic utensils; ceramics for household purposes; 
gloves for household purposes; glass bowls; dustbins; 

watering cans; steel wool for cleaning; glassware for 
household purposes, namely cups, plates, kettles, and 
jars; porcelain ware for household purposes, namely 
basins, bowls, plates, kettles, tableware, jars, jugs, and 
pots; enamel ware and plastic ware for household pur-
poses, namely basins, bowls, plates, kettles, and cups; 
sprinklers; thermally insulated containers for food; 
indoor aquaria; cleaning instruments, hand-operated; 
brushes; mops; mop wringer buckets; glass, unworked 
or semi-worked, except building glass; drying racks 
for laundry; toothbrushes; drinking troughs; drinking 
vessels; gardening gloves. 
 

35 – Office machines and equipment rental; adverti-
sing; book-keeping; systemization of information into 
computer databases; online advertising on a computer 
network; import-export agency services; personnel 
management consultancy; business management as-
sistance; administrative services for the relocation of 
businesses; commercial information agency services; 
marketing; 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]; sales promotion for others; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; rental of sales stands; sponsorship 
search; employment agency; rental of vending machi-
nes; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 111055 A 
(800) 1433146 
(151) 2018 06 18 
(181) 2028 06 18 
(891) 2020 10 23 
(511) 05, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113175 A 
(800) 1312034 
(151) 2015 12 21 
(181) 2025 12 21 
(891) 2021 05 11 
(511) 03, 05, 10, 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113528 A 
(800) 1596455 
(151) 2021 02 23 
(181) 2031 02 23 
(891) 2021 02 23 
(511) 09, 25, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113529 A 
(800) 1596480 
(151) 2020 09 07 
(181) 2030 09 07 
(891) 2020 09 07 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113536 A 
(800) 1596683 
(151) 2020 10 15 
(181) 2030 10 15 
(891) 2020 10 15 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113538 A 
(800) 1596868 
(151) 2021 03 22 
(181) 2031 03 22 
(891) 2021 03 22 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113541 A 
(800) 1596901 
(151) 2021 03 24 
(181) 2031 03 24 
(891) 2021 03 24 
(511) 11, 35, 37 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2022 113549 A 
(800) 1597039 
(151) 2021 05 17 
(181) 2031 05 17 
(891) 2021 05 17 
(511) 09, 35, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113550 A 
(800) 1597045 
(151) 2021 02 19 
(181) 2031 02 19 
(891) 2021 02 19 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113556 A 
(800) 1597142 
(151) 2021 02 09 
(181) 2031 02 09 
(891) 2021 02 09 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113558 A 
(800) 1597188 
(151) 2021 03 05 
(181) 2031 03 05 
(891) 2021 03 05 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113560 A 
(800) 1597232 
(151) 2021 05 19 
(181) 2031 05 19 
(891) 2021 05 19 
(511) 20 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113561 A 
(800) 1597252 
(151) 2021 04 02 
(181) 2031 04 02 
(891) 2021 04 02 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113577 A 
(800) 1560116 
(151) 2020 08 21 
(181) 2030 08 21 
(891) 2021 04 22 
(511) 05 
___________________________________________ 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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(260) AM 2022 113623 A 
(800) 1597488 
(151) 2021 03 03 
(181) 2031 03 03 
(891) 2021 03 03 
(511) 05, 42, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113624 A 
(800) 1597525 
(151) 2021 03 19 
(181) 2031 03 19 
(891) 2021 03 19 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113626 A 
(800) 1597544 
(151) 2021 04 26 
(181) 2031 04 26 
(891) 2021 04 26 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113629 A 
(800) 1597636 
(151) 2021 04 07 
(181) 2031 04 07 
(891) 2021 04 07 
(511) 09, 38 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113631 A 
(800) 1597780 
(151) 2021 05 31 
(181) 2031 05 31 
(891) 2021 05 31 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113636 A 
(800) 1597906 
(151) 2021 04 06 
(181) 2031 04 06 
(891) 2021 04 06 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113655 A 
(800) 1598447 
(151) 2021 02 24 
(181) 2031 02 24 
(891) 2021 02 24 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 113656 A 
(800) 1598510 
(151) 2021 05 05 
(181) 2031 05 05 
(891) 2021 05 05 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113657 A 
(800) 1598512 
(151) 2021 03 31 
(181) 2031 03 31 
(891) 2021 03 31 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113658 A 
(800) 1598609 
(151) 2021 01 18 
(181) 2031 01 18 
(891) 2021 01 18 
(511) 29, 30, 35, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113659 A 
(800) 1598626 
(151) 2020 05 23 
(181) 2030 05 23 
(891) 2020 05 23 
(511) 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113660 A 
(800) 1598672 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 04 14 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113661 A 
(800) 1598678 
(151) 2021 04 27 
(181) 2031 04 27 
(891) 2021 04 27 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113662 A 
(800) 1598709 
(151) 2021 02 18 
(181) 2031 02 18 
(891) 2021 02 18 
(511) 25 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 113663 A 
(800) 1598719 
(151) 2021 03 22 
(181) 2031 03 22 
(891) 2021 03 22 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113665 A 
(800) 1598867 
(151) 2021 03 03 
(181) 2031 03 03 
(891) 2021 03 03 
(511) 16, 25, 28, 35, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113667 A 
(800) 1598914 
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(891) 2021 04 19 
(511) 01, 02 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113668 A 
(800) 1598956 
(151) 2021 02 05 
(181) 2031 02 05 
(891) 2021 02 05 
(511) 05, 16, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113676 A 
(800) 1312575 
(151) 2016 08 18 
(181) 2026 08 18 
(891) 2021 05 31 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113677 A 
(800) 1436082 
(151) 2018 10 10 
(181) 2028 10 10 
(891) 2021 05 25 
(511) 40, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113678 A 
(800) 1436697 
(151) 2018 10 25 
(181) 2028 10 25 
(891) 2021 05 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 113679 A 
(800) 1506989 
(151) 2019 10 03 
(181) 2029 10 03 
(891) 2021 06 10 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113680 A 
(800) 1513332 
(151) 2019 09 11 
(181) 2029 09 11 
(891) 2021 05 05 
(511) 30, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113682 A 
(800) 1565097 
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(891) 2021 05 25 
(511) 40 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113714 A 
(800) 1599142 
(151) 2021 04 08 
(181) 2031 04 08 
(891) 2021 04 08 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113716 A 
(800) 1599231 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 04 14 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113717 A 
(800) 1599251 
(151) 2020 11 20 
(181) 2030 11 20 
(891) 2020 11 20 
(511) 09, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113718 A 
(800) 1599264 
(151) 2021 03 11 
(181) 2031 03 11 
(891) 2021 03 11 
(511) 04, 40 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 113724 A 
(800) 1599377 
(151) 2020 12 03 
(181) 2030 12 03 
(891) 2020 12 03 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113725 A 
(800) 1599466 
(151) 2021 04 28 
(181) 2031 04 28 
(891) 2021 04 28 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113727 A 
(800) 1599541 
(151) 2021 04 13 
(181) 2031 04 13 
(891) 2021 04 13 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113728 A 
(800) 1599555 
(151) 2021 04 02 
(181) 2031 04 02 
(891) 2021 04 02 
(511) 01, 04, 07, 09, 12, 17, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113733 A 
(800) 1599742 
(151) 2021 04 20 
(181) 2031 04 20 
(891) 2021 04 20 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113748 A 
(800) 1600339 
(151) 2021 06 07 
(181) 2031 06 07 
(891) 2021 06 07 
(511) 29, 30, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113801 A 
(800) 1600553 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 04 14 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 113802 A 
(800) 1600603 
(151) 2021 03 30 
(181) 2031 03 30 
(891) 2021 03 30 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113814 A 
(800) 1600944 
(151) 2021 04 29 
(181) 2031 04 29 
(891) 2021 04 29 
(511) 12, 27, 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113816 A 
(800) 1601002 
(151) 2021 03 26 
(181) 2031 03 26 
(891) 2021 03 26 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113818 A 
(800) 1601086 
(151) 2020 11 17 
(181) 2030 11 17 
(891) 2020 11 17 
(511) 18, 24, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113824 A 
(800) 1601276 
(151) 2021 03 26 
(181) 2031 03 26 
(891) 2021 03 26 
(511) 19, 37, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113826 A 
(800) 1601345 
(151) 2021 03 25 
(181) 2031 03 25 
(891) 2021 03 25 
(511) 01, 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113827 A 
(800) 1601354 
(151) 2021 06 14 
(181) 2031 06 14 
(891) 2021 06 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 113828 A 
(800) 1601355 
(151) 2021 06 14 
(181) 2031 06 14 
(891) 2021 06 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113894 A 
(800) 1601625 
(151) 2020 12 23 
(181) 2030 12 23 
(891) 2020 12 23 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113895 A 
(800) 1601733 
(151) 2021 04 28 
(181) 2031 04 28 
(891) 2021 04 28 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113897 A 
(800) 1601888 
(151) 2021 03 05 
(181) 2031 03 05 
(891) 2021 03 05 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113909 A 
(800) 1602198 
(151) 2021 05 19 
(181) 2031 05 19 
(891) 2021 05 19 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113910 A 
(800) 1602199 
(151) 2021 06 14 
(181) 2031 06 14 
(891) 2021 06 14 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113911 A 
(800) 1602208 
(151) 2021 06 14 
(181) 2031 06 14 
(891) 2021 06 14 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 113912 A 
(800) 1602212 
(151) 2021 02 18 
(181) 2031 02 18 
(891) 2021 02 18 
(511) 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113913 A 
(800) 1602214 
(151) 2021 06 14 
(181) 2031 06 14 
(891) 2021 06 14 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113919 A 
(800) 1602249 
(151) 2021 05 24 
(181) 2031 05 24 
(891) 2021 05 24 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113920 A 
(800) 1602251 
(151) 2021 06 14 
(181) 2031 06 14 
(891) 2021 06 14 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113921 A 
(800) 1602266 
(151) 2021 05 13 
(181) 2031 05 13 
(891) 2021 05 13 
(511) 03, 18, 35, 41, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113922 A 
(800) 1602276 
(151) 2021 05 11 
(181) 2031 05 11 
(891) 2021 05 11 
(511) 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113954 A 
(800) 639179 
(151) 1995 06 08 
(181) 2025 06 08 
(891) 2021 06 24 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 113964 A 
(800) 1269686 
(151) 2015 09 16 
(181) 2025 09 16 
(891) 2021 06 24 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113966 A 
(800) 1275440 
(151) 2015 09 16 
(181) 2025 09 16 
(891) 2021 06 24 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113967 A 
(800) 1342573 
(151) 2017 02 03 
(181) 2027 02 03 
(891) 2021 06 25 
(511) 02 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113968 A 
(800) 1502097 
(151) 2019 10 03 
(181) 2029 10 03 
(891) 2021 06 10 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114153 A 
(800) 1605199 
(151) 2021 03 22 
(181) 2031 03 22 
(891) 2021 03 22 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114154 A 
(800) 1605200 
(151) 2021 03 22 
(181) 2031 03 22 
(891) 2021 03 22 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114155 A 
(800) 1605211 
(151) 2021 05 31 
(181) 2031 05 31 
(891) 2021 05 31 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114156 A 
(800) 1605245 
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(891) 2021 07 02 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114162 A 
(800) 1605304 
(151) 2021 03 23 
(181) 2031 03 23 
(891) 2021 03 23 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114163 A 
(800) 1605309 
(151) 2021 06 02 
(181) 2031 06 02 
(891) 2021 06 02 
(511) 11 
___________________________________________ 
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გამოგონებები 
 

