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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:  
15517; 13653; 15146, 15147  

 

• პატენტი:  
7409-7415 

  

სასარგებლო მოდელები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15880 

 

• პატენტები:  
2129-2131 

  

დიზაინები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:  
1262; 1264 

 

• რეგისტრირებული დიზაინები: 
942, 943 
 

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

 

221798-221800; 218507; 222075; 218557; 218929 
  

სასაქონლო ნიშნები 
 

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

 

116214; 116239; 116246; 116250; 116252; 116314, 116315; 116321-116323; 116332, 116333; 116336; 116394; 
116401; 116414, 116415; 116425, 116426; 116431; 116513, 116514; 116517; 116519, 116520; 116526; 116540; 
116543-116546; 116622-116626; 116633; 116642; 116657; 116659, 116660; 116669; 116741; 116743-116746; 
116754; 116756 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
35871-35888 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის 
მინიჭების შესახებ: 
104485; 113221; 115443-115446; 115461; 115465-115468; 115484-115492; 115494-115498; 115613-115615; 
115617, 115618; 115719-115728; 115811-115819; 116254-116257; 116259-116262; 116663 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში: 
111254; 111265; 113666; 113844; 114070; 114075-114079; 114083; 114086; 114167-114171; 114176; 114178; 
114197, 114198; 114200-114203; 114205-114207; 114214, 114215; 114247-114254; 114260, 114261; 114263-  
-114265; 114276-114295; 114351-114355; 114361-114363; 114365; 114371-114373; 114375; 114382-114385; 
114427; 114429-114431; 114442-114445; 114478-114482; 114513-114517; 114624-114629; 114631-114634; 
114700; 114773-114779; 114882; 114885-114893 

 

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები 
 

• რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელებები: 
982, 983 

 

• რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნა: 
25 
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განყოფილება A 
 
A 61 
 
(10) AP 2022 15517 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K  31/496 
A 61 P  3/10 
C 07 D 405/14 
C 07 D 405/12 
C 07 D 413/14  

(21) AP 2019 15517 (22) 2019 06 11 
(31) 62/684,696; 62/846,944; 62/851,206  
(32) 2018 06 13; 2019 05 13; 2019 05 22  
(33) US; US; US 
(71) პფაიზერ ინკ. (US)  

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

(72) გარი ერიკ ასპნეს (DE);  
სკოტტ ვ ბაგლეი (US);  
ჯონ მ კურტო (US);  
დავიდ ჯეიმს  ედმონდს (US);  
მარკ ე ფლანაგან (US);  
კენტარო ფუტატსუგი (US);  
დავიდ ა გრიფფიტ (US);  
კიმ ჰუარდ (US);  
იაჟინგ ლიან (US);  
კრის ლიმბერაკის (US);  
ალლინ ტ ლონდერგან (US);  
ალან მ მათიოვეტზ (US);  
დავიდ ვალტერ პიოტროვსკი (US);  
როჯერ ბ რუგგერი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2020 12 11 
(86) PCT/IB2019/054867, 2019 06 11 
(54) GLP-1 რეცეპტორის აგონისტები და  

მათი გამოყენება 
(57) გამოგონებაში გახსნილია წარმოდგენილია 
ბენზიმიდაზოლების და 4-აზა, 5-აზა და 7აზა-
ბენზიმიდაზოლების 6-კარბონმჟავები, ზოგადი 
ფორმულით I,  
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(I) 
როგორც GLP-1R აგონისტები. ასევე, აღნიშნული 
ნაერთების მიღების ხერხები. 
მუხლები:  3 დამოუკიდებელი 
 19 დამოკიდებული 
ფიგურა:   2 
__________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 07  
 
(10) AP 2022 13653 A  (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 403/12 
C 07 D 413/12 
C 07 D 249/08 

(21) AP 2013 13653 (22) 2013 05 09 
(31) 61/798,188; 61/644,802 
(32) 2013 03 15; 2012 05 09 
(33) US; US 
(71) ბიოგენ მა ინკ. 

225 ბინი სტრიტი, 02142 კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსის შტატი (US) 

 (72) ვინსენტ პ. სანდანაიაკა (US); 
შარონ შეხტერი (IL); 
შარონ შახამი (IL); 
დილარა მაკკალეი (US); 
ერკან ბალოგლუ (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2014 12 04 
(86) PCT/US2013/040404, 2013 05 09 
(54) ბირთვული ტრანსპორტირების მოდუ- 

ლატორები და მათი გამოყენება 

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 

(57) გამოგონება ეხება ნაერთებს ფორმულით I  

(I) 
და მათ ფარმაცევტულად მისაღებ მარილებს. 
ასევე, ამ ნაერთების შემცველ ფარმაცევტულ კო-
მპოზიციებს და მათ გამოყენებას CRM1-ის აქ-
ტიურობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა და-
რღვევების სამკურნალოდ.  
მუხლები: 19 დამოუკიდებელი 
 73 დამოკიდებული 
ფიგურა:  19 
__________________________________________ 
 
C 12  
 
(10) AP 2022 15146 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 N 15/82  
(21) AP 2017 15146 (22) 2017 12 22 
(31) 62/487,707; 62/437,862; 62/481,284  
(32) 2017 04 20; 2016 12 22; 2017 04 04  
(33) US; US; US 
(71) ბასფ აგრიქალჩარალ სოლუშენზ სიდ  

იუეს ლლკ (US)  
100 პარკ ევენიუ, ფლორჰემ პარკი, NJ 07932, 
აშშ (US) 

(72) მაიკლ მეკარვილი (US);  
ფეერლე ჰაბექსი (BE);  
ვენდი აარტსენი (BE);  
იულია დაუმი (US);  
ტომ კლევენი (US);  
ვადიმ ბაილინსონი (US);  
ფილიპ სლაბინკი (BE);  
მაქსიმ ბუიზე (BE);  
ჰელ მოზერი (US) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(85) 2019 07 20 
(86) PCT/US2017/068116, 2017 12 22 
(54) ელიტური ტრანსგენური ობიექტი EE-GM4  

და ხერხები და ნაკრებები ბიოლოგიურ  
ნიმუშებში ასეთი ტრანსგენური  
ობიექტის იდენტიფიცირების  
მიზნით 

(57) მოცემული გამოგონება უზრუნველყოფს 
სპეციფიკურ ტრანსგენურ სოიოს მცენარეებს, 
მცენარეულ მასალას და თესლს, რომლებიც ხა-
სიათდება იმით, რომ აღნიშნული პროდუქტები   
გენომის სპეციფიკურ უბანში ატარებს ნემატო-
დების მიმართ რეზისტენტობის და ჰერბიციდე-

ბის მიმართ ტოლერანტობის ტრანსგენურ ობი-
ექტს  EE-GM4. ასევე უზრუნველყოფილია ინსტ-
რუმენტები ტრანსგენური ობიექტის  სწრაფი და 
ცალსახა იდენტიფიკაციისათვის ბიოლოგიურ 
ნიმუშებში. 
მუხლები:  13 დამოუკიდებელი 
 4 დამოკიდებული 
ფიგურა:  10 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2022 15147 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 N 15/82  
(21) AP 2017 15147 (22) 2017 12 22 
(31) 62/437,874; 62/481,292  
(32) 2016 12 22; 2017 04 04  
(33) US; US 
(71) ბასფ აგრიქალჩარალ სოლუშენზ სიდ 

იუეს ლლკ (US)  
100 პარკ ევენიუ, ფლორჰემ პარკი, NJ 07932,  
აშშ (US) 

(72) ტომ კლევენი (US);  
ვადიმ ბაილინსონი (US);  
მაიკლ მეკარვილი (US);  
ფეერლე ჰაბექსი (BE);  
ვენდი აარტსენი (BE);  
ფილიპ სლაბინკი (BE);  
მაქსიმ ბუიზე (BE);  
იულია დაუმი (US);  
ჰელ მოზერი (US) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(85) 2019 07 20 
(86) PCT/US2017/068121, 2017 12 22 
(54) ელიტური ტრანსგენური ობიექტი EE-GM5  

და ხერხები და ნაკრებები ბიოლოგიურ  
ნიმუშებში ასეთი ტრანსგენური  
ობიექტის იდენტიფიცირების  
მიზნით 

(57) მოცემული გამოგონება უზრუნველყოფს 
სპეციფიკურ ტრანსგენურ სოიოს მცენარეებს, 
მცენარეულ მასალას და თესლს, რომლებიც ხა-
სიათდება იმით, რომ აღნიშნული პროდუქტები 
გენომის სპეციფიკურ უბანში ატარებს ნემატო-
დების მიმართ რეზისტენტობის და ჰერბიციდე-
ბის მიმართ ტოლერანტობის ტრანსგენურ ობი-
ექტს EE-GM5. ასევე, უზრუნველყოფილია ინსტ-
რუმენტები ტრანსგენური ობიექტის სწრაფი და 
ცალსახა იდენტიფიკაციისათვის ბიოლოგიურ 
ნიმუშებში. 
მუხლები:  23 დამოუკიდებელი 
 11 დამოკიდებული  
ფიგურა:  11 
__________________________________________ 
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გამოგონებები 

 
 
 

განყოფილება A 
 
A 01 
 
(11) P 2022 7413 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 D 46/04 
(10) AP 2022 15842 A (44) 9(588)/2022 
(21) AP 2021 15842 
(22) 2021 12 27 
(24) 2021 12 27 
(73) თემურ რევიშვილი (GE)  

მეცნიერების ქ. 10, ოზურგეთი, 
საქართველო (GE); 
ზურაბ ანდღულაძე (GE)  
ილია ჭავჭავაძის ქ. 10, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE); 
ბახვა დოლიძე (GE)  
ი. შემოქმედელის ქ. 32, 3500, ოზურგეთი,   
საქართველო (GE); 
დენის მაზეროლი (FR) 
56440, ლანგიდიკი საფრანგეთი (FR); 
თამაზ მიქაძე (GE)  
აკაკი წერეთლის ქ. 276ა/31, ქუთაისი,  
საქართველო  (GE); 
დავით  აფხაზავა  (GE) 
ნ. დუმბაძის ქ., I შესახვევი 4, 3500,  
ოზურგეთი, საქართველო (GE); 
რევაზ მახარაძე (GE) 
რუსთაველის ქ. 77, ოზურგეთი,  
საქართველო  (GE) 

(72) თემურ რევიშვილი (GE);  
ზურაბ ანდღულაძე (GE); 
ბახვა დოლიძე (GE);  
დენის მაზეროლი (FR);  
თამაზ მიქაძე (GE);  
დავით  აფხაზავა  (GE);  
რევაზ მახარაძე (GE) 

(54) ხელის ჩაის საკრეფი აპარატი 
__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A 61 
 
(11) P 2022 7409 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/438 
A 61 P 25/00 
C 07 D 413/14 
C 07 D 413/04  
C 07 D 417/04  
C 07 D 417/14 

(10) AP 2022 15499 A (44) 9(588)/2022 
(21) AP 2019 15499 
(22) 2019 04 29 
(24) 2019 04 29 
(31) 62/665,091 
(32) 2018 05 01 
(33) US 
(86) PCT/US2019/029561, 2019 04 29 
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)  

126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
ნიუ-ჯერსი 07065–0907, აშშ (US) 

(72) ბრენდან, მ. კროული (US);  
ბრაიან, ტ. კემპბელ (GE);  
ჰარი, რ. ჩობანიან (US);  
ჯეიმს, აი. ფელლს (US);  
დეოდიალ, გ. გუიადიინ (US);  
ტომას, ჯ. გრეშოკ (US);  
კენნეთ, ჯ. ლეავიტტ (US);  
ვანესსა, ლ. რადა (US);  
იან, მ. ბელლ (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ნიკოტინური აცეტილქოლინური რეცეპ- 

ტორების სპიროპიპერიდინული ალო- 
სტერული მოდულატორები 

__________________________________________ 
 
(11) P 2022 7411 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 M 16/00  
(10) AP 2022 15497 A (44) 6(585)/2022 
(21) AP 2020 15497 
(22) 2020 11 25 
(24) 2020 11 25 
(73) თემურ მაისურაძე (GE)  

მუხიანი, I მკრ., კორპ. 10, ბ. 139, 0172, 
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) თემურ მაისურაძე (GE) 
(54) პორტატიული ხელოვნური სუნთქვის  

აპარატი 
__________________________________________ 
 

გამოგონების პატენტები 
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გამოგონებები 

განყოფილება E 
 
E 01 
 
(11) P 2022 7414 B  (51) Int. Cl. (2006) 

E 01 F 7/04 
E 02 D 17/20  

(10) AP 2022 15051 A (44) 9(588)/2022 
(21) AP 2017 15051 
(22) 2017 10 16 
(24) 2017 10 16 
(31) 2016-213130 
(32) 2016 10 31 
(33) JP 
(86) PCT/JP2017/037333, 2017 10 16 
(73) ტოკიო როუპ მფგ.კო., ლტდ (JP)  

6-2, ნიჰონბაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო  
1038306, იაპონია (JP) 

(72) ტაკეში არიტა (JP);  
მასაში ჰირასე (JP);  
კაზუჰირო იშიმოტო (JP);  
კიოში ტაკამორი (JP);  
ტაკაჰირო ოკაიამა (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) მაღალი სიმტკიცის მავთულის ბადე და  

ამ ბადით შესრულებული ქსელი სამთო  
ქანების ცვენისაგან დასაცავად 

__________________________________________ 
 

E 03 
 
(11) P 2022 7415 B  (51) Int. Cl. (2006) 

E 03 B 1/00  
(10) AP 2022 15559 A (44) 5(584)/2022 
(21) AP 2021 15559 
(22) 2021 02 12 
(24) 2021 02 12 
(73) სავლე ჩხიტუნიძე (GE)  

კ. ტიმირიაზევის ქ. 20, სოხუმი,  
საქართველო (GE) 

(72) სავლე ჩხიტუნიძე (GE) 
(54) წყალმომარაგების სისტემა ზიარ- 

ჭურჭლის პრინციპით 
__________________________________________ 
 
E 05 
 
(11) P 2022 7412 B  (51) Int. Cl. (2006) 

E 05 B 19/00  
(10) AP 2022 15413 A (44) 10(589)/2022 
(21) AP 2019 15413 

(22) 2019 01 18 
(24) 2019 01 18 
(31) 10 2018 101 438.4; 18197124.3 
(32) 2018 01 23; 2018 09 27  
(33) DE; EP 
(86) PCT/DE2019/100050, 2019 01 18 
(73) ასსა აბლოი ზიჰერჰაიტსტეხნიკ გმბჰ (DE)  

ბილდშტოკშტრასე 20, ალბშტადტ, 72458 
გერმანია (DE) 

(72) შტეფენ მაჩკე (DE) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) გასაღების ბრტყელი ლუგვი კლიტე- 

გასაღების  სისტემისათვის 
__________________________________________ 
 
 

განყოფილება F 
 
F 17 
 
(11) P 2022 7410 B  (51) Int. Cl. (2006) 

F 17 C 3/00 
F 25 D 3/10  

(10) AP 2022 15612 A (44) 9(588)/2022 
(21) AP 2021 15612 
(22) 2021 04 21 
(24) 2021 04 21 
(73) გურამ დგებუაძე (GE)  