პატენტების მოქმედების აღდგენა 
 
 
(21) AP 2012 13362 
(11) P 2017 6667 B  
(73) ბერლინ - ხემი აგ 
(54) ანტისხეულები ადფ-რიბოზილ ციკლაზა 2-ის მიმართ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 07 25 

________________________________________ 
 
(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: 2021 12 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 07 25 

________________________________________ 
 
(21) AP 2017 14989 
(11) P 2020 7204 B  
(73) სანტენ ფარმასეუტიკალ კო., ლტდ  

დიურეკტ კორპორეიშენ 
(54) დეპოს ფორმულაციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 07 25 

________________________________________ 
 
(21) AP 2020 15375 
(11) P 2021 7303 B  
(73) დავით ლოლაძე 
(54) ბრტყელი მოქნილი დომკრატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 07 25 

________________________________________ 
 
(21) AP 2005 9065 
(11) P 2007 4235 B  
(73) მარიამ მჭედლიშვილი 
(54) ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების ბიოდესტრუქციის ხერხი, ნავთობ- 

დესტრუქტორი მიკროორგანიზმების  საინკუბაციო საკვები არე  და მათი  
ინკუბაციის ხერხი              

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 11 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 07 25 

________________________________________ 
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პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 
 
 
(11) P 2014 6132 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) სინუსური კვანძის IF არხების ინჰიბიტორის და ანგიოტენზინ – გარდამქმნელი  

ფერმენტის ინჰიბიტორის კომბინაციის გამოყენება გულის უკმარისობის  
სამკურნალოდ 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 10 

________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12558 
(11) P 2014 6156 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) ბენზიდამინის გამოყენება p40-ზე დამოკიდებულ დაავადებათა სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 23 

________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12766 
(11) P 2013 5987 B  
(73) სარქის მარქარიანი 
(54) წყლის კომპლექსური გაუსნებოვნების ხერხი და მოდული მის განსახორციელებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 27 

________________________________________ 
 
(21) AP 2011 13219 
(11) P 2016 6450 B  
(73) რ-ფარმ ოვერსიზ ინკ. 
(54) ციკლური N, N' - დიარილთიოშარდოვანები და N, N' - დიარილშარდოვანები, როგორც  

ანდროგენის რეცეპტორის ანტაგონისტები, კიბოს საწინააღმდეგო აგენტი, მათი  
მიღების ხერხი და გამოყენება 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 07 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 07 01 

________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13362 
(11) P 2017 6667 B  
(73) ბერლინ - ხემი აგ 
(54) ანტისხეულები ადფ-რიბოზილ ციკლაზა 2-ის მიმართ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2024 06 28 

________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13679 
(11) P 2017 6689 B  
(73) სინტეტიკა ს.ა. 
(54) აცეტამინოფენის საინიექციო ზენაჯერი ხსნარი სპინალურად შესაყვანად 
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პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 27 

________________________________________ 
 
(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: 2022 06 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 24 

________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14393 
(11) P 2019 6979 B  
(73) რუსო, ინკ. 
(54) ცეცხლსაქრობი შიგა შერევისა და აირის კარტრიჯით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 22 

________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14411 
(11) P 2020 7096 B  
(73) რ-ფარმ ოვერსიზ ინკ. 
(54) ჩანაცვლებული 2-თიოქსო-იმიდაზოლიდინ-4-ონები და მათი სპიროანალოგები, კიბოს  

საწინააღმდგო აქტიური აგენტები, ფარმაცევტული კომპოზიცია და სამკურნალო  
პრეპარატი, პროსტატის კიბოს სამკურნალოდ გამოსაყენებლად 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 26 

________________________________________ 
 
(21) AP 2017 14537 
(11) P 2019 7045 B  
(73) ნინო მუხიგულაშვილი;  

ვახტანგ კუპრაძე;  
გიორგი კეშელავა;  
მერაბ ჩალაძე 

(54) მაიზოლირებელი პირაპირის დაზიანების წინა მდგომარეობის მონიტორინგის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 30 

________________________________________ 
 
(21) AP 2017 14538 
(11) P 2019 7012 B  
(73) ნინო მუხიგულაშვილი;  

გიორგი კეშელავა;  
მერაბ ჩალაძე;  
მურთაზ პაპასკირი;  
ვახტანგ კუპრაძე 

(54) მაიზოლირებელი პირაპირის წესივრულობის კონტროლის ხერხი 
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პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 30 

________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14678 
(11) P 2020 7074 B  
(73) ვერნალის (რ&დ) ლტდ;  

ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) ახალი ჰიდროქსიეთერის წარმოებულები, მათი მიღების ხერხი და მათი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 22 

________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14681 
(11) P 2020 7056 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე   

ვერნალის (რ&დ) ლტდ  
(54) ახალი ბიციკლური წარმოებულები, მათი მიღების ხერხი და მათი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 22 

________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14683 
(11) P 2020 7169 B  
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ.  
(54) 3-ტეტრაზოლილ-ბენზოლ-1,2-დისულფონამიდის წარმოებულები როგორც მეტალო-ბეტა- 

ლაქტამაზას ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 24 

________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14690 
(11) P 2020 7117 B  
(73) იანსენ საიენს აირლენდ იუსი 
(54) ციკლირებული სულფამოილარილამიდის წარმოებულები და მათი გამოყენება  

მედიკამენტების სახით ჰეპატიტ B-ს სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 07 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 07 01 

________________________________________ 
 
(21) AP 2017 14989 
(11) P 2020 7204 B  
(73) სანტენ ფარმასეუტიკალ კო., ლტდ 

დიურეკტ კორპორეიშენ 
(54) დეპოს ფორმულაციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2024 06 29 

________________________________________ 
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(21) AP 2020 15380 
(11) P 2022 7363 B  
(73) ომარ ახმეტელაშვილი;  

გიორგი გაგუა;  
რამაზ პეტრემღვდლისშვილი 

(54) აკვარიუმის თევზების კომპლექსური გამღიზიანებელი ხელსაწყო 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 06 25 

________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(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 ვადის ამოწურვის 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 ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 06 17 

________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12562 
(11) P 2014 6016 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნეიშნლ გმბჰ 
(54) ვირუსული C ჰეპატიტის პროტეაზის ინჰიბიტორის შემცველი ფარმაცევტული  

კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 07 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 07 01 

________________________________________ 
 
(21) AP 2018 14819 
(11) P 2020 7109 B  
(73)  სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 
(54) მარტენსიტული თბოძრავა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 06 27 

________________________________________ 
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პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვა 
 
(21) AP 2002 8042 
(11) P 2006 3734 B  
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
(54) ბეტა - ამინო ტეტრაჰიდროიმიდაზო (1,2-A) პირაზინების და ტეტრაჰიდროტრიაზოლ (4,3-A) 
პირაზინების გამოყენება დიპეპტიდილ პეპტიდაზას ინჰიბიტორების სახით დიაბეტის სამკურნალოდ 
ან თავიდან ასაცილებლად 
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 05 07 2022 

________________________________________ 
 
 
 

უფელებების გადაცემა 
 
 
(21) AP 2016 14645 
(11) P 2020 7201 B  
(54) დაარმატურებული გეოტექნიკური პროფილის დამზადების ხერხი და ამ ხერხით  

დამზადებული დაარმატურებული გეოტექნიკური პროფილი 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: იეჟი პეტრუხა ბიზნეს ესეთს (PL)  

ულ. პრჟემისლოვა 10, 98-235 ბლაშკი,  
პოლონეთი (PL) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: პპჰ ს.ი.ა. პეტრუხა ანჯეი პეტრუხა (PL) 
ულ. პრჟემისლოვა 10, ბლაშკი 90-235,  
პოლონეთი (PL) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 14 07 2022 
________________________________________ 

 
(21) AP 2005 896 
(11) P 2006 3878 B  
(54) მამია ბარამიძის მალამო 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: თამთა ბარამიძე (GE)  

იაშვილის ქ. 5/3, 0105, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ნათია ბარამიძე (GE)  
ქვიშხეთის ქ. 12ა, ბ. 16, 0192, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
გვანცა ბარამიძე (GE)  
ქვიშხეთის ქ. 12ა, ბ. 16, 0192, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მამია ბარამიძე (GE) 
ვარკეთილი, IV მკრ., III კვარტ., კორპ. 13,  
ბ. 79, 0163, თბილისი, საქართველო (GE) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 05 07 2022 
________________________________________ 
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სასარგებლო მოდელები 
პატენტის გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
 