წინამძღვრიშვილის ქ. 121, ბ. 94, 0164, 
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) გურამ დგებუაძე (GE);  
გურამ ბოკუჩავა (GE);  
ბეჟან ბენდელიანი (GE);  
გიორგი გიორგანაშვილი (GE);  
იოსიბ მეცხვარიშვილი (GE);  
ნადეჟდა მუმლაძე (GE);  
ეკატერინე სანაია (GE);  
კახა შამათავა (GE);  
რევაზ გიორგანაშვილი (GE);  
ვლადიმერ ჭანტურიძე (GE) 

(54)  მაღალტემპერატურული ზეგამტა- 
რების (მტზ) კვლევის კრიოსტატი 

__________________________________________ 
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განყოფილება F 
 
F 03 
 
(10) AU 2022 15880 U (51) Int. Cl. (2006)  

F 03 B 13/00 
(21) AU 2022 15880 (22) 2022 02 17 
(71) ანა როხვაძე (GE)  

ყაზბეგის გამზ. 10ა, ბ. 66, 0177, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ანა როხვაძე (GE) 
(54) ჰიდროენერგეტიკული დანადგარი 
(57) დანადგარი  შეიცავს ზედა რეზერვუარს 
წყლით და ქვედა რეზერვუარს წყლით, რომელ-
თაგან ერთი ჰერმეტულია.  გარდა ამისა, იგი 
აღჭურვილია რეზერვუარების დამაკავშირებე-
ლი სადაწნეო მილსადენით და უკუდინების 
მილსადენით. სადაწნეო მილსადენში ჩადგმუ-
ლია ტურბინა დაკავშირებული გენერატორთან, 
ხოლო უკუდინების მილსადენში ჩადგმულია 
ჩაძირული ტუმბო-აგრეგატი, რომელიც თავის 
მხრივ აღჭურვილია საკონტროლო საშუალებე-
ბთან დაკავშირებული სიხშირული გარდამქმ-
ნელით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა: 2 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

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 A 
 
A 01 
 
(11) U 2022 2130 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

A 01 G 25/00 
(10) AU 2022 15879 U (44) 10(589)/2022 
(21) AU 2022 15879 
(22) 2022 02 17 
(24) 2022 02 17 
(73) ანა როხვაძე (GE)  

ალ. ყაზბეგის გამზ. 10ა, ბ. 66, 0177, 
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ანა როხვაძე (GE) 
(54) უდაწნეო წვეთოვანი მორწყვის სისტემა 
___________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 
B 65 
 
(11) U 2022 2131 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

B 65 D 51/28  
(10) AU 2022 15877 U (44) 10(589)/2022 
(21) AU 2022 15877 
(22) 2022 02 05 
(24) 2022 02 05 
(73) ლუკა  სულაბერიძე (GE) 

ი. ნიკოლაძის ქ. 5ა, 0179,  თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ლუკა  სულაბერიძე (GE) 
(54) ბოთლის თავსახური 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

განყოფილება C 
 
C 12 
 
(11) U 2022 2129 Y (51) Int. Cl. (2006)  

C 12 G 3/06 
(10) AU 2022 15319 U (44) 9(588)/2022 
(21) AU 2020 15319 
(22) 2020 04 20 
(24) 2020 04 20  
(73) თეიმურაზ ლომსაძე (GE)  

საირმის ქ. 5, ბ. 27,  0194, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) თეიმურაზ ლომსაძე (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) შემაგრებული ღვინის დამზადების ხერხი 
___________________________________________ 
 

სასარგებლო მოდელის პატენტები 
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(10) AD 2022 1262 S (51) 09-01 
(21) AD 2022 1262 (22) 2022 03 21 
(28) 1 
(71) შპს „გლობალ ბრენდი“ (GE)  

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 29 (ნაკვეთი 07/081), 0160, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, თბილისი, 
საქართველო (GE) 

(72) კევინ შო (US) 
(54) ბოთლი 
(55) 

1.1 1.2  
 
 

1.3 1.4  
__________________________________________ 

დიზაინები 
განაცხადები, რომლებზეც 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 

(10) AD 2022 1264 S (51) 11-01 
(21) AD 2022 1264 (22) 2022 04 20 
(28) 2 
(71) გურამი ტაბატაძე (GE)  

რიონჰესის ქ. 67, 0180, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) გურამი ტაბატაძე (GE) 
(54) 1.-2. ხელნაკეთი საიუველირო ნაწარმი 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  
 

1.5 2.1  
 

2.2 2.3  
 

2.4 2.6  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

 
 
 
(11) D 2022 942 S (51) 11-04  
(10) AD 2022 1246 S (44) 2022 05 25 №10 
(21) AD 2021 1246 
(22) 2021 10 26 
(24) 2021 10 26 
(28) 1 
(18) 2026 10 26 
(73) მარიამ კლდიაშვილი (GE)  

აკ. წერეთლის გამზ. 105, 0119, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ლია ჯიღაური (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვარტ., კორპ. 2,  
ბ. 57, 0186, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) მარიამ კლდიაშვილი (GE); 
ლია ჯიღაური (GE) 

(54) ნაძვის ხე 
________________________________________ 
 
(11) D 2022 943 S (51) 11-05 
(10) AD 2022 1242 S (44) 2022 05 25 №10 
(21) AD 2021 1242 
(22) 2021 10 15 
(24) 2021 10 15 
(28) 1 
(18) 2026 10 15 
(73) გელა წულაძე (GE)  

კანდელაკის ქ. 8, ბ. 55, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) გელა წულაძე (GE) 
(54) დროშა გულებით 
________________________________________ 
 
 
 

რეგისტრირებული დიზაინები 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(11) DM/221 798  (51) 10-07 
(15) 2022 06 14  (44) 27/2022 (2022 07 08) 
(22) 2022 06 14 
(28) 2 
(30) No1: 28.02.2022; 146626; CH; No2: 28.02.2022; 146626; CH 
(73) Montres Tudor SA  

3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26 (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, BY, BZ, CA, EG, EM, GB, GE, GH, IL, IS, JM, JP, KG, KH, KP,  

KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, MX, NA, NO, OA, OM, RS, RU, RW, SG, SM, SR, ST, SY, TJ, TM, TN,  
TR, UA, VN, WS 

(72) Ander Ugarte  
Rue des Gares 25, 1201, Genève (CH) 

(74) BUGNION S.A.  
10, route de Florissant, 1211 Genève 12 (CH) 

(46) 2022 07 08 
(54) 1.-2. WATCH BRACELET CLASP 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  

1.5 1.6  

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 

1.7  
 

1.8  
 

1.9 1.10  
 

1.11 1.12  
 
 

2.1 2.2  
 

2.3 2.4  
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დიზაინები 

2.5 2.6  
 

2.7 2.8  
 

2.9 2.10  
 

2.11 2.12  
___________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/221 799  (51) 10-07 
(15) 2022 06 14  (44) 27/2022 (2022 07 08) 
(22) 2022 06 14 
(28) 1 
(30) No1: 24.02.2022; 146616; CH 
(73) Montres Tudor SA  

3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26 (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, BY, BZ, CA, EG, EM, GB, GE, GH, IL, IS, JM, JP, KG, KH, KP,  

KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, MX, NA, NO, OA, OM, RS, RU, RW, SG, SM, SR, ST, SY, TJ, TM, TN,  
TR, UA, VN, WS 

(72) Ander Ugarte  
Rue des Gares 25, 1201, Genève (CH) 

(74) BUGNION S.A.  
10, route de Florissant, 1211 Genève 12 (CH) 

(46) 2022 07 08 
(54) 1. WATCH BRACELET CLASP 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  
 

1.5 1.6 1.7  
 

1.8 1.9 1.10  
___________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/221 800  (51) 10-07 
(15) 2100 01 01  (44) 27/2022 (2022 07 08) 
(22) 2022 06 14 
(28) 1 
(30) No1: 24.02.2022; 146615; CH 
(73) Montres Tudor SA  

3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26 (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, BY, BZ, CA, EG, EM, GB, GE, GH, IL, IS, JM, JP, KG, KH, KP,  

KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, MX, NA, NO, OA, OM, RS, RU, RW, SG, SM, SR, ST, SY, TJ, TM, TN,  
TR, UA, VN, WS 

(72) Ander Ugarte  
Rue des Gares 25, 1201, Genève (CH) 

(74) BUGNION S.A.  
10, route De Florissant, 1211 Genève 12 (CH) 

(46) 2022-07-08 
(54) 1. WATCH HAND 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
 
 

1.6      1.7  
 

1.8  
___________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/218 507  (51) 11-01 
(15) 2022 01 14  (44) 28/2022 (2022 07 15) 
(22) 2022 01 14 
(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) 2 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) 
(46) 2022 07 15 
(54) 1. NECKLACE, 2. PAIR OF EARRINGS 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3  
 

1.4  
 

1.5  
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დიზაინები 

1.6  
 

1.7  
 

1.8  
 

2.1  

2.2  

2.3  
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დიზაინები 

2.4  

2.5  
 
 

2.6  

2.7  
 
 

2.8  
___________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/222 075  (51) 09-01 
(15) 2022 04 18  (44) 29/2022 (2022 07 22) 
(22) 2022 04 18 
(28) 1 
(73) Igor Yuryevich Moskvin  

Ul. Kalinina, D. 115, Kv. 136, 636037 Tomskaya Oblast, Seversk (RU) 
(85) BY 
(86) RU 
(87) BY 
(88) − 
(89) BY 
(81) III. AM, AZ, GE, IL, KG, KR, MX, NO, SG, TJ, TR, VN 
(72) Igor Yuryevich Moskvin  

Ul. Kalinina, D. 115, Kv. 136, 636037 Tomskaya Oblast', Seversk (RU) 
(74) Private Service Unitary Enterprise "Lisovskys And Partners"  

P. O. Box 49, 220005 Minsk (BY) 
(46) 2022 07 22 
(54) 1. BOTTLE 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5 1.6  
___________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/218 557  (51) 11-01 
(15) 2022 01 21  (44) 29/2022 (2022 07 22) 
(22) 2022 01 21 
(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) 
(46) 2022-07-22 
(54) 1. NECKLACE, 2. FINGER RING 
(55)  

1.1 1.2  

1.3  

1.4  

1.5  
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დიზაინები 

1.6 1.7  
 
 

1.8 2.1  
 
 
 

2.2 2.3 2.4  
 
 
 

2.5 2.6  
 

2.7 2.8  
___________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/218 929  (51) 11-01 
(15) 2022 02 04  (44) 31/2022 (2022 08 05) 
(22) 2022 02 04 
(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. Rie YATSUGI-KANG  

C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
2. Dominique RIVIERE  
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) 

(46) 2022 08 05 
(54) 1.-2. PAIR OF EARRINGS 
(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  
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 116214 A 
(210) AM 116214 
(220) 2022 01 14 
(731) სს `ლომისი~ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

(540)  

აი ლუდი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები; მინერა-
ლური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები 
და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116239 A 
(210) AM 116239 
(220) 2022 01 18 
(731) რასიმ ბაირამოვი 

ლიახვის ქ. 47, თბილისი, საქართველო 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
 

 
(591) შავი, ღია მწვანე, თეთრი 
(531) 18.01.09; 18.01.23; 26.04.16; 26.04.22;  

26.04.24; 29.01.13 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(511)  
35 – საბითუმო და/ან საცალო ვაჭრობით მომსა-
ხურებები.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116246 A 
(210) AM 116246 
(220) 2022 01 20 
(731) შპს `ბიოპოლუსი~ 

ი. ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი, 
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

ბიოსპან-ბიო 
Biospan-Bio 

Биоспан-Био 
(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 116250 A 
(210) AM 116250 
(220) 2022 01 20 
(731) რკ მეღვინეობა ბახტრიონი 

სოფ. აწყური, ახმეტა, საქართველო 
 

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). 
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(540) 

 
 

(591) მწვანე, ოქროსფერი, ნაცრისფერი,  
ყვითელი 

(531) 05.01.09; 05.01.11; 05.01.16; 06.07.08;  
06.07.25; 06.19.01; 06.19.07; 06.19.13;  
06.19.16; 07.01.08; 07.01.09; 07.01.24;  
24.03.07; 24.03.14; 26.11.12; 29.01.14 

(526) GEORGIA 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116252 A 
(210) AM 116252 
(220) 2022 01 20 
(731) ჩონგქინგ ქიულონგ ტექნოლოჯი კო.,  

ლტდ. 
No.259 შიმიანკუნ, ქიეზიქსი  
რეზიდენტიალ დისტრიქტ, დადუკოუ  
დისტრიქტ, 400000, ჩონგქინგი, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.15.03; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.04 
(511)  
12 – კიდული ბაგირგზები [ტელფერები]; არა-
მოტორიზებული, დასაკეცი საბარგო ურიკები; 
საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების 
თვლისათვის; სატრანსპორტო საშუალებები 

დისტანციური მართვით, სათამაშოების გარდა; 
ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბი; უსაფრთხო სავარძლები ბავშვებისათვის, 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ლოკომო-
ტივები; მოტოციკლები; მოტოციკლეტის ჩონჩ-
ხი/კარკასი; ელექტრული ველოსიპედები. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 116314 A 
(210) AM 116314 
(220) 2022 01 24 
(731) თამაზ  ცხაკაია 

ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 37/2,  
არაყიშვილის ქ. 2, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 04.01.02; 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები 
ზეთები და ცხიმები. 
 

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 სა-
კვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუა-
რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლე-
ბი, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; 
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გა-
ყინული წყალი). 
 

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

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
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43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116315 A 
(210) AM 116315 
(220) 2022 01 24 
(731) ალკალოიდ ად სკოპიე 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

BOLDENO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; ფარმაცევტუ-
ლი საშუალებები; ტკივილგამაყუჩებელი სა-
შუალებები; ანტიბიოტიკები; მედიკამენტები 
სამედიცინო მიზნებისთვის; მედიკამენტები 
ადამიანებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები 
პროდუქტი სამედიცინო მიზნებისათვის; კვე-
ბის დანამატები; მინერალური საკვები დანამა-
ტები; ვიტამინის პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116321 A 
(210) AM 116321 
(220) 2022 01 25 
(731) მ/ს ლიფ ფაიბერს პრაივიტ ლიმიტედ 

ბი-2/10ეი, მოდელ ტაუნ II დელი დელი  
ნორს ვესტ დიელ 110009, ინდოეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

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

30 – საღეჭი რეზინი სუნთქვის გასახალისებ-
ლად (გასაგრილებლად); საღეჭი რეზინი, არასა-
მედიცინო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116322 A 
(210) AM 116322 
(220) 2022 01 25 
(731) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი, 54956, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17 
(511)  
3 – გაჟღენთილი საბავშვო ხელსახოცები, საბავ-
შვო შამპუნები და კონდიციონერები, საბავშვო 
საპნები, საბავშვო ლოსიონები, საბავშვო ზეთე-
ბი, საბავშვო პუდრები, საბავშვო ოდეკოლო-
ნები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116323 A 
(210) AM 116323 
(220) 2022 01 25 
(731) მ/ს ლიფ ფაიბერს პრაივიტ ლიმიტედ  

ბი-2/10ეი, მოდელ ტაუნ II დელი დელი  
ნორს ვესტ დიელ 110009, ინდოეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

VASP 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სიგარეტები თამბაქოს გარეშე სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ფარმაცევტული პრეპარატები. 
 