(21) AU 2014 13486 
(11) U  2015 1876 Y  
(73) ნუგზარ ჯოგლიძე;  

კონსტანტინე მაღრაძე 
(54) დიეტური კვების  პროდუქტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 06 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 07 25 

________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AU 2015 13872 
(11) U 2016 1898 Y  
(73) გიორგი ჯიღაური 
(54) კახური თათარის წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 06 30 

________________________________________ 
 
(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 ვადის ამოწურვის 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 ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 06 11 

________________________________________ 
 
(21) AU 2019 15122 
(11) U 2020 2043 Y  
(73) ალექსანდრე მოსეშვილი 
(54) ქარენერგეტიკული დანადგარი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 06 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 06 27 

________________________________________ 
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(21) AU 2019 15133 
(11) U 2020 2042 Y  
(73) ევგენი გოგოტიშვილი 
(54) სამშენებლო საკედლე ღრუ ქვა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 07 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 07 05 

________________________________________ 

 
დიზაინები 

 
დიზაინის რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 

 
 
(11) D 2018 760 S 
(73) შპს „პარლამენტ დისტრიბუშენი“ (RU)  

პოპოვკას ქ., შენობა 5, 143916,  მოსკოვი, ბალაშიხა, სალტიკოვკას მკრ., რუსეთის ფედერაცია (RU) 
(54) 1.-2. ბოთლი 
(28) 2 
(24) 2017 08 08 
(18) 2027 08 08 
(58) 2022 07 05 

________________________________________ 
 
 
 

დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება 
 
 
(11) D 2012 504 S 
(73) გიორგი ხუციშვილი (GE)  

სანზონა, კორპ. 18გ., ბ. 1, 0141, თბილისი,  საქართველო (GE) 
(54) შეფუთვა ჩურჩხელისათვის „კანფეტისებურად“ 
(18) 2021 12 23 
(58) 2022 07 05 

________________________________________ 
 
(11) D 2017 715 S 
(73) რევაზ ზაზაშვილი (GE)  

ალ. ყაზბეგის გამზ. 24ბ, ბ. 41, 0160, თბილისი,  საქართველო (GE) 
(54) კერამიკის ჭურჭელი ალკოჰოლური სასმელებისათვის 
(18) 2021 12 23 
(58) 2022 07 12 

________________________________________ 
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საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმება 
 
 
(11) DM/89368 
(73) ABM ITALIA S.P.A.  

Via Ing. Taliercio, 1, Frazione Roncadelle, I-31024 ORMELLE (TV) (IT) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 02 12 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/89461 
(73) VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44, Samandıra Kartal (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 02 12 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/89511 
(73) JOSÉ CAMPOS COLL  

C/ JULI CULEBRAS, 12-20 1º 2ª 08950 ESPLUGAS DE LLOBREGAT, BARCELONA (ES) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 11 13 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/89640 
(73) MONO ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI  

Akpinar Sanayi Bölgesi, Yassiören Köyü, Hadimköy Caddesi, No: 162, Arnavutköy - Istanbul (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 02 18 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/89691 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT  

SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)  
Seevorstadt 6, CH-2502 BIENNE (CH) 

რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 10 30 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/89761 
(73) TITIZ PLASTIK DIŞ TICARET VE SANAYI LIMITED ŞIRKETI  

İstoç 17. Ada No:2-4-6-8 Mahmutbey, Bağcılar, Istanbul (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 03 04 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/89894 
(73) JAPAN TOBACCO INC. 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo (JP) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 02 11 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
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(11) DM/90100 
(73) PAVLO GRYTSAK, prov. Kvitnevyi  

10, ap. 32, Kyiv 04108 (UA) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 04 01 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/90449 
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  

Schild-Rust-Strasse 17, CH-2540 Grenchen (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 05 02 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/90456 
(73) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  

Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1, Üsküdar İstanbul (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 03 16 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 

(11) DM/90746 
(73) VADYM POPLAVSKYI  

D. Galitskogo 1-8, Rivne 33000 (UA) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 03 10 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 

(11) DM/90773 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (IT) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 05 20 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 

(11) DM/90941 
(73) NAF LOGISTICS COMMAND  

Vienibas alley 56, LV-1004 Riga (LV) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 04 11 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/91147 
(73) STARBREEZE IP LUX II S.À R.L.  

2, Place de Paris, L-2314 Luxembourg (BX) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 06 10 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
 
(11) DM/91321 
(73) HALAX OY FINLAND  

Fredrikinkatu 61 A 6.krs, FI-00100 Helsinki (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2021 05 19 
(58) 2022 07 08 

________________________________________ 
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(111) M 2002 14626 R2 
(156) 2002 09 13 
(186) 2032 09 13 
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 

უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,  
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14697 R2 
(156) 2002 09 30 
(186) 2032 09 30 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14553 R2 
(156) 2002 07 11 
(186) 2032 07 11 
(732) ბიომერინ/ჯენზიმ ლლკ 

უან კენდალ სკვერი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტი 02139-1562, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22398 R1 
(156) 2012 03 16 
(186) 2032 03 16 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22930 R1 
(156) 2012 09 24 
(186) 2032 09 24 
(732) რენო სას 

92100 ბულონ-ბიიანკური, საფრანგეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22931 R1 
(156) 2012 09 24 
(186) 2032 09 24 
(732) გალფ ინტერნეშენელ ლუბრიკანტს ლტდ 

ვიქტორია პლეისი, მე-5 ფლორი, 31  
ვიკტორია სტრიტი, ჰამილტონი HM 10,  
ბერმუდის კუნძულები 

__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
(111) M 2012 22430 R1 
(156) 2012 03 16 
(186) 2032 03 16 
(732) როუზფილდ პორტუგალ სა 

რუა დუ სისტელო – ლუგარ დე  
სანტეგანსი, 4435-429 რიო ტინტო,  
გონდომარი, პორტუგალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22670 R1 
(156) 2012 06 07 
(186) 2032 06 07 
(732) კოპეკრესტო ენტერპრაიზის ლიმიტიდ 

55 გრიგორი აფქსენტიუ, აგია ვარვარა,  
2560, ნიქოზია, კვიპროსი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22613 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) დენკ ფარმა გმბჰ & კო. კგ. 

პრინცრეგენტენშტრ. 79, 81675 მიუნხენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22614 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) დენკ ფარმა გმბჰ & კო. კგ. 

პრინცრეგენტენშტრ. 79, 81675 მიუნხენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22615 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) დენკ ფარმა გმბჰ & კო. კგ. 

პრინცრეგენტენშტრ. 79, 81675 მიუნხენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22705 R1 
(156) 2012 07 02 
(186) 2032 07 02 
(732) ილია ყიფიანი 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., II კვარტ., კორპ. 6,  
ბ. 31, 0186, თბილისი, საქართველო; 

სასაქონლო ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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ალექსანდრე ენუქიძე 
დავით ყიფიანის ქ. 24ა, ბ. 30, 0119,  
თბილისი, საქართველო; 
ნინო ყიფიანი 
გურამიშვილის გამზ. 36, ბ. 48, 0192,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22823 R1 
(156) 2012 07 30 
(186) 2032 07 30 
(732) სანოველ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ბუიუქდერე ჯად. დერებოიუ სქ. ზაგრა  
იშ მერქეზი, C ბლოქ 34398 მასლაქი,  
სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22824 R1 
(156) 2012 07 30 
(186) 2032 07 30 
(732) სანოველ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ბუიუქდერე ჯად. დერებოიუ სქ. ზაგრა  
იშ მერქეზი, C ბლოქ 34398 მასლაქი,  
სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22825 R1 
(156) 2012 07 30 
(186) 2032 07 30 
(732) სანოველ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ბუიუქდერე ჯად. დერებოიუ სქ. ზაგრა  
იშ მერქეზი, C ბლოქ 34398 მასლაქი,  
სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22826 R1 
(156) 2012 07 30 
(186) 2032 07 30 
(732) სანოველ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ბუიუქდერე ჯად. დერებოიუ სქ. ზაგრა  
იშ მერქეზი, C ბლოქ 34398 მასლაქი,  
სტამბოლი,  
თურქეთი 

__________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2012 22827 R1 
(156) 2012 07 30 
(186) 2032 07 30 
(732) სანოველ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ბუიუქდერე ჯად. დერებოიუ სქ. ზაგრა  
იშ მერქეზი, C ბლოქ 34398 მასლაქი,  
სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22783 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ლუკა ელაიენს ლიმიტიდ 

აკარა ბილდ. 24 დე კასტრო სტრიტი, 
უიკჰემს კეი 1, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,  
ვირჯინის კუნძულები (ბრიტანეთის) 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22733 R1 
(156) 2012 07 02 
(186) 2032 07 02 
(732) ვოლდ მედიცინ ლიმიტედ 

ქომონველს ტრასტ ლიმიტედ, დრეიკ  
ჩეიმბერსი, ტორტოლა, ვირჯინის  
კუნძულები (ბრიტანეთის) 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22958 R1 
(156) 2012 09 24 
(186) 2032 09 24 
(732) ვოლდ მედიცინ ლიმიტედ 

ქომონველს ტრასტ ლიმიტედ, დრეიკ  
ჩეიმბერსი, ტორტოლა, ვირჯინის  
კუნძულები (ბრიტანეთის) 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22895 R1 
(156) 2012 08 30 
(186) 2032 08 30 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22896 R1 
(156) 2012 08 30 
(186) 2032 08 30 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

__________________________________________ 
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(111) M 2012 22797 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ობჩესტვო ს ოგრანიჩენოი  

ოტვეტსტვენოსტიუ `კელოგ რუს~ (ოოო  
,,კელოგ რუს~) 
ვიტრუკას ქ. 4, 394033 ქ. ვორონეჟი,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23054 R1 
(156) 2012 11 02 
(186) 2032 11 02 
(732) სან სეიმ ენტერპრაიზის კო., ლტდ 

N31, ლეინ 349, ჩუნგ ჩენგ ს. ღდ.,  
იონგკანგ დისტ., ტაინან სითი 710,  
ტაივანი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23180 R1 
(156) 2012 12 10 
(186) 2032 12 10 
(732) შპს „აქვა გეო“ 

სოფ. მისაქციელი, 3308, მცხეთის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23244 R1 
(156) 2013 01 09 
(186) 2033 01 09 
(732) შპს „აქვა გეო“ 

სოფ. მისაქციელი, 3308, მცხეთის რაიონი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23181 R1 
(156) 2012 12 10 
(186) 2032 12 10 
(732) შპს „აქვა გეო“ 

სოფ. მისაქციელი, 3308, მცხეთის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23182 R1 
(156) 2012 12 10 
(186) 2032 12 10 
(732) შპს „აქვა გეო“ 

სოფ. მისაქციელი, 3308, მცხეთის რაიონი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2021 34049 R  
(732) შპს `ველვაინი~ 

კოსმონავტების სანაპირო  49, ბ. 3,  
დიდუბის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს `რთველისი~ 
რ. შმერლინგის ქ. 19, 0131, საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(580) 2022 06 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2022 35190 R  
(732) შპს `მეამანი~ 

დავით ჯაბიძის ქ. 31, ბ. 81, გლდანის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(770) შპს `რთველისი~ 
რ. შმერლინგის ქ. 19, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2022 06 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12950 R  
(732) კორნელიანი სპა 

24, ვია დურინი, I-20122, მილანი,  
იტალია 

(770) კორნელიანი სრლ 
ვია დურინი 24, I- 20122 მილანი, იტალია 

(580) 2022 01 20 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13253 R  
(732) ტაიმ ინკ. 

225 ლიბერტი სტრიტ მე-5 ფლოორ  
ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი 10281, აშშ 

(770) ტაიმ უსა, ლლკ 
3 ბრაიანტ პარკი, 6-ე ფლოორ ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10036, აშშ 

(580) 2022 07 13 
__________________________________________ 
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(111) M 1997 5196 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7228 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22931 R  
(732) გალფ ინტერნეშენელ ლუბრიკანტს ლტდ 

ვიქტორია პლეისი, მე-5 ფლორი, 31  
ვიკტორია სტრიტი, ჰამილტონი HM 10,  
ბერმუდის კუნძულები 

(770) გალფ ინტერნეშენელ ლუბრიკანტს ლტდ 
ქენონ'ს ქოურტი, 22 ვიქტორია სტრიტი,  
ჰამილტონი, HM12, ბერმუდის კუნძულე- 
ბი 

(580) 2022 07 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22670 R  
(732) კოპეკრესტო ენტერპრაიზის ლიმიტიდ 

55 გრიგორი აფქსენტიუ, აგია ვარვარა,  
2560, ნიქოზია, კვიპროსი 

(770) კოპეკრესტო ენტერპრაიზის ლიმიტიდ 
არქიეპისკოპ მაკარია III, 2-4, კეპიტალ  
ცენტერი, 9 ფლოორი, 1065, ნიქოზია,  
კვიპროსი 

(580) 2022 06 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23145 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
 

 
 
 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23146 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24498 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა 
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24499 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24500 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24861 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

 

მფლობელების სახელის და/ან მისამართის ცვლილებები 
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(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25021 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25997 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28373 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27098 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27375 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
 
 

ავენიუ გრატა-პაი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27699 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა – პეი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27924 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა – პეი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28319 R  
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