30 – საღეჭი რეზინი სუნთქვის გასახალისებ-
ლად (გასაგრილებლად); საღეჭი რეზინი, არასა-
მედიცინო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116332 A 
(210) AM 116332 
(220) 2022 01 26 
(731) შპს `ბარმაგლოტ თბილისი~ 

გიორგი ლეონიძის ქ. 2ა, ფართი 2, სარ.-1,  
0105, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,   
საქართველო 

(740) თამარ დონაძე 
(540) 

 
(591) FFFFFF თეთრი, 020202 შავი 
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(531) 04.03.03; 29.01.12 
(511)  
43 – ბარების მომსახურება, თვითმომსახურების 
რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, რესტორ-
ნები, რესტორნები (თვითმომსახურების), საკ-
ვების შეკვეთით დამზადება და შინ მიტანა, სა-
სადილოები (დაწესებულებების), სასაუზმეები, 
სასტუმროები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116333 A 
(210) AM 116333 
(220) 2022 01 27 
(731) შპს `მედიქალ ვორლდ~ 

კრწანისის ქ. 16-ის მიმდებარე ტერიო- 
ტორია, 0114, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
 

(591) FFFFFF თეთრი, 2C72D3 ლურჯი 
(531) 26.11.07; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.01;  

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
35 – სამედიცინო აპარატურის იმპორტი. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116336 A 
(210) AM 116336 
(220) 2022 01 28 
(731) თამარ კეშელავა 

ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 39ა, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თამარ კეშელავა 
(540) 

 

(591) F4EBEB თეთრი, 0A0909 შავი 
(531) 27.05.04 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116394 A 
(210) AM 116394 
(220) 2022 01 30 
(731) შპს „ევროპის ბიზნეს სკოლა და  

კონსალტინგი“ 
ნოდარ ტაბიძის I შეს. 6, 0114, თბილისი,   
საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 

 
 

(591) ლურჯი, თეთრი 
(531) 26.04.07; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.10; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
16 – პერიოდული გამოცემები (ჟურნალები). 
 

35 – კონსულტაციები საქმიანობის მართვისა და 
ორგანიზაციის სფეროში; მენეჯმენტთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები; პროფესიული კო-
ნსულტაციები საქმიანობის სფეროში; ბაზრის 
კვლევა და მარკეტინგული კონსულტაციები. 
 

36 – კონსულტაციები ფინანსების სფეროში. 
 

41 – სწავლება, მათ შორის, დისტანციური; სა-
განმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახუ-
რება; პროფესიული მომზადება და გადამზადე-
ბა; ორიენტირება პროფესიული; პრაქტიკული 
ჩვევების სწავლება (ტრენინგები); აკადემიური 
განათლება; კულტურულ-საგანმანათლებლო 
და გასართობი კლუბები. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 116401 A 
(210) AM 116401 
(220) 2022 01 31 
(731) შპს „აქვარუმი“ 

ბიძინა კვერნაძის ქ. 35, ბ. 82, 0171,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540)  

 
(591) FFFFFF თეთრი, 71CAF3 ფირუზისფერი,  

35A2C5 ცისფერი, 095D80 ლურჯი 
(531) 26.11.12; 27.05.08; 27.05.09; 29.01.04 
(511)  
37 – სამშენებლო მომსახურება;  სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება;  სამთო მოპოვება, ნა-
ვთობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116414 A 
(210) AM 116414 
(220) 2022 02 01 
(731) შპს „ეკო ბოჰემია“ 

სოფ. წეროვანი, 3318, მცხეთა,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ჟოლოსფერი 
(531) 02.03.01; 05.05.20; 29.01.12 
(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 შე-

მავსებლები; კომპოსტი, სასუქები, ნიადაგის გა-
მანოყიერებლები; 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. 
 

3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
 

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.  
 

16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; სა-
ამკინძაო 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 
მასალა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრა-
ფიული კლიშეები. 
 

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. 
 

21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და 
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭ-
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ლეულობა, დანების, ჩანგლების და კოვზების 
გარდა; ჯაგრისები და ღრუბლები; ფუნჯები, 
სამხატვრო ფუნჯების გარდა; ჯაგრისის დასამ-
ზადებელი მასალა; საწმენდი საგნები; დაუმუ-
შავებელი და ნახევრადდამუშავებული შუშა, 
სამშენებლო შუშის გარდა; შუშის, ფაიფურის 
და კერამიკის (თიხის)  ნაწარმი. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

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

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეო-
ბისა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116415 A 
(210) AM 116415 
(220) 2022 02 02 
(731) მელორი წიფურია 

1642 მაირა სტ, ჩულა ვისტა, კალიფორნია  
91911, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

HOTEL GITANO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – სასტუმროს მომსახურება; სასტუმროსა და 
რესტორნის მომსახურება; სასტუმროში საცხო-
ვრებლით მომსახურება; დასასვენებელი სახ-
ლებით უზრუნველყოფა; საკურორტო სასტუმ-
როს მომსახურება; რესტორნისა და ბარის მომ-
სახურება. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 116425 A 
(210) AM 116425 
(220) 2022 02 02 
(731) შპს `იმპექსფარმი~ 

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

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
 
 

(540) 

Bilocard 
(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 116426 A 
(210) AM 116426 
(220) 2022 02 02 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

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

L & M LOFT XL FIRST CUT 
NIGHT BLUE 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბა-
ქო; 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-
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ხები, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯი-
ბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასანთი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116431 A 
(210) AM 116431 
(220) 2022 02 03 
(731) შპს `ევროთრეიდი~ 

ჩერქეზიშვილის ქ. 2, ვაკე-საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
 

(591) ოქროსფერი, შავი, ყავისფერი, თეთრი 
(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
 

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. 
 

16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; საამ-
კინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო 
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკანცე-
ლარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი 
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სადე-
მონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლები, 
ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი მასა-

ლა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრაფიუ-
ლი კლიშეები.  
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
 
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 116513 A 
(210) AM 116513 
(220) 2022 02 04 
(731) დაკ გლობალ ლაისენსინგ აგ  

(დაკ გლობალ ლაისენსინგ სა),  
(დაკ გლობალ ლაისენსინგ ლტდ) 
კ/ო ფიშერ & პარტნერი, ზონენბერგშტრასე  
9, 6052 ჰერგისვილი, შვეიცარია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

DUCK 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
3 – პრეპარატები წმენდის, გაპრიალების, განც-
ხიმვისა და აბრაზიული დამუშავებისათვის; მა-
თეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი სა-
შუალებები; საპნები; გამწმენდი საშუალებები, 
გარდა სამრეწველო და სამედიცინო დანიშნუ-
ლებისა; სველი და მშრალი ერთჯერადი ტი-
ლოები; უნიტაზის საწმენდი საშუალება. 
 

5 – ბაქტერიციდული და სადეზინფექციო სა-
შუალებები, შეტანილი ამ კლასში; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები ჰიგიენური მიზნებისთვის; 
ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; სადეზინფექ-
ციო საშუალება, ბაქტერიციდული. 
 

21 – სახლის ან სამზარეულოს საკუთნო წმენ-
დის, გაპრიალების, აბრაზიული და ცვილით 
დამუშავებისათვის; ღრუბლები, შეტანილი ამ 
კლასში; ფუნჯები, შეტანილი ამ კლასში; შვაბ-
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რები; დასასუფთავებელი ჩვრები; წმენდის სა-
შუალებები, შვაბრა, მტვრის საწმენდი ჩვარი. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 116514 A 
(210) AM 116514 
(220) 2022 02 04 
(731) დაკ გლობალ ლაისენსინგ აგ  

(დაკ გლობალ ლაისენსინგ სა),  
(დაკ გლობალ ლაისენსინგ ლტდ) 
კ/ო ფიშერ & პარტნერი, ზონენბერგშტრასე  
9, 6052 ჰერგისვილი, შვეიცარია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540) 

 
(591) თეთრი, რუხი, შავი 
(531) 03.07.06; 26.01.15; 26.01.19; 27.05.02 
(511)  
3 – პრეპარატები წმენდის, გაპრიალების, განც-
ხიმვისა და აბრაზიული დამუშავებისათვის; მა-
თეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი სა-
შუალებები; საპნები; გამწმენდი საშუალებები, 
გარდა სამრეწველო და სამედიცინო დანიშნუ-
ლებისა; სველი და მშრალი ერთჯერადი ტი-
ლოები; უნიტაზის საწმენდი საშუალება. 
 

5 – ბაქტერიციდული და სადეზინფექციო სა-
შუალებები, შეტანილი ამ კლასში; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები ჰიგიენური მიზნებისთვის; 
ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; სადეზინფექ-
ციო საშუალება, ბაქტერიციდული. 
 

21 – სახლის ან სამზარეულოს საკუთნო წმენ-
დის, გაპრიალების, აბრაზიული და ცვილით 
დამუშავებისათვის; ღრუბლები, შეტანილი ამ 
კლასში; ფუნჯები, შეტანილი ამ კლასში; შვაბ-
რები; დასასუფთავებელი ჩვრები; წმენდის სა-
შუალებები, შვაბრა, მტვრის საწმენდი ჩვარი.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116517 A 
(210) AM 116517 
(220) 2022 02 04 
(731) შპს „ქორ“ 

ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. 3ა, ბ. 26, 0154,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) 64C832 მწვანე, 000000 შავი, FFFFFF თეთრი 
(531) 26.15.01; 27.01.06; 28.11; 29.01.13 
(511)  
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის კო-
ნტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სამ-
სახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116519 A 
(210) AM 116519 
(220) 2022 02 04 
(731) აპივიტა ს.ა. 

ინდასტრიალ პარკ ოვ მარკოპოულო  
მესოგაიას, მარკოპოულო მესოგაიას,  
19003, ათენი, საბერძნეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.05.20; 25.01.25; 27.05.01 
(511)  
3 – გასახდომი კოსმეტიკური პრეპარატები, კო-
სმეტიკური საშუალებები, კოსმეტიკური საშუა-
ლებები ცხოველებისათვის, კოსმეტიკური კრე-
მები, კანის მათეთრებელი კრემები, მწებავი 
ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის, 
ალოე ვერას პრეპარატები კოსმეტიკური დანიშ-
ნულებისათვის, ალუმინის შაბი (შემკვრელი 
ნივთიერება), გერანიოლი, ტერპენები (ეთერზე-
თები), კოსმეტიკური ზეთები, ზეთები სუნამო-
სა და არომატული საშუალებებისათვის, ვარ-
დის ზეთები, ეთერზეთები, ცხიმები კოსმეტი-
კური მიზნებისათვის, ბერგამოტის ზეთი, ლა-
ვანდის ზეთი, ლავანდის წყალი, კოსმეტიკური 
ლოსიონები, ბალზამები გარდა მედიცინური 
დანიშნულებისათვის, ჟასმინის ზეთი, პიტნის 
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ესენცია (ეთერზეთები), კედრის ეთერზეთები, 
არომატული ეთერზეთები, ლიმონის ეთერზე-
თები, ციტრუსის ეთერზეთები, კოსმეტიკური 
ლოსიონით გაჟღენთილი ხელსახოცები, კოსმე-
ტიკური საშუალებები აბაზანისა და შხაპისთ-
ვის, არასამედიცინო დანიშნულების აბაზანის 
მარილი, პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლო-
სიონები, გამაუფერულებელი პრეპარატები სამ-
რეწველო მიზნებისათვის, წყალბადის ზეჟანგი 
კოსმეტიკური მიზნებისათვის, კოსმეტიკური 
საცხები, ნუშის კოსმეტიკური რძე, ნუშის ზე-
თი, ნუშის საპონი, ეთერის ესენციები, ეთერზე-
თები, ექსტრაქტები (ყვავილების) (პარფიუმე-
რია), ოდეკოლონი, პარფიუმერია, ყვავილის 
სუნამოს ფუძეები, ყვავილებისა და ბალახის 
არომატული ნარევი, ჰაერის არომატიზირებე-
ლი პრეპარატები, წარბების კოსმეტიკური სა-
შუალებები, წარბების ფანქრები, კოსმეტიკური 
ფერუმარილი, მზისგან დამცავი საშუალებები, 
ნამზეურის მისაღები საშუალებები (კოსმეტი-
კა), მზისგან დამცავი კრემები; კანის მზის სხი-
ვებისგან დამცავი კოსმეტიკური საშუალებები; 
მზისგან დამცავი საშუალებები; ნამზეურის 
შემდგომი გამოსაყენებელი ლოსიონები; ნამ-
ზეურის შემდგომი გამოსაყენებელი ნაწარმი, 
მათ შორის, კრემები და ლოსიონები; კანის მო-
სავლელი საშუალებები, მაკიაჟის საშუალებები, 
მაკიაჟის მოსაცილებელი პრეპარატები, მაკია-
ჟის მოსაცილებელი რძე, ტუში (წამწამებისა და 
წარბების საღებავი), კოსმეტიკური ნიღბები, 
ფუძეები, პუდრი (დაპრესილი პუდრი, ფხვიე-
რი პუდრი), სახის ფხვიერი პუდრი, ფერადი 
კოსმეტიკა თვალებისთვის, წამწამების კოსმე-
ტიკური საშუალებები, ხელოვნური წამწამების 
მისამაგრებელი წებო, ტუჩის მბზინავი საცხი, 
ტუჩის საცხი, თვალის და ტუჩის ფანქარი, თვა-
ლის ლაინერები და ტუჩის ფერუმარილი, ლო-
ყის ფერები, თვალის ფანქრები, წარბების პუდ-
რი, კოსმეტიკური ფანქრები, გამანეიტრალებე-
ლი საშუალებები (თმის პერმანენტული დახვე-
ვისას გამოსაყენებელი), ულვაშის ცვილი, პას-
ტები (სამართებლის სალესი ღვედების), ფრჩხი-
ლების მოსავლელი პრეპარატები, ლაქი (ფრჩხი-
ლების), ლაქის მოსაცილებელი პრეპარატები, 
მაკიაჟის მოსაცილებლები  კოსმეტიკური ნა-
წარმი, როგორიცაა კრემები, ლოსიონები და 
გაჟღენთილი ქსოვილი კოსმეტიკური მიზნე-
ბისთვის; შემკვრელი ნივთიერებები კოსმეტი-
კური მიზნებისათვის, გაოფლიანების საწინააღ-
მდეგო საპონი, სუნთქვის გამახალისებელი აე-
როზოლები, სუნთქვის გამახალისებელი ლენ-
ტი, გელები (კბილების გასათეთრებელი), მასა-

ჟის გელი, სამედიცინო დანიშნულების გარდა, 
პირის ღრუს სავლებები, სამედიცინო დანიშნუ-
ლების გარდა, კბილის პასტები, ფხვნილები, 
პროთეზის გასაპრიალებელი საშუალებები, 
კბილის პროთეზის გამწმენდი პრეპარატები, 
გამწმენდი რძე (ტუალეტის), ტალკი (ტუალე-
ტის საშუალება), გამწმენდი პრეპარატები, სა-
პარსი პრეპარატები, მშრალი წმენდის პრეპარა-
ტები, გამოსარეცხი საშუალებები სანიტარული 
მოხმარებისათვის და დეზოდორანტები პირა-
დი მოხმარებისათვის, ტუალეტის წყალი, ტუა-
ლეტის საშუალებები, გაოფლიანების საწინააღ-
მდეგო ტუალეტის საშუალებები, ტუალეტის 
ზეთები, საღებრები ტუალეტში ჩამდინარე 
წყლისათვის, სურნელოვანი წყალი, კოსმეტი-
კური ნაკრები, ბამბის ჩხირები  და ბამბა, კოს-
მეტიკური, საპონი, ნაჭერი საპონი, დეზოდო-
რანტები (საპონი), თხევადი საპონი, საპარსი სა-
პნები, საპნები (ფეხის გაოფლიანების საწინააღ-
მდეგო), შამპუნი, ფხვიერი შამპუნები, შამპუნი 
შინაური ცხოველებისთვის, პირადი გამოყენე-
ბის დეოდორანტები, ადამიანებისთვის ან ცხო-
ველებისთვის და შინაური ცხოველებისთვის 
განკუთვნილი დეოდორანტები, დეპილაციის 
(თმის მოსაცილებელი) საშუალებები, ცვილი-
დეპილატორი (თმის მოსაშორებელი), კოსმეტი-
კური საღებავები, კოსმეტიკური პუდრი, ტუჩის 
დამცავი საშუალებები, თმის დასახვევი პრეპა-
რატები, თმის სამკურნალო კონდენციონერები, 
თმის საღებავები, თმის საღებავები, თმის ლაქი, 
დასახვევი პრეპარატები (თმის), წვერ-ულვაშის 
საღებავები. 
 