რუ დ’ანტრ-დე-ვილი 10, 1814 ლა  
ტურ-დე-პეი, შვეიცარია 

(770) გალდერმა ჰოლდინგ სა 
ავენიუ გრატა– პეი 2, CH-1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

(580) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

 №14  2022 07 25 
 

129 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
 
(111) M 2002 14243 R  
(151) 2002 01 08 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(141) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14240 R  
(151) 2002 01 08 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ  

(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

(141) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14241 R  
(151) 2002 01 08 
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ 

(141) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14251 R  
(151) 2002 01 08 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(141) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14248 R  
(151) 2002 01 08 
(732) მარსა იაგ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი, ორგანიზე სანაი ბოლგესი 
ქუმჰურიეთ ქად., No 2/26 მანისა,  
თურქეთი 

(141) 2022 07 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22123 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „ტელეკომპანია მზე“ 

მერაბ  კოსტავას ქ. 75ბ, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

 
 
 
 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22124 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „ტელეკომპანია მზე“ 

მერაბ კოსტავას ქ. 75ბ, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22126 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შარპ კაბუშიკი კაიშა  

აგრეთვე, მოვაჭრე როგორც შარპ კორპო- 
რეიშენ 
22-22, ნაგაიკე-ჩო, აბენო-კუ, ოსაკა  
545-8522, იაპონია 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22128 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს  „ელიფ ტექსტილი“ 

ლილოს ბაზრობა, სავაჭრო ცენტრი `GS~,  
მაღაზია 1, 0151, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22131 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს "შენი აფთიაქი" 

ტაშკენტის ქ. 23/1, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22132 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ევერლასტ უორლდ'ს ბოქსინგ  

ჰეიდკუარტერს კორპორეიშენ 
183 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
NY 10016, აშშ 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
 
 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 22133 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22134 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22135 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22136 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22137 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22138 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 

(111) M 2011 22139 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22140 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22141 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22142 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22143 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ბაგი პროფეშენალ ქლინინგ პროდაქტს  

ლტდ 
194 აკკო როუდი, კირიატ ბიალიკ 27232,  
ისრაელი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22147 R  
(151) 2011 12 29 
(732) გიგა-ბაიტ ტექნოლოჯი კო., ლტდ 

N6, ბაუ ჩიანგ როუდი, ჰსინ-ტიენი,  
ტაიპეი 231, ტაივანი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 22148 R  
(151) 2011 12 29 
(732) დიანატუს მენეჯმენტ ლიმიტიდ 

არქ. მაკარიოუ III, 69, ტლაის ტაუერი,  
3 ფლორი, ფლეტ/ოფის 301, 1070,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22155 R  
(151) 2011 12 29 
(732) პ.ლ.უ.ს. დი ჯანკარლო გირარდი სრლ  

უნიპერ 
ვია პრაგა, 198-46042 კასტელ გოფრედო  
(მნ), იტალია 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22156 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „ალგანი“ 

ქუთაისის ქ.18, 1054, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22157 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ატაშ აბდულაევი 

სოფ. კარათაქლია, 1329, გარდაბნის  
რაიონი, საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22160 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „რაკიინ დეველოპმენტი“ 

ბარათაშვილის ქ. 2, 0105, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22172 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „ბერტა“ 

გორგასალის ქ. 115, 0114, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2011 22173 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „ბერტა“ 

გორგასალის ქ. 115, 0114, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22174 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „ბერტა“ 

გორგასალის ქ. 115, 0114, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22175 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „ბერტა“ 

გორგასალის ქ. 115, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22177 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ი! ენტერტაიმენტ ტელევიჟენ ლლკ 

5750 უილშირ ბულვ., ლოს-ანჯელესი,  
კალიფორნია 90036, აშშ 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22178 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ჰიპ & კო. 

ბრიუნიგშტრასე 141, CH-6072 ზახზელნი,  
შვეიცარია 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22184 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „სტუდია პულსი“ 

ბახტრიონის ქ., კორპ. I, ბ. 57,  0194,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 22186 R  
(151) 2011 12 29 
(732) რაუტარუუკკი ოიჯ 

სუოლაკივენკატუ 1, 00810 ჰელსინკი,  
ფინეთი 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22187 R  
(151) 2011 12 29 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „სპიკა“ 
ულ. ბაკინსკაია 13, კვარტირა 13,  
RU-115516, მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22122 R  
(151) 2011 12 29 
(732) შპს „კანტი“ 

ჭყონდიდელის ქ. 26, 0180, თბილისი, 
საქართველო 

(141) 2022 07 07 
__________________________________________ 
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სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 24 D 3/06 AP 2022 14934 A 
A 61 K 31/54; A 61 P 25/18; C 07 D 417/04; C 07 D 417/12;  

C 07 D 471/04; C 07 D 285/16 
AP 2022 15558 A 

A 61 K 39/00; A 61 K 39/395; C 07 K 16/00 AP 2022 14712 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2022 14712 A A 61 K 39/00; A 61 K 39/395; C 07 K 16/00 
AP 2022 14934 A A 24 D 3/06 

AP 2022 15558 A A 61 K 31/54; A 61 P 25/18; C 07 D 417/04; C 07 D 417/12;  
C 07 D 471/04; C 07 D 285/16 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 K 31/506; A 61 P 31/16 P 2022 7397 B AP 2022 13376 A 
A 61 K 31/565; A 61 K 31/55; A 61 K 31/57;  

A 61 K 31/858; A 61 P 5/30 P 2022 7395 B AP 2022 15472 A 

A 61 K 31/565; A 61 K 31/55; A 61 K 31/57; 
A 61 K 31/585; A 61 P 5/30 P 2022 7396 B AP 2022 15476 A 

A 61 К 39/395; A 61 К 47/68; C 07 К 16/28 P 2022 7398 B AP 2022 14922 A 
B 22 B 3/08; B 22 B 47/00 P 2022 7400 B AP 2022 15454 A 
F 02 D 17/00; F 02 P 5/152 P 2022 7399 B AP 2022 15427 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 კ ლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2022 7395 B AP 2022 15472 A A 61 K 31/565; A 61 K 31/55; A 61 K 31/57;  
A 61 K 31/858; A 61 P 5/30 

P 2022 7396 B AP 2022 15476 A A 61 K 31/565; A 61 K 31/55; A 61 K 31/57; 
A 61 K 31/585; A 61 P 5/30 

P 2022 7397 B AP 2022 13376 A A 61 K 31/506; A 61 P 31/16 
P 2022 7398 B AP 2022 14922 A A 61 К 39/395; A 61 К 47/68; C 07 К 16/28 
P 2022 7399 B AP 2022 15427 A F 02 D 17/00; F 02 P 5/152 
P 2022 7400 B AP 2022 15454 A B 22 B 3/08; B 22 B 47/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2010 13376 AP 2022 13376 A P 2022 7397 B 
AP 2017 14922 AP 2022 14922 A P 2022 7398 B 
AP 2020 15427 AP 2022 15427 A P 2022 7399 B 
AP 2020 15454 AP 2022 15454 A P 2022 7400 B 
AP 2019 15472 AP 2022 15472 A P 2022 7395 B 
AP 2019 15476 AP 2022 15476 A P 2022 7396 B 
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სისტემური საძიებლები 

სასარგებლო მოდელები 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 61 L 2/10 AU 2022 15708 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2022 15708 U A 61 L 2/10 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

C 01 G 29/00; C 01 G 51/04; C 04 B 35/32; 
H 01 L 35/00 U 2022 2122 Y AU 2022 15569 U 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კ ლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

U 2022 2122 Y AU 2022 15569 U C 01 G 29/00; C 01 G 51/04; C 04 B 35/32; 
H 01 L 35/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2021 15569 AU 2022 15569 U U 2022 2122 Y 
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სისტემური საძიებლები 

დიზაინები 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
19-08 AD 2022 1260 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2022 1260 S 19-08 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

32-00 D 2022 940 S AD 2022 1247 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

D 2022 940 S AD 2022 1247 S 32-00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

AD 2021 1247 AD 2022 1247 S D 2022 940 S 
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სისტემური საძიებლები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და რეგისტრაციის ნომრის 
შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 
რეგისტრაციის ნომერი 

 (11) 

11-01 D 2022 939 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის 

შესაბამისობის ცხრილი 
 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის 
ინდექსი 

(51) 
D 2022 939 S 11-01 

 
განაცხადის ნომრის და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
განაცხადის ნომერი 

 (21) 
რეგისტრაციის ნომერი 

(11) 

AD 2022 1270 D 2022 939 S 
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სისტემური საძიებლები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

1 2 3 4 
M 2022 35673 R AM 118068 – 14(593)2022 
M 2022 35674 R AM 118165 – 14(593)2022 
M 2022 35675 R AM 118240 – 14(593)2022 
M 2022 35676 R AM 118243 – 14(593)2022 
M 2022 35677 R AM 116234 – 14(593)2022 
M 2022 35678 R AM 118242 – 14(593)2022 
M 2022 35679 R AM 118471 – 14(593)2022 
M 2022 35680 R AM 112675 AM 2022 112675 A 5(584)2022 
M 2022 35681 R AM 112898 AM 2022 112898 A 1(580)2022 
M 2022 35682 R AM 113098 AM 2022 113098 A 1(580)2022 
M 2022 35683 R AM 113138 AM 2022 113138 A 2(581)2022 
M 2022 35684 R AM 113216 AM 2022 113216 A 3(582)2022 
M 2022 35685 R AM 113418 AM 2022 113418 A 1(580)2022 
M 2022 35686 R AM 113579 AM 2022 113579 A 2(581)2022 
M 2022 35687 R AM 113580 AM 2022 113580 A 2(581)2022 
M 2022 35688 R AM 113581 AM 2022 113581 A 2(581)2022 
M 2022 35689 R AM 113616 AM 2022 113616 A 3(582)2022 
M 2022 35690 R AM 114003 AM 2022 114003 A 4(583)2022 
M 2022 35691 R AM 114151 AM 2022 114151 A 6(585)2022 
M 2022 35692 R AM 114219 AM 2022 114219 A 5(584)2022 
M 2022 35693 R AM 114237 AM 2022 114237 A 6(585)2022 
M 2022 35694 R AM 114420 AM 2022 114420 A 7(586)2022 
M 2022 35695 R AM 114423 AM 2022 114423 A 5(584)2022 
M 2022 35696 R AM 118545 – 14(593)2022 
M 2022 35697 R AM 118546 – 14(593)2022 
M 2022 35698 R AM 113380 AM 2022 113380 A 1(580)2022 
M 2022 35699 R AM 114471 AM 2022 114471 A 7(586)2022 
M 2022 35700 R AM 112613 AM 2022 112613 A 7(586)2022 
M 2022 35701 R AM 112413 AM 2022 112413 A 7(586)2022 
M 2022 35702 R AM 112694 AM 2022 112694 A 7(586)2022 
M 2022 35703 R AM 113586 AM 2022 113586 A 7(586)2022 
M 2022 35704 R AM 114347 AM 2022 114347 A 7(586)2022 
M 2022 35705 R AM 114466 AM 2022 114466 A 7(586)2022 
M 2022 35706 R AM 114467 AM 2022 114467 A 7(586)2022 
M 2022 35707 R AM 118478 – 14(593)2022 
M 2022 35708 R AM 118384 – 14(593)2022 
M 2022 35709 R AM 118385 – 14(593)2022 
M 2022 35710 R AM 118552 – 14(593)2022 
M 2022 35711 R AM 118541 – 14(593)2022 
M 2022 35712 R AM 118543 – 14(593)2022 
M 2022 35713 R AM 118472 – 14(593)2022 
M 2022 35714 R AM 118542 – 14(593)2022 
M 2022 35715 R AM 118544 – 14(593)2022 
M 2022 35716 R AM 118555 – 14(593)2022 
M 2022 35717 R AM 118556 – 14(593)2022 
M 2022 35718 R AM 113688 AM 2022 113688 A 2(581)2022 
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სისტემური საძიებლები 

1 2 3 4 
M 2022 35719 R AM 113689 AM 2022 113689 A 2(581)2022 
M 2022 35720 R AM 113694 AM 2022 113694 A 4(583)2022 
M 2022 35721 R AM 114000 AM 2022 114000 A 3(582)2022 
M 2022 35722 R AM 114001 AM 2022 114001 A 3(582)2022 
M 2022 35723 R AM 114245 AM 2022 114245 A 6(585)2022 
M 2022 35724 R AM 114246 AM 2022 114246 A 6(585)2022 
M 2022 35725 R AM 114311 AM 2022 114311 A 4(583)2022 
M 2022 35726 R AM 114344 AM 2022 114344 A 6(585)2022 
M 2022 35727 R AM 114400 AM 2022 114400 A 7(586)2022 
M 2022 35728 R AM 114404 AM 2022 114404 A 7(586)2022 
M 2022 35729 R AM 110377 AM 2022 110377 A 5(584)2022 
M 2022 35730 R AM 118631 – 14(593)2022 
M 2022 35731 R AM 113241 AM 2022 113241 A 2(581)2022 
M 2022 35732 R AM 114595 AM 2022 114595 A 7(586)2022 

 
 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  
შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2022 115979 A AM 115979 
AM 2022 115983 A AM 115983 
AM 2022 115984 A AM 115984 
AM 2022 115989 A AM 115989 