35 – მესამე პირებისთვის სხვადასხვა საქონლის, 
კერძოდ, არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპა-
რატების და ტუალეტის  პრეპარატების, არასამ-
კურნალო კბილის პასტების და კბილის ფხვნი-
ლების, პარფიუმერიის, ეთერზეთების, მათეთ-
რებელი პრეპარატების და სხვა სარეცხი საშუა-
ლებების, საწმენდი, საპრიალებელი, სახეხი და 
აბრაზიული პრეპარატების, ფარმაცევტული, 
სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების, 
სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპა-
რატების, სამედიცინო ან ვეტერინარული გამო-
ყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვების და 
ნივთიერებების, საკვების, დიეტური დანამატე-
ბის ადამიანებისა და ცხოველებისთვის, ლეი-
კოპლასტირის, სახვევი მასალის, კბილების და-
სამაგრებელი მასალის, სტომატოლოგიური 
ცვილის, სადეზინფექციო საშუალებების, მავნე 
მწერების გასანადგურებელი პრეპარატების, 
ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ერთად გან-
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თავსება, რაც მომხმარებელს აძლევს აღნიშნუ-
ლი საქონლის უკეთ დათვალიერების და  შეძე-
ნის შესაძლებლობას საცალო ვაჭრობის მაღაზი-
ებში და/ან ზოგადი საქონლის კატალოგებიდან 
ან ზოგადი საქონლის ინტერნეტ-ვებგვერდები-
დან;  მომხმარებლის ინფორმაციით, რჩევებითა 
და/ან დახმარებით უზრუნველყოფა ერთად 
განთავსებული საქონლიდან საქონლის არჩე-
ვასთან დაკავშირებით, გაწეული ზემოთ აღნიშ-
ნული ნებისმიერი მომსახურების მეშვეობით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116520 A 
(210) AM 116520 
(220) 2022 02 04 
(731) აპივიტა ს.ა. 

ინდასტრიალ პარკ ოვ მარკოპოულო 
მესოგაიას, მარკოპოულო მესოგაიას,  
19003, ათენი, საბერძნეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – გასახდომი კოსმეტიკური პრეპარატები, კო-
სმეტიკური საშუალებები, კოსმეტიკური საშუა-
ლებები ცხოველებისათვის, კოსმეტიკური კრე-
მები, კანის მათეთრებელი კრემები, მწებავი 
ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის, 
ალოე ვერას პრეპარატები კოსმეტიკური დანიშ-
ნულებისათვის, ალუმინის შაბი (შემკვრელი 
ნივთიერება), გერანიოლი, ტერპენები (ეთერზე-
თები), კოსმეტიკური ზეთები, ზეთები სუნამო-
სა და არომატული საშუალებებისათვის, ვარ-
დის ზეთები, ეთერზეთები, ცხიმები კოსმეტი-
კური მიზნებისათვის, ბერგამოტის ზეთი, ლა-
ვანდის ზეთი, ლავანდის წყალი, კოსმეტიკური 
ლოსიონები, ბალზამები გარდა მედიცინური 
დანიშნულებისათვის, ჟასმინის ზეთი, პიტნის 
ესენცია (ეთერზეთები), კედრის ეთერზეთები, 
არომატული ეთერზეთები, ლიმონის ეთერზე-
თები, ციტრუსის ეთერზეთები, კოსმეტიკური 
ლოსიონით გაჟღენთილი ხელსახოცები, კოსმე-
ტიკური საშუალებები აბაზანისა და შხაპისთ-
ვის, არასამედიცინო დანიშნულების აბაზანის 
მარილი, პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლო-
სიონები, გამაუფერულებელი პრეპარატები სამ-
რეწველო მიზნებისათვის, წყალბადის ზეჟანგი 
კოსმეტიკური მიზნებისათვის, კოსმეტიკური 
საცხები, ნუშის კოსმეტიკური რძე, ნუშის ზე-
თი, ნუშის საპონი, ეთერის ესენციები, ეთერზე-

თები, ექსტრაქტები (ყვავილების) (პარფიუმე-
რია), ოდეკოლონი, პარფიუმერია, ყვავილის 
სუნამოს ფუძეები, ყვავილებისა და ბალახის 
არომატული ნარევი, ჰაერის არომატიზირებე-
ლი პრეპარატები, წარბების კოსმეტიკური სა-
შუალებები, წარბების ფანქრები, კოსმეტიკური 
ფერუმარილი, მზისგან დამცავი საშუალებები, 
ნამზეურის მისაღები საშუალებები (კოსმეტი-
კა), მზისგან დამცავი კრემები; კანის მზის სხი-
ვებისგან დამცავი კოსმეტიკური საშუალებები; 
მზისგან დამცავი საშუალებები; ნამზეურის 
შემდგომი გამოსაყენებელი ლოსიონები; ნამ-
ზეურის შემდგომი გამოსაყენებელი ნაწარმი, 
მათ შორის, კრემები და ლოსიონები; კანის მო-
სავლელი საშუალებები, მაკიაჟის საშუალებები, 
მაკიაჟის მოსაცილებელი პრეპარატები, მაკია-
ჟის მოსაცილებელი რძე, ტუში (წამწამებისა და 
წარბების საღებავი), კოსმეტიკური ნიღბები, 
ფუძეები, პუდრი (დაპრესილი პუდრი, ფხვიე-
რი პუდრი), სახის ფხვიერი პუდრი, ფერადი 
კოსმეტიკა თვალებისთვის, წამწამების კოსმე-
ტიკური საშუალებები, ხელოვნური წამწამების 
მისამაგრებელი წებო, ტუჩის მბზინავი საცხი, 
ტუჩის საცხი, თვალის და ტუჩის ფანქარი, თვა-
ლის ლაინერები და ტუჩის ფერუმარილი, ლო-
ყის ფერები, თვალის ფანქრები, წარბების პუდ-
რი, კოსმეტიკური ფანქრები, გამანეიტრალებე-
ლი საშუალებები (თმის პერმანენტული დახვე-
ვისას გამოსაყენებელი), ულვაშის ცვილი, პას-
ტები (სამართებლის სალესი ღვედების), ფრჩხი-
ლების მოსავლელი პრეპარატები, ლაქი (ფრჩხი-
ლების), ლაქის მოსაცილებელი პრეპარატები, 
მაკიაჟის მოსაცილებლები  კოსმეტიკური ნა-
წარმი, როგორიცაა კრემები, ლოსიონები და 
გაჟღენთილი ქსოვილი კოსმეტიკური მიზნე-
ბისთვის; შემკვრელი ნივთიერებები კოსმეტი-
კური მიზნებისათვის, გაოფლიანების საწინააღ-
მდეგო საპონი, სუნთქვის გამახალისებელი აე-
როზოლები, სუნთქვის გამახალისებელი ლენ-
ტი, გელები (კბილების გასათეთრებელი), მასა-
ჟის გელი, სამედიცინო დანიშნულების გარდა, 
პირის ღრუს სავლებები, სამედიცინო დანიშნუ-
ლების გარდა, კბილის პასტები, ფხვნილები, 
პროთეზის გასაპრიალებელი საშუალებები, 
კბილის პროთეზის გამწმენდი პრეპარატები, 
გამწმენდი რძე (ტუალეტის), ტალკი (ტუალე-
ტის საშუალება), გამწმენდი პრეპარატები, სა-
პარსი პრეპარატები, მშრალი წმენდის პრეპარა-
ტები, გამოსარეცხი საშუალებები სანიტარული 
მოხმარებისათვის და დეზოდორანტები პირა-
დი მოხმარებისათვის, ტუალეტის წყალი, ტუა-
ლეტის საშუალებები, გაოფლიანების საწინააღ-
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მდეგო ტუალეტის საშუალებები, ტუალეტის 
ზეთები, საღებრები ტუალეტში ჩამდინარე 
წყლისათვის, სურნელოვანი წყალი, კოსმეტი-
კური ნაკრები, ბამბის ჩხირები  და ბამბა, კოს-
მეტიკური, საპონი, ნაჭერი საპონი, დეზოდო-
რანტები (საპონი), თხევადი საპონი, საპარსი სა-
პნები, საპნები (ფეხის გაოფლიანების საწინააღ-
მდეგო), შამპუნი, ფხვიერი შამპუნები, შამპუნი 
შინაური ცხოველებისთვის, პირადი გამოყენე-
ბის დეოდორანტები, ადამიანებისთვის ან ცხო-
ველებისთვის და შინაური ცხოველებისთვის 
განკუთვნილი დეოდორანტები, დეპილაციის 
(თმის მოსაცილებელი) საშუალებები, ცვილი-
დეპილატორი (თმის მოსაშორებელი), კოსმეტი-
კური საღებავები, კოსმეტიკური პუდრი, ტუჩის 
დამცავი საშუალებები, თმის დასახვევი პრეპა-
რატები, თმის სამკურნალო კონდენციონერები, 
თმის საღებავები, თმის საღებავები, თმის ლაქი, 
დასახვევი პრეპარატები (თმის), წვერ-ულვაშის 
საღებავები. 
 

35 – მესამე პირებისთვის სხვადასხვა საქონლის, 
კერძოდ, არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპა-
რატების და ტუალეტის  პრეპარატების, არასამ-
კურნალო კბილის პასტების და კბილის ფხვნი-
ლების, პარფიუმერიის, ეთერზეთების, მათეთ-
რებელი პრეპარატების და სხვა სარეცხი საშუა-
ლებების, საწმენდი, საპრიალებელი, სახეხი და 
აბრაზიული პრეპარატების, ფარმაცევტული, 
სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების, 
სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპა-
რატების, სამედიცინო ან ვეტერინარული გამო-
ყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვების და 
ნივთიერებების, საკვების, დიეტური დანამატე-
ბის ადამიანებისა და ცხოველებისთვის, ლეი-
კოპლასტირის, სახვევი მასალის, კბილების და-
სამაგრებელი მასალის, სტომატოლოგიური 
ცვილის, სადეზინფექციო საშუალებების, მავნე 
მწერების გასანადგურებელი პრეპარატების, 
ფუნგიციდების, ჰერბიციდების, ერთად გან-
თავსება, რაც მომხმარებელს აძლევს აღნიშნუ-
ლი საქონლის უკეთ დათვალიერების და  შეძე-
ნის შესაძლებლობას საცალო ვაჭრობის მაღაზი-
ებში და/ან ზოგადი საქონლის კატალოგებიდან 
ან ზოგადი საქონლის ინტერნეტ-ვებგვერდები-
დან;  მომხმარებლის ინფორმაციით, რჩევებითა 
და/ან დახმარებით უზრუნველყოფა ერთად 
განთავსებული საქონლიდან საქონლის არჩე-
ვასთან დაკავშირებით, გაწეული ზემოთ აღნიშ-
ნული ნებისმიერი მომსახურების მეშვეობით. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2022 116526 A 
(210) AM 116526 
(220) 2022 02 08 
(731) შპს `ნიკორა~ 

ა. მრევლიშვილის ქ. 2, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მელანო გოგისვანიძე 
(540) 

როსტერი 
Roster 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები 
ზეთები და ცხიმები. 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116540 A  
(210) AM 116540 
(220) 2022 02 09 
(731) შპს „სმარტ ფიდი“ 

მე–14 ქ., II შეს. 15, 1306, სოფ. გამარჯვება,  
გარდაბანი,  საქართველო 

(540) 

  
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი 
ცხოველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; 
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილე-
ბი; ცხოველთა საკვები; ალაო. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 116543 A 
(210) AM 116543 
(220) 2022 02 09 
(731) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

150 ნორს რივერსაიდ პლაზა, მე-14 ფლორ,  
ჩიკაგო, ილინოისი 60606, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

JDV BY HYATT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – სასტუმროები; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა მოგზაურებისა და დამსვენებ-
ლებისათვის; სამოგზაურო სააგენტოების მომ-
სახურება სასტუმროში საცხოვრებელი ადგი-
ლების დაჯავშნისათვის; სასტუმროს სპეცია-
ლიზებული მომსახურებები, როგორც პროგრა-
მის ნაწილი გაწეული სასტუმროს ხშირი სტუმ-
რებისათვის; სასტუმროს ოთახების  და  დროე-
ბითი საცხოვრებლის დაჯავშნა  მოგზაურებისა 
და დამსვენებლებისათვის;  ვებ-საიტებით უზ-
რუნველყოფა, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაცი-
ას  სასტუმროების სფეროში, დროებითი საც-
ხოვრებლის, რეზიდენციებისა და მომსახურე-
ბადი აპარტამენტების დროებითი სარგებლო-
ბის სფეროში მესამე პირთათვის;  მოგზაურე-
ბისთვის განკუთვნილ დროებით საცხოვრე-
ბელზე ინფორმაციით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116544 A 
(210) AM 116544 
(220) 2022 02 09 
(731) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

150 ნორს რივერსაიდ პლაზა, მე-14 ფლორ,  
ჩიკაგო, ილინოისი 60606, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.09;  

27.05.10 

(511)  
43 – სასტუმროები; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა მოგზაურებისა და დამსვენებ-
ლებისათვის; სამოგზაურო სააგენტოების მომ-
სახურება სასტუმროში საცხოვრებელი ადგი-
ლების დაჯავშნისათვის; სასტუმროს სპეცია-
ლიზებული მომსახურებები, როგორც პროგრა-
მის ნაწილი გაწეული სასტუმროს ხშირი სტუმ-
რებისათვის; სასტუმროს ოთახების  და  დროე-
ბითი საცხოვრებლის დაჯავშნა  მოგზაურებისა 
და დამსვენებლებისათვის;  ვებ-საიტებით უზ-
რუნველყოფა, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაცი-
ას  სასტუმროების სფეროში, დროებითი საც-
ხოვრებლის, რეზიდენციებისა და მომსახურე-
ბადი აპარტამენტების დროებითი სარგებლო-
ბის სფეროში მესამე პირთათვის;  მოგზაურე-
ბისთვის განკუთვნილ დროებით საცხოვრე-
ბელზე ინფორმაციით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116545 A  
(210) AM 116545 
(220) 2022 02 09 
(731) შპს „ბიოპოლუსი“ 

ი. ნონეშვილის ქ. 65, ბათუმი, საქართველო 
(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

ESOPRA 
ეზოპრა 
ЭЗОПРА 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 116546 A  
(210) AM 116546 
(220) 2022 02 09 
(731) შპს `ბიოპოლუსი~ 

ი. ნონეშვილის ქ. 65, ბათუმი, საქართველო 
(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

Combizol 
კომბიზოლი 

Комбизол 
(591) შავ-თეთრი 
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(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 116622 A 
(210) AM 116622 
(220) 2022 02 13 
(731) შპს `ფარმაჰაბი~ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე 
(540)  

გამალონი 
GAMMALON 
ГАММАЛОН 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი 
დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები 
ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამია-
ნებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116623 A 
(210) AM 116623 
(220) 2022 02 13 
(731) შპს `ფარმაჰაბი~ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე 
 

(540)  

მექსისოფტი 
MEKSISOFT 

МЕКСИСОФТ 
(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 116624 A 
(210) AM 116624 
(220) 2022 02 13 
(731) შპს `ფარმაჰაბი~ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე 
(540) 

როქსაბენი 
ROXSABEN 
РОКСАБЕН 

(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. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 116625 A 
(210) AM 116625 
(220) 2022 02 13 
(731) შპს `ფარმაჰაბი~ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე 
(540)  

პრიმაფაგ პიო 
PRIMAFAG PIO 

ПРИМАФАГ ПИО 
(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 116626 A 
(210) AM 116626 
(220) 2022 02 13 
(731) შპს `ფარმაჰაბი~ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე 
(540)  

პრიმაფაგ სტაფი 
PRIMAFAG STAF 

ПРИМАФАГ СТАФ 
(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 116633 A 
(210) AM 116633 
(220) 2022 02 14 
(731) შპს „ტაო 2052“   

ლესელიძის ქ. 25, 0105, ძველი თბილისის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) დავითი ბიბილური 
(540)  

კომორები 
KOMOREBI 

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

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116642 A 
(210) AM 116642 
(220) 2022 02 14 
(731) შპს `ფარმაჰაბი~ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 116, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ჩიხლაძე 
(540)  

პრიმაფაგ ულტრა 
PRIMAFAG ULTRA 

ПРИМАФАГ УЛЪТРА 
(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-
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რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116657 A 
(210) AM 116657 
(220) 2022 02 16 
(731) დავითი ბარნაბიშვილი 

ვარკეთილი 3, მე-3ა მიკრო, 337 კორპ.  
ბ. 181, თბილისი, საქართველო 

(740) ლევან გვარამაძე; 
ეკატერინე ნემსაძე; 
შალვა გვარამაძე 

(540)  

ბარნა 
BARNA 
БАРНА 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116659 A 
(210) AM 116659 
(220) 2022 02 16 
(731) შპს „ბიოპოლუსი“ 

ი. ნონეშვილის ქ. 65, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

არგიკარდი 
ARGICARD 
АРГИКАРД 

(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 116660 A 
(210) AM 116660 
(220) 2022 02 16 
(731) შპს „ბიოპოლუსი“ 

ნონეშვილის ქ. 65, ბათუმი, საქართველო 
(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

L-ელზინატი 
L-Elzinat 

L-Елзинат 
(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 116669 A 
(210) AM 116669 
(220) 2022 02 17 
(731) ფოშან დინჟინენ ტექნოლოჯი კო., ლტდ 

N3, 4ფ, იტეი ინდასტრიალ ბილდინგ,  
ლიანფენგ ინდასტრიალ არეა, ჯოუცუნ,  
ლიშუი თაუნ, ნანჰაი დისტრიქტ, ფოშან 
სითი, გუანდუნი, 528244, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17 
(511)  
9 – სმარტფონის ბუდეები; კომპიუტერის პერი-
ფერიული მოწყობილობები; ყურსასმენები; ელ-
ექტრული სადენები და კაბელები; ელექტრუ-
ლი ჩანგლები; ელექტრული და ელექტრონული 
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დაცვის სიგნალიზაციები; გალვანური ელემენ-
ტები; ფოტოგრაფიული კამერები; სმარტფონე-
ბი; ვიდეოეკრანები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116741 A 
(210) AM 116741 
(220) 2022 02 21 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

Myodrops-მიოდროფსი 
(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 116743 A 
(210) AM 116743 
(220) 2022 02 21 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო  

(540)  

Ventajon 
ვენტაჟონი 

(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 116744 A 
(210) AM 116744 
(220) 2022 02 21 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო  

(540)  

Otijon 
ოტიჟონი 

(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 116745 A 
(210) AM 116745 
(220) 2022 02 21 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო  

(540) 

Edolbrim 
ედოლბრიმი 

(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-
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ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116746 A 
(210) AM 116746 
(220) 2022 02 21 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო  

(540) 

Cyclojon 
ციკლოჟონი 

(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 116754 A 
(210) AM 116754 
(220) 2022 02 22 
(310) UK00003754431 
(320) 2022 02 14 
(330) UK 
(731) ეს სი აი პი ლიმიტედ 

ქასლ სთრით 13, სენტ-ჰელიერი, JE2 3BT,  
ჯერზი 

(740) ირაკლი გვილია 
(540) 
 

 
 

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

(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.01.12;  
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13 

(511)  
9 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; კომპიუტერული თამაშები; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა ბანქოს თამაშე-
ბის ფორმით; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ოსტატობაზე დამყარებული თა-
მაშების ფორმით; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა კომპიუტერული პოკერის 
ფორმით; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა პოკერის თამაშების ფორმით; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა კა-
ზინოს თამაშების ფორმით; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა აზარტული თამაშე-
ბის ფორმით; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ფსონის დადების პროგრამული 
უზრუნველყოფის ფორმით; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა პოკერის ტურ-
ნირების პროგრამული უზრუნველყოფის ფორ-
მით; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა შეჯიბრებებისთვის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ფორმით; კომპიუტერის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ტელეთამაშების 
პროგრამული უზრუნველყოფის ფორმით; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ღო-
ნისძიებების პროგრამული უზრუნველყოფის 
ფორმით; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის პლატფორმები; კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფის პლატფორმები თა-
მაშების, ბანქოს თამაშების, ოსტატობაზე დამყა-
რებული თამაშების, პოკერის, პოკერის თამაშე-
ბის, კაზინოს თამაშების, აზარტული თამაშების 
ან ფსონის და პოკერის ტურნირების, შეჯიბრე-
ბების, ტელეთამაშებისა და ღონისძიებების 
სფეროში; კომპიუტერის აპლიკაციის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა თამაშების, ბანქოს თა-
მაშების, ოსტატობაზე დამყარებული თამაშე-
ბის, პოკერის, პოკერის თამაშების, კაზინოს თა-
მაშების, აზარტული თამაშების ან ფსონის და 
პოკერის ტურნირების, შეჯიბრებების, ტელე-
თამაშებისა და ღონისძიებების სფეროში; ვი-
დეო თამაშები; ინტერაქტიული ვიდეო თამა-
შები; ჩამოსატვირთი ელექტრონული თამაშები; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
პლატფორმები სოციალური ქსელისთვის, რო-
მელიც ხელმისაწვდომია ინტერნეტის, ელექ-
ტრონული ფოსტის ან პორტატული, მობილუ-
რი, ხელით სატარებელი ან პლანშეტური მოწ-
ყობილობების საშუალებით; თამაშებთან, ბან-
ქოს თამაშებთან, ოსტატობაზე დამყარებულ 
თამაშებთან, პოკერთან, პოკერის თამაშებთან, 
კაზინოს თამაშებთან, აზარტულ თამაშებთან ან 
ფსონთან და პოკერის ტურნირებთან, შეჯიბრე-
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ბებთან, ტელეთამაშებთან და ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული ჩამოტვირთვადი ელექტრო-
ნული პუბლიკაციები; ელექტრონული მონაცე-
მების მატარებელი ბარათები; ჩიპის ბარათები; 
მაგნიტურკოდიანი ჩიპის ბარათები, რომლებიც 
შეიცავენ პროგრამულ უზრუნველყოფებს ფი-
ნანსური აპლიკაციებისთვის, ლოიალურობის 
პროგრამებისთვის, წამახალისებელი პროგრა-
მებისთვის და ბარათის მფლობელთა შეღავა-
თებისთვის. 
 

28 – სათამაშოები, თამაშები, სათამაშოები და 
სუვენირები; სპორტის საკუთვნები და აღჭურ-
ვილობა; ბანქოს თამაშები; პოკერის ჩიპები; სა-
თამაშო ჩიპების კომპლექტები; ჩიპები და კა-
მათლები (სათამაშო აღჭურვილობა); კამათლის 
გასაგორებელი ჭიქები; ბანქო; ბანქოს ჩასაწყო-
ბები; ბანქოს არევის მოწყობილობები; სათამაშო 
აღჭურვილობა (წინასწარი გადახდის აპარატია-
ნი); სპორტთან დაკავშირებული თამაშები; 
სპორტული აღჭურვილობა; სპორტის საკუთვ-
ნების სატარებლად განკუთვნილი ჩანთები; 
სპორტული ხელთათმანები; მაგიდის თამაშები; 
კამათლის თამაში; რულეტისა და კაზინოს თა-
მაშები; პოკერის კომპლექტები; სათამაშო მაგი-
დები. 
 

35 – გართობის მომსახურების ორგანიზება, ად-
მინისტრირება და განხორციელება; სპორტული 
აქტივობების ორგანიზება, ადმინისტრირება და 
განხორციელება; კულტურული აქტივობების 
ორგანიზება, ადმინისტრირება და განხორციე-
ლება; ტურნირების ორგანიზება, ადმინისტრი-
რება და გამართვა; შეჯიბრებების ორგანიზება, 
ადმინისტრირება და გამართვა; კონკურსების 
ორგანიზება, ადმინისტრირება და გამართვა; 
თამაშების ორგანიზება, ადმინისტრირება და 
გამართვა; ტელეთამაშების ორგანიზება, ადმი-
ნისტრირება და გამართვა; აზარტული თამაშე-
ბით მომსახურების ორგანიზება, ადმინისტრი-
რება და განხორციელება; ფსონის დადების 
მომსახურების ორგანიზება, ადმინისტრირება 
და განხორციელება; კაზინოთი მომსახურების 
ორგანიზება, ადმინისტრირება და განხორციე-
ლება; ბანქოს თამაშებით მომსახურების ორგა-
ნიზება, ადმინისტრირება და განხორციელება; 
გასართობი თამაშების ორგანიზება, ადმინის-
ტრირება და გამართვა; გასართობი მომსახუ-
რების ორგანიზება, ადმინისტრირება და გან-
ხორციელება; პოკერის თამაშებით მომსახურე-
ბის ორგანიზება, ადმინისტრირება და განხორ-
ციელება. 
 

38 – მრავალი მომხმარებლის ქსელის სისტემა-
ზე წვდომის უზრუნველყოფა, რომელიც იძლე-
ვა წვდომას სათამაშო და ფსონზე ინფორმაცია-
სა და მომსახურებაზე ინტერნეტითა და სხვა 
გლობალური ქსელებით; კავშირგაბმულობა; მა-
უწყებლობის მომსახურება; ინტერნეტ მაუწყებ-
ლობის მომსახურება; თამაშებისა და აზარტუ-
ლი თამაშების მაუწყებლობა; პოკერის თამაშე-
ბის მაუწყებლობა; ბანქოს მაუწყებლობა; პოკე-
რის თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმაციი-
სა და გართობის მაუწყებლობა; ბანქოს თამა-
შებთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და 
გართობის მაუწყებლობა. 
 