1 2  AM 2022 115990 A AM 115990 
AM 2022 114799 A AM 114799  AM 2022 115992 A AM 115992 
AM 2022 114912 A AM 114912  AM 2022 115993 A AM 115993 
AM 2022 115105 A AM 115105  AM 2022 115994 A AM 115994 
AM 2022 115594 A AM 115594  AM 2022 116000 A AM 116000 
AM 2022 115680 A AM 115680  AM 2022 116001 A AM 116001 
AM 2022 115688 A AM 115688  AM 2022 116072 A AM 116072 
AM 2022 115758 A AM 115758  AM 2022 116073 A AM 116073 
AM 2022 115762 A AM 115762  AM 2022 116074 A AM 116074 
AM 2022 115857 A AM 115857  AM 2022 116075 A AM 116075 
AM 2022 115860 A AM 115860  AM 2022 116076 A AM 116076 
AM 2022 115863 A AM 115863  AM 2022 116149 A AM 116149 
AM 2022 115866 A AM 115866  AM 2022 116151 A AM 116151 
AM 2022 115867 A AM 115867  AM 2022 116153 A AM 116153 
AM 2022 115881 A AM 115881  AM 2022 116154 A AM 116154 
AM 2022 115896 A AM 115896  AM 2022 116156 A AM 116156 
AM 2022 115973 A AM 115973  AM 2022 116169 A AM 116169 
AM 2022 115974 A AM 115974  AM 2022 116170 A AM 116170 
AM 2022 115975 A AM 115975  AM 2022 116220 A AM 116220 
AM 2022 115977 A AM 115977  AM 2022 116222 A AM 116222 
AM 2022 115978 A AM 115978  AM 2022 116302 A AM 116302 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
განაცხადის 

გამოქვეყნების 
ნომერი 

(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
29 AM 2022 115680 A 
29 AM 2022 115974 A 
30 AM 2022 115974 A 
31 AM 2022 115680 A 

1 2  31 AM 2022 115974 A 
1 AM 2022 115680 A  31 AM 2022 116000 A 
2 AM 2022 115680 A  32 AM 2022 116302 A 
5 AM 2022 115863 A  33 AM 2022 115758 A 
5 AM 2022 115973 A  33 AM 2022 115762 A 
5 AM 2022 115977 A  33 AM 2022 115975 A 
5 AM 2022 115978 A  33 AM 2022 116074 A 
5 AM 2022 115979 A  33 AM 2022 116075 A 
5 AM 2022 115994 A  33 AM 2022 116149 A 
5 AM 2022 116169 A  33 AM 2022 116170 A 
6 AM 2022 115680 A  34 AM 2022 115857 A 
6 AM 2022 115866 A  34 AM 2022 115992 A 
7 AM 2022 115680 A  34 AM 2022 115993 A 
7 AM 2022 115866 A  34 AM 2022 116151 A 
7 AM 2022 116001 A  34 AM 2022 116154 A 
9 AM 2022 115680 A  34 AM 2022 116156 A 
9 AM 2022 115866 A  35 AM 2022 115866 A 
9 AM 2022 115896 A  35 AM 2022 115881 A 
9 AM 2022 115984 A  35 AM 2022 115974 A 
9 AM 2022 116001 A  35 AM 2022 115989 A 
10 AM 2022 115680 A  35 AM 2022 115990 A 
11 AM 2022 115680 A  35 AM 2022 116001 A 
12 AM 2022 115680 A  35 AM 2022 116220 A 
12 AM 2022 115866 A  36 AM 2022 115594 A 
12 AM 2022 115867 A  36 AM 2022 115860 A 
12 AM 2022 116001 A  40 AM 2022 115866 A 
13 AM 2022 115680 A  41 AM 2022 114799 A 
14 AM 2022 115680 A  41 AM 2022 114912 A 
15 AM 2022 115680 A  41 AM 2022 115105 A 
16 AM 2022 115866 A  41 AM 2022 115860 A 
17 AM 2022 115680 A  41 AM 2022 115983 A 
18 AM 2022 115866 A  42 AM 2022 115594 A 
19 AM 2022 115680 A  42 AM 2022 115688 A 
20 AM 2022 115680 A  43 AM 2022 114799 A 
21 AM 2022 115866 A  43 AM 2022 114912 A 
24 AM 2022 115866 A  43 AM 2022 115762 A 
24 AM 2022 116220 A  43 AM 2022 115974 A 
25 AM 2022 115860 A  43 AM 2022 116072 A 
25 AM 2022 115866 A  43 AM 2022 116073 A 
26 AM 2022 115680 A  43 AM 2022 116074 A 
26 AM 2022 115866 A  43 AM 2022 116076 A 
27 AM 2022 115680 A  43 AM 2022 116153 A 
28 AM 2022 115680 A  43 AM 2022 116222 A 
28 AM 2022 115860 A  45 AM 2022 115680 A 
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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 2022 35679 R 
9 M 2022 35677 R 
20 M 2022 35713 R 
24 M 2022 35713 R 
29 M 2022 35676 R 
30 M 2022 35707 R 
32 M 2022 35675 R 
32 M 2022 35708 R 
32 M 2022 35709 R 
32 M 2022 35711 R 
32 M 2022 35712 R 
32 M 2022 35714 R 
32 M 2022 35715 R 
33 M 2022 35696 R 
33 M 2022 35697 R 
33 M 2022 35730 R 
35 M 2022 35710 R 
35 M 2022 35713 R 
36 M 2022 35677 R 
39 M 2022 35678 R 
40 M 2022 35673 R 
41 M 2022 35716 R 
41 M 2022 35717 R 
42 M 2022 35710 R 
43 M 2022 35730 R 
44 M 2022 35673 R 
44 M 2022 35674 R 
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სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალური ბიულეტენი     

 

 

14(593) 
 

 

გამოგონებები 

სასარგებლო მოდელები 

დიზაინები 

სასაქონლო ნიშნები 

 
 

 

 

 

მთავარი რედაქტორი:    ნ. ბებრიშვილი 
კორექტორი:  ლ. ჭანტურია 

დამკაბადონებლები:        მ. ორდენიძე 
ქ. სვანიძე 

პოლიგრაფიული ჯგუფი:  მ. მეჩიტიშვილი  
ი. გოგოლაშვილი 
ლ. დოლიძე 

 

 

 

 

 

 

 
ხელმოწერილია გამოსაცემად 2022 07 22 
 

ტირაჟი 10 
შეკვეთა #14 
ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქპატენტის ვებგვერდზე 

 

 

სათავო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №5; ფაქსი: (+995 32) 2252531 
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. №31; ტელ.: (+995 32) 2252531 

info@sakpatenti.gov.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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