41 – ფსონის დადების, აზარტული თამაშებისა 
და თამაშების მომსახურება და მათთან დაკავ-
შირებული საინფორმაციო მომსახურება; პოკე-
რის თამაშის მომსახურება და მასთან დაკავში-
რებული საინფორმაციო მომსახურება; ბანქოს 
თამაშების მომსახურება და მასთან დაკავშირე-
ბული საინფორმაციო მომსახურება; ტელეფო-
ნით ფსონის დადების მომსახურება; სპორტულ 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ით უზრუნველყოფა; გართობა; შეჯიბრებების 
ორგანიზება და მოწყობა; სათამაშო და ფსონის 
დადების მომსახურებით უზრუნველყოფა, რო-
მელიც გადაცემული იქნება ისეთ გლობალურ 
კომპიუტერულ ქსელში, როგორიცაა ინტერნე-
ტი; ონ-ლაინ და სატელეფონო აზარტული 
თამაშების, თამაშებისა და ფსონის დადების 
მომსახურება; ფსონის გაცვლის მომსახურება; 
ლატარეის მომსახურება; ბანქოს მონაცემებისა 
და ინფორმაციის უზრუნველყოფა; ბანქოს ონ-
ლაინ გამოქვეყნება (არაჩატვირთვადი); ფსონის 
დადებასთან დაკავშირებული რჩევის მიცემის, 
ონლაინ თამაშები და სპრედ ფსონის მომსახუ-
რება; გართობის მომსახურება; ტელეპროგრამე-
ბით უზრუნველყოფა; სპორტული და კულტუ-
რული აქტივობები; გართობის მომსახურება; 
გასართობი თამაშების მომსახურება; თამაშების 
მომსახურება; აზარტული თამაშების მომსახუ-
რება; ფსონის დადების მომსახურება; კაზინოს 
მომსახურება; ბანქოს თამაშების მომსახურება; 
პოკერის თამაშების მომსახურება; ოსტატობაზე 
დამყარებული თამაშებით უზრუნველყოფა; 
რომელიმე ზემოაღნიშნული მომსახურების 
ორგანიზება, წარმოება და წარმოდგენა; ტურ-
ნირების, შეჯიბრებების, თამაშების, ტელეთამა-
შებისა და გასართობი ღონისძიებების ორგა-
ნიზება, წარმოება და წარმოდგენა; რომელიმე 
ზემოაღნიშნული მომსახურებით უზრუნველ-
ყოფა პირდაპირი ტრანსლაციით ან ტელევიზი-
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ის საშუალებით ან ონ-ლაინ კომპიუტერის მო-
ნაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტის ან პორტა-
ტული, მობილური, ხელით სატარებელი ან 
პლანშეტური მოწყობილობების საშუალებით; 
ინტერნეტის საშუალებით მიწოდებული ელექ-
ტრონული თამაშების მომსახურება; მრავალმო-
თამაშიანი ბანქოს თამაშების, ბანქოს ოთახების 
და ოსტატობაზე დამყარებული თამაშების უზ-
რუნველყოფა პირდაპირი ტრანსლაციით ან ინ-
ტერნეტის ან ტელევიზიის ან პორტატული, მო-
ბილური, ხელით სატარებელი ან პლანშეტური 
მოწყობილობების საშუალებით; რომელიმე ზე-
მოაღნიშნული მომსახურების ორგანიზება, წარ-
მოება და წარმოდგენა; გართობის მომსახურე-
ბის, სატელევიზიო გართობის გადაცემების 
მომსახურების, სპორტული აქტივობების, კულ-
ტურული აქტივობების, გასართობი მომსახუ-
რების და გართობის ღონისძიებების ორგანი-
ზება, ადმინისტრირება და განხორციელება; გა-
სართობი თამაშების, გართობის მომსახურების, 
აზარტული თამაშების მომსახურების, ფსონის 
დადების მომსახურების, კაზინოს მომსახურე-
ბის, ბანქოს თამაშის მომსახურების, პოკერის 
თამაშის მომსახურების, ტურნირების, შეჯიბ-
რებების, თამაშების, ტელეთამაშებისა და ღო-
ნისძიებების ორგანიზება, ადმინისტრირება და 
განხორციელება; ახალი ამბების უზრუნველყო-
ფა, საგანმანათლებლო მომსახურება, რომელიც 
უკავშირდება რომელიმე ზემოაღნიშნულ მომ-
სახურებას; გართობის ღონისძიებებთან და გარ-
თობის მომსახურებასთან, სატელევიზიო გარ-
თობის მომსახურებასთან, სატელევიზიო პრო-
გრამებთან, სპორტულ აქტივობებთან, გასარ-
თობ მომსახურებასთან, გასართობ თამაშებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის უზრუნველყო-
ფა; თამაშის მომსახურებასთან, აზარტული თა-
მაშების მომსახურებასთან, ფსონების მომსახუ-
რებასთან, კაზინოს მომსახურებასთან, ბანქოს 
თამაშების მომსახურებასთან, პოკერის თამაშე-
ბის მომსახურებასთან, ტურნირებთან, შეჯიბ-
რებებთან, თამაშებთან, ტელეთამაშებთან და 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ით უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული გამოცე-
მებით უზრუნველყოფა; მომხმარებლის ინ-
ფორმაციითა და ელექტრონული საინფორმა-
ციო ბიულეტენით უზრუნველყოფა ინტერნე-
ტის, ელექტრონული ფოსტის ან პორტატული, 
მობილური, ხელით სატარებელი ან პლანშე-
ტური მოწყობილობების საშუალებით. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2022 116756 A 
(210) AM 116756 
(220) 2022 02 22 
(731) მარიამ ლაპიაშვილი 

ნინო რამიშვილის ქ., II ჩიხი 5, ბ. 14, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ჯოვანი მორა 
(591) FFFFFF თეთრი, 000000 შავი 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრა-
ფიული, 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. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაციები (შემცვლელე-
ბი); ცხოველთა ტყავები; საბარგო და სამგ-
ზავრო ჩანთები; საწვიმარი და მზისგან დამცავი  
ქოლგები; ხელჯოხები; მათრახები, ღვედები და 
უნაგირები; საყელურები, საბელები და სამოსი 
ცხოველებისთვის. 
 

24 – ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საოჯა-
ხო თეთრეული; ფარდები, ქსოვილის ან პლას-
ტმასის. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

40 – მასალათა დამუშავება; ნარჩენებისა და ნაგ-
ვის გადამუშავება; ჰაერის გასუფთავება და 
წყლის დაწმენდა; ბეჭდვითი მომსახურება; საკ-
ვებისა და სასმელის კონსერვაცია. 
___________________________________________ 
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(111) M 2022 35871 R  
(151) 2022 08 19 
(181) 2032 08 19 
(210) AM 119001 
(220) 2022 08 15 
(732) შპს `გასტრონომ ჰოსფითალითი~ 

ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 50, კორპ. 1, ბ. 55,  
0186, ვაკის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) FFFFFF თეთრი, 000000 შავი 
(531) 27.05.01; 27.05.10; 28.19 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35872 R  
(151) 2022 08 19 
(181) 2032 08 19 
(210) AM 119012 
(220) 2022 08 17 
(732) შპს `ნიუ დიჯითალ თექნოლოჯიზ~ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 29, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი, მუქი ნაცრისფერი 
(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.24; 29.01.12 
(511)  
36 – ფინანსური საქმიანობა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35873 R  
(151) 2022 08 23 
(181) 2032 08 23 
(210) AM 119021 

 
 
 
 
 
 
 
 
(220) 2022 08 18 
(732) შპს `გასტრონომ ჰოსფითალითი~ 

ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 50, კორპ. 1, ბ. 55,  
0186, ვაკის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო  

(540) 

 
(591) FFFFFF თეთრი, 000000 შავი 
(531) 27.05.10; 28.19 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35874 R  
(151) 2022 08 23 
(181) 2032 08 23 
(210) AM 119006 
(220) 2022 08 16 
(732) შპს `ფინისტ გლობალ თრეიდინგ~ 

გერტრუდეს ქ. 20-5, რიგა, LV 1011,  
ლატვია 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 

 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო 
პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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(591) წითელი, ყავისფერი, თეთრი, შავი,   
ნაცრისფერი, მწვანე, ყვითელი 

(531) 03.07.12; 03.07.13; 19.07.01; 28.19; 29.01.15 
(511)  
33 – აპერიტივები; მაგარი ალკოჰოლური სასმე-
ლი, არომატიზებული ანისულით -არაქ; ბრენ-
დი; ღვინოები; ყურძნის ფაფუკი ღვინო; ვისკი; 
არაყი; ანისულის არაყი; ალუბლის არაყი; ჯინი; 
დიჯესტივები [ლიქიორი და ალკოჰოლიანი სა-
სმელი]; კოქტეილები; კურასო; ანისულის ლი-
ქიორი; ლიქიორები; ალკოჰოლიანი სასმელები 
მარცვლეულისგან, დისტილირებული; ალკო-
ჰოლიანი სასმელები შაქრის ლერწმის საფუძვ-
ელზე; ალკოჰოლიანი სასმელები, შერეული, 
გარდა ლუდის საფუძველზე დამზადებული სა-
სმელებისა; ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის 
გარდა; ხილის შემცველი ალკოჰოლიანი სასმე-
ლები; ღვინის საფუძველზე დამზადებული სა-
სმელები; სპირტიანი სასმელები; დისტილაცი-
ით მიღებული სასმელები; თაფლიანი სასმელი 
(თაფლუჭი); პიტნის ნაყენი; მწარე ნაყენები; 
რომი; საკე; მსხლის სიდრი; სიდრები; ბრინჯის 
სპირტი; სპირტიანი ექსტრაქტები; სპირტიანი 
ხილის ექსტრაქტები; სპირტიანი ესენციები. 
___________________________________________ 
  
(111) M 2022 35875 R  
(151) 2022 08 25 
(181) 2032 08 25 
(210) AM 118857 
(220) 2022 08 04 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

`ტაბატერრა~ 
სუმგაითსკი ხიმიჩესკი პრომიშლენი პარკ, 
ულ. კიმიაჩილარ 1, სუმგაითი, AZ5002,  
აზერბაიჯანი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

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

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა. 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2022 35876 R  
(151) 2022 08 25 
(181) 2032 08 25 
(210) AM 118858 
(220) 2022 08 04 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

`ტაბატერრა~ 
სუმგაითსკი ხიმიჩესკი პრომიშლენი პარკ, 
ულ. კიმიაჩილარ 1, სუმგაითი, AZ5002,  
აზერბაიჯანი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 10.01.01; 10.01.10; 10.01.25; 19.03.03;  

19.03.05; 19.03.25; 25.07.20; 25.07.21;  
26.04.22; 26.04.24 

(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35877 R  
(151) 2022 08 25 
(181) 2032 08 25 
(210) AM 118940 
(220) 2022 08 11 
(732) შპს `ბლანკო~ 

აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორია,  
ნაკვეთი 14/467, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

blanco 
(591) შავ-თეთრი 
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სასაქონლო ნიშნები 

(511)  
16 – ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის პირ-
სახოცები; ტუალეტის ქაღალდი. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35878 R  
(151) 2022 08 25 
(181) 2032 08 25 
(210) AM 118922 
(220) 2022 08 08 
(732) შპს `Bolero & Company~ 

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

(540)  

თავლა 
Tavla 
Тавла 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35879 R  
(151) 2022 08 25 
(181) 2032 08 25 
(210) AM 119089 
(220) 2022 08 23 
(732) შპს `ტრეზორი~ 

ორთაჭალის ქ. 82, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

ტრეზორი 
(591) 000000 შავი, FFFFFF თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება.  
___________________________________________ 
  
(111) M 2022 35880 R  
(151) 2022 08 25 
(181) 2032 08 25 
(210) AM 118724 
(220) 2022 07 22 
(732) შპს `კაკლები~ 

ბაგების სატყეო უბანი 3/24, თბილისი,  
საქართველო 

 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 28.19 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35881 R  
(151) 2022 08 25 
(181) 2032 08 25 
(210) AM 118942 
(220) 2022 08 11 
(732) შპს „ალფა“ 

თევდორე მღვდლის ქ. 53, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი,   
ყავისფერი, ბაცი ყავისფერი, ოქროსფერი,   
მწვანე, შავი 

(531) 05.05.04; 26.11.05; 26.11.09; 26.11.12;  
27.05.01; 27.05.21; 29.01.15 

(511)  
29 – ზეთი; მზესუმზირის ზეთი; მზესუმზირის 
მარცვალი, დამუშავებული. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35882 R  
(151) 2022 08 29 
(181) 2032 08 29 
(210) AM 119115 
(220) 2022 08 25 
(732) შპს „ევროპა პლიუსი“ 

ბესიკის ქ. 1, ბ.  9, 5400, წყალტუბო,   
საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
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(540) 
 

 
 

(591) წითელი, თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21;  

29.01.12 
(511)  
13 – ამონიუმის ნიტრატის ასაფეთქებელი ნივ-
თიერებები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35883 R  
(151) 2022 08 31 
(181) 2032 08 31 
(210) AM 119083 
(220) 2022 08 22 
(732) შპს „ორი ნაბიჯი“ 

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

(540) 

 
(591) თეთრი, მწვანე 
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.19; 29.01.12 
(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 35884 R  
(151) 2022 08 31 
(181) 2032 08 31 
(210) AM 119097 
(220) 2022 08 24 
(732) შპს „ევროპა პლიუსი“ 

ბესიკის ქ. 1, ბ. 9, 5400, წყალტუბო,   
საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540)  

Riopril 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
13 – ამონიუმის ნიტრატის ასაფეთქებელი ნივ-
თიერებები. 
___________________________________________ 

(111) M 2022 35885 R  
(151) 2022 08 31 
(181) 2032 08 31 
(210) AM 119088 
(220) 2022 08 23 
(732) შპს „როუდ პროდაქშენ“ 

ა. ალადაშვილის ქ. 6, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17 
(511)  
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35886 R  
(151) 2022 08 31 
(181) 2032 08 31 
(210) AM 119102 
(220) 2022 08 25 
(732) შპს „თრუ ჰოსფითალითი“ 

კ. აფხაზის ქ., I ჩიხი 5, მთაწმინდის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540)  

ეპიზოდი 
episode 

(591)  შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35887 R  
(151) 2022 09 01 
(181) 2032 09 01 
(210) AM 119002 
(220) 2022 08 16 
(732) იერმიტაჟ ჰოლდინგ ინკ. 

52 ჩარტუელ როუდი, ოუკვილი, ონტარიო  
L6J3Z5, კანადა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24;  

29.01.12 
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სასაქონლო ნიშნები 

(511) 
37 – საბინაო მშენებლობა და მშენებლობა; სამ-
შენებლო პროექტის მართვის მომსახურება. 
 

42 – მშენებლობის დაგეგმვისა და პროექტირე-
ბის მომსახურება; ინტერიერის დიზაინის მომ-
სახურება; ინტერიერის გაფორმების მომსახუ-
რება. 
 

44 – ლანდშაფტის დიზაინი. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35888 R  
(151) 2022 09 01 
(181) 2032 09 01 
(210) AM 119101 
(220) 2022 08 25 
(732) შპს „დროფს“ 

იაკობ ნიკოლაძის ქ. 3, ბ. 40, 0108,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ოქროსფერი, ლურჯი 
(531) 01.15.15; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.09;  

27.05.10; 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.  
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 104485 A 
(800) 1481159 
(151) 2019 07 09 
(891) 2019 07 09 
(731) ZHEJIANG KEMA ENGINE & MACHINERY  

CO., LTD. 
TANGSHANG VILLAGE, JINQING TOWN,  
LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, 
China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – Wrapping machines; diesel engines, not for land 
vehicles; gasoline engines, not for land vehicles; 
wind-powered electricity generators; hand-held tools, 
other than hand-operated; dynamos; driving motors, 
other than for land vehicles; pumps [machines]; com-
pressed air machines; washing apparatus. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 113221 A 
(800) 1362756 
(151) 2017 03 27 
(891) 2021 03 18 
(731) "GRAND TOBACCO" LLC  

22, Shahamiryanneri street,  0061 Yerevan,  
Armenia 

(540) 

 
(591) Blue, white, red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(531) 10.01.10; 10.01.25; 19.03.03; 19.03.24;  

24.01.15; 25.01.01; 26.11.01; 26.11.08;  
26.11.11; 29.01.14 

(511)  
34 – Tobacco, smokers' articles, matches; gas contai-
ners for lighters; absorbent paper for tobacco pipes, 
cigarette papers, lighters; tobacco pouches (bags); 
books of cigarette papers; humidors; match boxes, 
firestones; cigar cutters; tobacco pipes, pipe racks for 
tobacco pipes, tips of yellow amber for cigar and ciga-
rette holders; ashtrays; spittoons for tobacco; tobacco 
holders; pipe cleaners for tobacco pipes, cigarettes; 
cigarillos; cigars; tobacco jars, match boxes, not from 
precious metals; chewing tobacco; snuff; tobacco ca-
ses; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, ci-
garette filters; cigar cases, cigarette cases for tobacco. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115443 A 
(800) 1625993 
(151) 2021 10 20 
(891) 2021 10 20 
(731) Kalle GmbH 

Rheingaustr. 190-196, 65203 Wiesbaden,  
Germany 

(540)  

NaloRoyal 
(591) Black, white  
(511)  
29 – Sausage casings. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115444 A 
(800) 1626001 
(151) 2021 10 13 
(891) 2021 10 13 
(731) BRANDLINE GROUP SPÓŁKA Z  

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Adama Kręglewskiego 1, PL-61-248  
Poznań, Poland 

(540) 

 

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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(591) Black, white  
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.16; 26.01.24;  

26.13.25; 27.05.08; 27.05.10 
(511)  
12 – Balance bicycles [vehicles]; children's bicycles; 
children's car seats; car safety seats for children; push-
chairs; fold-up pushchairs; pushchair covers; baskets 
for perambulators; pushchair hoods; children's safety 
belts for use in vehicles; portable babies' seats for ve-
hicles; safety seats for children, for vehicles; vehicle 
booster seats for children; children's seats for use in 
vehicles; perambulators incorporating carry cots. 
 

20 – Travel cots; adjustable seat carriers; cots for ba-
bies; bassinets; fitted crib rail covers; playpens for ba-
bies; babies' chairs; bath seats for babies; babies' bo-
uncing chairs; bed rails. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115445 A 
(800) 1626008 
(151) 2021 06 08 
(891) 2021 06 08 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540) 

 
(591) Yellow, gold, red, purple and black 
(531) 27.05.03; 27.05.09; 27.05.17; 27.07.03;  

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

28 – Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-

nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming 
equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; casino games; gambling machines and amuse-
ment machines, automatic and coin-operated; coin-
operated amusement machines and/or electronic coin-
operated amusement machines with or without the 
possibility of gain; boxes for coin-operated machines, 
slot machines and gaming machines; electronic or 
electrotechnical amusement machines and apparatus, 
gaming machines, coin-operated entertainment machi-
nes; housings for coin-operated machines, gaming 
equipment, gaming machines, machines for gambling; 
electropneumatic and electrical gambling 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 enter-
tainment services; hire of sound reproducing appara-
tus; provision of gaming equipment for casinos; pro-
viding of casino facilities; online gambling services; 
casino, gaming and gambling services; provision of 
gaming facilities, gaming hall facilities, Internet casi-
nos and online gambling services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115446 A 
(800) 1626009 
(151) 2021 06 08 
(891) 2021 06 08 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540) 

 
(591) Yellow, gold, red, brown and black 
(531) 27.01.16; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.17;  

29.01.15 
(511)  
9 – Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
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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 software for gambling, gambling ma-
chines, gambling games on the Internet and via tele-
communication network. 
 

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

41 – Gambling; entertainment services related to gam-
bling; gaming services for entertainment purposes; 
casino, 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 machin-
es with images of fruits; editing or recording of 
sounds and images; sound recording and video enter-
tainment services; hire of sound reproducing appara-
tus; provision of gaming equipment for casinos; pro-
viding of casino facilities; online gambling services; 
casino, gaming and gambling services; provision of 
gaming facilities, gaming hall facilities, Internet casi-
nos and online gambling services. 
___________________________________________  

(260) AM 2022 115461 A 
(800) 1626451 
(151) 2021 05 12 
(891) 2021 05 12 
(731) MATRIZE Handels-GmbH 

Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg, Germany 
(540) 

 
(591) Black and blue 
(531) 27.05.01; 27.05.05; 29.01.12 
(511)  
8 – Tool belts [holders]; waistcoats for holding hand 
tools and instruments; cases for hand tools and instru-
ments; belts for hand instruments bags; belts for hand 
instrument cases; wall mounted holders for hand tools 
and instruments; covers for hand tools and instru-
ments. 
 

18 – Tool bags, empty; shopping bags; wheeled shop-
ping bags. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115465 A 
(800) 1626643 
(151) 2021 10 15 
(891) 2021 10 15 
(731) HI Limited Partnership 

1815 The Exchange, Atlanta GA 30339, USA 
(540) 

HOOTIE'S CHICKEN 
TENDERS 

(591) Black, white  
(511)  
43 – Restaurant services, namely, the provision of 
food and drink via online ordering for delivery or pick 
up. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115466 A 
(800) 1626660 
(151) 2021 06 14 
(891) 2021 06 14 
(731) UPGAMING AG 

Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug,  
Switzerland 

(540)  

upgaming 
(591) Black, white  
(511) 
9 – Software; game software; audiovisual and infor-
mation technology equipment; computers and compu-
ter hardware; peripherals adapted for computers; elec-
tronically recorded data. 
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25 – Clothing; footwear; headwear. 
 

28 – Sporting equipment and articles; toys; games. 
 

35 – Advertising, marketing and promotional servi-
ces; company management assistance; assistance ser-
vices regarding company administration and manage-
ment. 
 

38 – Telecommunication services; program dissemi-
nation on the Internet; Internet communication ser-
vices. 
 

41 – Provision of electronic games on the Internet; 
rental of game machines and equipment; provision of 
cinema facilities; education, training, entertainment 
and sporting activities. 
 

42 – Design services; information technology engine-
ering; scientific and technological services; quality 
control and authentication services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115467 A 
(800) 1626667 
(151) 2021 06 01 
(891) 2021 06 01 
(731) UPGAMING AG 

Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug,  
Switzerland 

(540) 

 
 

(591) Blue, green, black and white 
(531) 27.01.01; 27.05.22; 29.01.14 
(511)  
9 – Software; game software; audiovisual and infor-
mation technology equipment; computers and com-
puter hardware; peripherals adapted for computers; el-
ectronically recorded data. 
 

25 – Clothing; footwear; headwear. 
 

28 – Sporting equipment and articles; toys; games. 
 

35 – Advertising, marketing and promotional servi-
ces; company management assistance; assistance ser-
vices regarding company administration and manage-
ment. 
 

38 – Telecommunication services; program dissemi-
nation on the Internet; Internet communication servi-
ces. 
 

41 – Provision of electronic games on the Internet; 
rental of game machines and equipment; provision of 
cinema facilities; education, training, entertainment 
and sporting activities. 

42 – Design services; information technology engine-
ering; scientific and technological services; quality 
control and authentication services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115468 A 
(800) 1626685 
(151) 2021 10 22 
(891) 2021 10 22 
(731) Bora Creations S.L. 

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

(540)  

HEART CORE 
(591) Black, white  
(511) 
3 – Cosmetics; decorative cosmetics; lipsticks; lip 
balms [non-medicated]; lip glosses; lip liners; non-
medicated lip care preparations; exfoliating scrubs for 
the face; exfoliating scrubs for cosmetic purposes; 
exfoliant creams. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115484 A 
(800) 1627396 
(151) 2021 06 16 
(891) 2021 06 16 
(731) LALETA LTD 

14 Griva, Office 103, Agios Antonios,  
CY-1055 Nicosia, Cyprus 

(540) 

 
(591) Ivory, black 
(531) 26.15.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;  

29.01.12 
(511)  
35 – Administration of competitions for advertising 
purposes; advertisement for others on the internet; 
advertising and marketing services provided by means 
of social media; provision of advertising space, time 
and media; affiliate marketing; advertising services 
relating to esports events; brand creation services (ad-
vertising and promotion); brand strategy services; ar-
ranging and conducting of promotional events; compi-
lation of statistics relating to advertising; business 
marketing services; graphic advertising services; in-
formation services relating to advertising; digital ad-
vertising services; digital marketing; development of 
promotional campaigns; development of advertising 
concepts; development and implementation of marke-
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ting strategies for others; marketing services relating 
to esports events; marketing the goods and services of 
others; internet marketing; on-line advertising and 
marketing services; production of advertising mate-
rial; promoting the sale of goods and services of ot-
hers through promotional events; promoting the goods 
and services of others over the internet; promotion of 
sports competitions and events; promotion of goods 
and services through sponsorship of international 
sports events; web site traffic optimization; trade pro-
motional services; search engine optimisation; search 
engine marketing services; intermediary services rela-
ting to the rental of advertising time and space; pro-
viding and rental of advertising space on the internet; 
provision and rental of advertising space, time and 
media; rental of advertisement space and advertising 
material; providing advertising space in periodicals, 
newspapers and magazines; demonstration of goods 
for promotional purposes; organisation and conduc-
ting of product presentations; advertising and marke-
ting consultancy; business advice relating to marke-
ting; consultancy relating to advertising and promoti-
on services; consultancy services relating to adverti-
sing, publicity and marketing; providing advice rela-
ting to the analysis of consumer buying habits; orga-
nisation of promotions using audiovisual media; mar-
keting assistance; administration of loyalty rewards 
programs; marketing the goods and services of others 
by distributing coupons; dissemination of advertise-
ments via the internet; provision of space on web-sites 
for advertising goods and services; provision of com-
puterised advertising services; provision of adverti-
sing space on electronic media. 
 

41 – Amusement center services; arranging of enter-
tainment events; organisation of games; advisory ser-
vices relating to entertainment; arranging of presenta-
tions for entertainment purposes; arranging of festi-
vals for entertainment purposes; arranging of enter-
tainment shows; arranging of contests; audio-visual 
display presentation services for educational purpo-
ses; audio-visual display presentation services for en-
tertainment purposes; conducting of cultural events; 
conducting of entertainment activities; entertainment, 
education and instruction services; entertainment pro-
vided via the internet; entertainment, sporting and cul-
tural activities; entertainment services relating to com-
petitions; interactive entertainment services; informa-
tion about entertainment and entertainment events 
provided via online networks and the internet; organi-
zing community sporting and cultural events; organi-
sing of shows for entertainment purposes; organising 
events for entertainment purposes; organising events 
for cultural purposes; organizing and arranging ex-
hibitions for entertainment purposes; providing infor-
mation to game players about the ranking of their 
scores of games through the web sites; providing in-
formation in the field of entertainment by means of a 
global computer network; providing facilities for 
playing paintball games; providing facilities for enter-

tainment; provision of amusement facilities; providing 
online entertainment in the nature of game tourna-
ments; providing online entertainment in the nature of 
fantasy sports leagues; provision of rooms for enter-
tainment; video entertainment services; war game ser-
vices; computer and video game amusement services; 
conducting of live esports events; arcade game ser-
vices; entertainment services relating to esports; on-
line gaming services; video game services; arranging 
and conducting of esports events; organising of es-
ports activities; arranging and conducting athletic 
competitions; arranging and conducting of sports 
events; educational services relating to sports; con-
ducting marathons; entertainment services relating to 
sport; organisation of football competitions; operation 
of sports facilities; organisation of sporting events; 
sports club services; organization, arranging and con-
ducting of sports competitions; organising of sporting 
events, competitions and sporting tournaments; orga-
nisation of tournaments; organising gymnastics ev-
ents; organization of sports competitions; organizing 
and conducting college athletic events; providing faci-
lities for sports tournaments; providing facilities for 
sports events; arranging and conducting of sporting 
events; physical education; provision of information 
relating to sporting events; provision of information 
relating to sports; provision of information relating to 
sports persons; sporting education services; recreation 
and training services; arranging and conducting of 
games; arranging of competitions for education or en-
tertainment; arranging of seminars relating to enter-
tainment; conducting of competitions on the internet; 
organisation of competitions and awards for cultural, 
entertainment and sporting purposes; organisation of 
e-sports competitions; organisation of quizzes, games 
and competitions; organisation of sports tournaments; 
organising of exhibitions for entertainment purposes; 
providing of casino and gaming facilities; card room 
services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115485 A 
(800) 1627444 
(151) 2021 06 18 
(891) 2021 06 18 
(731) Quanzhi (Tianjin) Technology Co., Ltd. 

No.16 Tianzhong Road, Economic  
Development Area, Baodi, 301800  
Tianjin City, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
10 – Massage apparatus; medical apparatus and ins-
truments; dental apparatus and instruments; physiot-
herapy apparatus; cushions for medical purposes; sa-
nitary masks for medical purposes; face masks being 
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sanitary masks for protection against viral infection; 
feeding bottles; contraceptives, non-chemical; surgi-
cal implants comprised of artificial materials; orthope-
dic articles; suture materials. 
 

24 – Household linen; bed covers; quilts; sheets [tex-
tile]; pillowcases; pillow towels; bed quilt; mattress 
covers; quilt covers; hada [traditional ceremonial or 
offering fabric made of silk]; silk fabrics for printing 
patterns; loose covers for furniture; curtains of textile 
or plastic; fitted toilet lid covers of fabric; marabouts 
[cloth]; flags of textile or plastic; shrouds; textile ma-
terial; lingerie fabric; non-woven textile fabrics; felt. 
 

30 – Coffee-based beverages; cocoa-based beverages; 
tea; flowers or leaves for use as tea substitutes; tea-
based beverages; natural sweeteners; sweets; honey; 
propolis; royal jelly; biscuits; pastries; cereal prepara-
tions; noodles; cereal-based snack food; starch for 
food; ice cream; cooking salt; vinegar; condiments; 
yeast; food flavourings, other than essential oils; pre-
parations for stiffening whipped cream; meat tenderi-
zers for household purposes; gluten prepared as food-
stuff. 
 

35 – Advertising; commercial administration of the li-
censing of the goods and services of others; marke-
ting; personnel management consultancy; administra-
tive services for the relocation of businesses; systemi-
zation of information into computer databases; acco-
unting; rental of vending machines; sponsorship se-
arch; rental of sales stands; retail or wholesale servi-
ces for pharmaceutical, veterinary and sanitary prepa-
rations and medical supplies. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115486 A 
(800) 1627480 
(151) 2021 07 13 
(891) 2021 07 13 
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 
No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an,  
Dongguan, Guangdong, China 

(540)  

Find N 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Materials for electricity mains [wires, cables]; 
selfie sticks for use with smartphones; cell phones; 
USB cables; converters for electric plugs; batteries, 
electric; facial recognition apparatus; chronographs 
[time recording apparatus]; facsimile machines; body 
fat scales for household use; smartphones; protective 
films adapted for smartphones; cameras [photograp-
hy]; neon signs; measures; selfie sticks [hand-held 
monopods]; intercommunication apparatus; touch 
screens; portable power supplies (rechargeable batte-
ries); biometric scanners; electronic chips; eyeglasses; 
covers for smartphones; smartphone software applica-

tions, downloadable; smartwatches; computer pro-
grams, recorded; computer programs, downloadable; 
tablet computers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115487 A 
(800) 1627489 
(151) 2021 09 03 
(891) 2021 09 03 
(731) AdVita Lifescience GmbH 

Alte Bundesstraße 20, 79194 Gundelfingen,  
Germany 

(540)  

Advirin 
(591) Black, white  
(511)  
42 – Research and development of new products for 
others in the field of respiratory diseases; research and 
development services in the field of respiratory disea-
ses. 
 

44 – Medical services, namely, conducting medical 
tests for diagnosis and treatment in the field of res-
piratory diseases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115488 A 
(800) 1627522 
(151) 2021 07 27 
(891) 2021 07 27 
(731) Henkel AG & Co. KgaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany 
(540) 

 
(591) Blue, black, grey and white 
(531) 14.05.02; 14.05.15; 24.13.01; 27.05.01;  

27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;  
29.01.14 

(511)  
1 – Chemicals used in industry, and construction in-
dustry; unprocessed artificial resins, unprocessed plas-
tics; adhesives used in industry. 
 
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and pow-
der form for painters, decorators, printers and artists. 
 

17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and included in this 
class; plastics in extruded form for use in manufactu-
re; packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; isolating plaster. 
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19 – Non-metallic building material; asphalt, pitch 
and bitumen; non-metallic transportable buildings, 
plaster, cement plaster (fire proof). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115489 A 
(800) 1627527 
(151) 2021 10 01 
(891) 2021 10 01 
(731) National Pork Board 

1776 N.W. 114th Street, Clive IA 50325, USA 
(540) 

 
(591) The color(s) red, white and blue is/are claimed  

as a feature of the mark. 
(531) 03.04.18; 03.04.24; 24.07.01; 29.01.13 
(526) U.S. PORK". 
(511)  
35 – Promoting public interest and awareness of pork 
products and the pork industry. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115490 A 
(800) 1627529 
(151) 2021 09 24 
(891) 2021 09 24 
(731) RESPECTA Maschinenbau GmbH 

Tönisheiderstr. 12-16, 42489 Wülfrath,  
Germany 

(540)  

RESPECTA 
(591) Black, white  
(511) 
7 – Machines, mechanical equipment and tools for 
processing, metering and mixing plastics, liquid and 
solid mixtures of mortar, concrete, polymer concrete 
and other reactive compounds; all aforesaid goods, 
included in this class. 
 

37 – Repair, maintenance and servicing of machines, 
mechanical equipment and tools for processing, me-
tering and mixing plastics, liquid and solid mixtures 
of mortar, concrete, polymer concrete and other reac-
tive compounds. 
 

42 – Technical consultancy in the field of machines, 
mechanical equipment and tools for processing, me-
tering and mixing plastics, liquid and solid mixtures 
of mortar, concrete, polymer concrete and other reac-
tive compounds, and relating to the repair, maintenan-
ce and servicing thereof; planning and construction of 
machines, mechanical equipment and tools for proces-

sing, metering and mixing plastics, liquid and solid 
mixtures of mortar, concrete, polymer concrete and 
other reactive compounds. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115491 A 
(800) 1627537 
(151) 2021 10 07 
(891) 2021 10 07 
(731) ELDAN COSMETICS ITALIA S.R.L. S.U.S. 

Via Strada Sora 47, I-27100 PAVIA, Italy 
(540) 
 

 
 

(591) Blue and grey 
(531) 26.11.03; 26.11.05; 26.11.06; 26.11.13;  

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
3 – Cosmetics; cosmetics and cosmetic preparations; 
moisturising preparations; tonics [cosmetic]; moisturi-
sing concentrates [cosmetic]; skin cleansers [cosme-
tic]; make-up foundations; lip protectors [cosmetic]; 
powder compacts [cosmetics]; fluid creams [cosme-
tics]; tanning milks [cosmetics]; cosmetic facial loti-
ons; toning creams [cosmetic]; cosmetics in the form 
of powders; facial toners [cosmetic]; skin masks [cos-
metics]; moisturising gels [cosmetic]; face packs; con-
cealers; exfoliating scrubs for cosmetic purposes; faci-
al moisturisers [cosmetic]; cosmetics in the form of 
gels; cosmetics in the form of lotions; beauty care 
cosmetics; facial masks; facial peel preparations for 
cosmetic use; cosmetics in the form of creams; mo-
isturising skin lotions [cosmetic]; cosmetics for use in 
the treatment of wrinkled skin; cosmetics for use on 
the skin; skincare cosmetics. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115492 A 
(800) 1627555 
(151) 2021 08 31 
(891) 2021 08 31 
(731) ZHUHAI LTWOO CONTROLLER  

TECHNOLOGY CO., LTD. 
Building B-2, No. 8, Honghui Road 5,  
Shuanglin Area, Liangang Industrial Zone,  
Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong  
Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
12 – Bicycle derailleur; bicycle transmission; bicycle 
brakes; bicycle shift control device; bicycle chains; 
gears for cycles; bicycle gear transmission device; bi-
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cycle internal transmission; brake levers for bicycles; 
bicycle transmission device. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115494 A 
(800) 1098654 
(151) 2011 09 23 
(891) 2021 10 01 
(731) LABORATORIOS BABE, S.L. 

Conde Alessandro Volta, 7, Parque  
Tecnológico, E-46980 Paterna (Valencia),  
Spain 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Perfumery, toilet water, shaving preparations, loti-
ons for before and after shaving, colognes; essential 
oils, cosmetics, make-up, dentifrices; products for 
sun-block and sun-tanning preparations, deodorants 
for personal use (perfumery); tissues impregnated 
with cosmetic lotions; masks; preparations for the ca-
re of the scalp and hair; hair shampoos and conditio-
ners; hair dyes; hair lotions; hairstyling products; cre-
ams and lotions for the skin; non-medicated toiletries; 
cosmetic preparations for bath and shower, cosmetic 
preparations for skin care; lip care preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115495 A 
(800) 1191078 
(151) 2013 12 06 
(891) 2021 10 20 
(731) "Selectel", Co. Ltd. 

Tsvetochnaya ul. 21, liter A, RU-196084  
Saint-Petersburg, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) White, red and black 
(531) 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; commercial information agencies; 
advertising agencies; cost price analysis; rental of ad-
vertising space; business auditing; computerized file 
management; invoicing; demonstration of goods; 
transcription; opinion polling; marketing studies; bu-
siness information; commercial information and advi-
ce for consumers [consumer advice shop]; business 
investigations; marketing research; business manage-
ment and organization consultancy; business organi-
zation consultancy; business management consultan-
cy; layout services for advertising purposes; news 

clipping services; updating of advertising material; 
word processing; secretarial services; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or adverti-
sing purposes; shop window dressing; business appra-
isals; payroll preparation; business management assis-
tance; commercial or industrial management assistan-
ce; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; economic forecasting; sales pro-
motion for others; office machines and equipment 
rental; rental of advertising time on communication 
media; publicity material rental; publication of pub-
licity texts; radio advertising; bill-posting; distribution 
of samples; dissemination of advertising matter; wri-
ting of publicity texts; advertising; on-line advertising 
on a computer network; advertising by mail order; te-
levision advertising; document reproduction; compila-
tion of statistics; compilation of information into 
computer databases; business inquiries; systemization 
of information into computer databases; drawing up 
of statements of accounts; publicity columns prepa-
ration; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; administrative pro-
cessing of purchase orders; public relations; price 
comparison services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
outsourcing services [business assistance]; telephone 
answering for unavailable subscribers; business effi-
ciency expert services. 
 

38 – News agencies; television broadcasting; cable 
television broadcasting; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; information 
about telecommunication; telecommunications rou-
ting and junction services; providing internet chatro-
oms; providing user access to global computer net-
works; providing access to databases; providing tele-
communications connections to a global computer 
network; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; message sending; computer 
aided transmission of messages and images; sending 
of telegrams; transmission of telegrams; electronic 
mail; rental of message sending apparatus; rental of 
access time to global computer networks; rental of 
telecommunication equipment; radio broadcasting; 
communications by fiber [fibre] optic networks; cellu-
lar telephone communication; communications by 
computer terminals; satellite transmission; communi-
cations by telephone; facsimile transmission; paging 
services [radio, telephone or other means of electronic 
communication]; teleconferencing services; telex ser-
vices; voice mail services; telegraph services; telep-
hone services. 
 

42 – Computer system analysis; recovery of computer 
data; computer virus protection services; technical 
project studies; engineering; installation of computer 
software; research in the field of environmental pro-
tection; technical research; calibration [measuring]; 
consultancy in the design and development of com-
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puter hardware; computer software consultancy; 
architectural consultation; quality control; vehicle ro-
adworthiness testing; updating of computer software; 
maintenance of computer software; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; pro-
viding search engines for the internet; data conversion 
of computer programs and data [not physical conver-
sion]; computer system design; rental of web servers; 
computer rental; rental of computer software; hosting 
computer sites [web sites]; duplication of computer 
programs; construction drafting; computer software 
design; creating and maintaining web sites for others; 
computer programming; surveying; consultancy in the 
field of computer system integration. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115496 A 
(800) 1403682 
(151) 2018 03 21 
(891) 2021 11 03 
(731) BERKO İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. 

Yenisehir Mah. Ozgur, Sok. No:16-18,  
Atasehir, Istanbul, Turkey 

(540)  

Berko Dermiton 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Dietary supplements for pharmaceutical and vete-
rinary purposes; cosmetics containing medicine; die-
tary supplements; nutritional supplements; medical 
preparations for slimming purposes; food for babies; 
herbs and herbal beverages adapted for medicinal pur-
poses; dental preparations and articles; teeth filling 
material, dental impression material, dental adhesives 
and material for repairing teeth; sanitary preparations 
for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers, including 
those made of paper and textiles; disinfectants; anti-
septics; detergents for medical purposes; disinfectant 
soap; medicated soap; antibacterial soap; pharmaceu-
tical and veterinary preparations for medical purposes; 
chemical preparations for medical and veterinary pur-
poses, chemical reagents for pharmaceutical and vete-
rinary purposes; deodorants, other than for human 
beings or for animals; air deodorizing preparations 
and preparations for remedy of bad smells; prepa-
rations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
preparations for destroying rodents; lotions for phar-
maceutical purposes; lotions for veterinary purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115497 A 
(800) 1449482 
(151) 2018 10 12 
(891) 2021 10 20 
(731) "Selectel", Co. Ltd. 

Tsvetochnaya ul. 21, liter A, RU-196084  
Saint-Petersburg, Russian Federation 

 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.15 
(511)  
9 – 3D spectacles; antennas; aerials; holograms; flop-
py disks; sound recording discs; phonograph records; 
disks, magnetic; optical discs; electronic notice bo-
ards; interfaces for computers; coaxial cables; fiber 
optic cables; cables, electric; calculating machines; 
pocket calculators; identity cards, magnetic; video ga-
me cartridges; memory cards for video game machi-
nes; encoded magnetic cards; electronic book readers; 
electronic agendas; mouse pads; compact discs [au-
dio-video]; compact discs [read-only memory]; com-
puters; laptop computers; tablet computers; notebook 
computers; decorative magnets; monitors [computer 
hardware]; monitors [computer programs]; headpho-
nes; magnetic data media; optical data media; electro-
nic sheet music, downloadable; computer software, 
recorded; computer hardware; sunglasses; goggles for 
sports; radio pagers; computer software applications, 
downloadable; computer programs, recorded; compu-
ter game software; computer programs [downloadable 
software]; computer operating programs, recorded; el-
ectronic publications, downloadable; smart cards [in-
tegrated circuit cards]; smartglasses; smartphones; 
smartwatches; bags adapted for laptops; downloadab-
le ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable music files; animated cartoons; 
USB flash drives; covers for tablet computers; covers 
for smartphones; cell phone straps. 
 

16 – Fountain pens; albums; scrapbooks; almanacs; 
posters; banners of paper; tickets; forms, printed; an-
nouncement cards [stationery]; note books; pads [sta-
tionery]; drawing pads; loose-leaf binders; pamphlets; 
booklets; wrapping paper; packing paper; paper; 
newsletters; signboards of paper or cardboard; bunting 
of paper; newspapers; magazines [periodicals]; book-
markers; periodicals; printed publications; graphic 
representations; calendars; pencils; pencil lead hol-
ders; pictures; transfers [decalcomanias]; catalogues; 
books; comic books; envelopes [stationery]; boxes of 
paper or cardboard; printed coupons; flyers; bags [en-
velopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; 
stickers [stationery]; passport holders; musical gree-
ting cards; greeting cards; postcards; conical paper 
bags; folders for papers; jackets for papers; desk mats; 
writing cases [sets]; office requisites, except furniture; 
writing materials; writing instruments; printed matter; 
prospectuses; writing or drawing books; bottle wrap-
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pers of paper or cardboard; manuals [handbooks]; 
figurines [statuettes] of papier mâché; flags of paper; 
stencils; stamps [seals]; shields [paper seals]; labels of 
paper or cardboard. 
 

28 – Board games; building games; playing cards; 
dolls, including life-size; play balloons. 
 

38 – Wireless broadcasting; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; information 
about telecommunication; providing user access to 
global computer networks; providing access to data-
bases; providing internet chatrooms; providing tele-
communications connections to a global computer 
network; message sending; computer aided transmis-
sion of messages and images; transmission of digital 
files; providing online forums; rental of access time to 
global computer networks; rental of telecommunica-
tion equipment; communications by fiber optic net-
works; communications by computer terminals; tele-
communications routing and junction services; strea-
ming of data. 
 

41 – Academies [education]; publication of books; 
layout services, other than for advertising purposes; 
game services provided on-line from a computer net-
work; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; practical training [demonstration]; pro-
viding recreation facilities; arranging and conducting 
of internships; arranging and conducting of conferen-
ces; arranging and conducting of workshops [trai-
ning]; arranging and conducting of seminars; organi-
zation of competitions [education or entertainment]; 
organization of lotteries; vocational guidance [educa-
tion or training advice]; providing on-line videos, not 
downloadable; providing on-line music, not downloa-
dable; educational examination; electronic desktop 
publishing; on-line publication of electronic books 
and journals; publication of texts, other than publicity 
texts; entertainment services; tutoring. 
 

42 – Computer system analysis; recovery of computer 
data; computer virus protection services; installation 
of computer software; computer security consultancy; 
information technology [IT] consultancy; consultancy 
in the design and development of computer hardware; 
internet security consultancy; computer software con-
sultancy; data security consultancy; technological 
consultancy; updating of computer software; monito-
ring of computer systems to detect breakdowns; moni-
toring of computer systems for detecting unauthorized 
access or data breach; monitoring of computer sys-
tems by remote access; software as a service [SaaS]; 
maintenance of computer software; providing infor-
mation on computer technology and programming via 
a website; providing search engines for the internet; 
conversion of computer programs and data, other than 
physical conversion; computer system design; rental 
of web servers; computer rental; rental of computer 
software; hosting computer sites [web sites]; server 
hosting; computer software design; creating and main-

taining web sites for others; computer programming; 
technical writing; duplication of computer programs; 
cloud computing; outsource service providers in the 
field of information technology; off-site data backup; 
computer technology consultancy; telecommunicati-
ons technology consultancy; data encryption services; 
electronic data storage. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115498 A 
(800) 1449517 
(151) 2018 10 12 
(891) 2021 10 20 
(731) "Selectel", Co. Ltd. 

Tsvetochnaya ul. 21, liter A, RU-196084  
Saint-Petersburg, Russian Federation 

(540)  

T-Rex 
(591) Black, white  
(511)  
16 – Fountain pens; albums; scrapbooks; almanacs; 
posters; banners of paper; tickets; forms, printed; 
announcement cards [stationery]; note books; pads 
[stationery]; drawing pads; loose-leaf binders; pamph-
lets; booklets; wrapping paper; packing paper; paper; 
newsletters; signboards of paper or cardboard; bunting 
of paper; newspapers; magazines [periodicals]; book-
markers; periodicals; printed publications; graphic 
representations; calendars; pencils; pencil lead hol-
ders; pictures; transfers [decalcomanias]; catalogues; 
books; comic books; envelopes [stationery]; boxes of 
paper or cardboard; printed coupons; flyers; bags [en-
velopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; 
stickers [stationery]; passport holders; musical gree-
ting cards; greeting cards; postcards; conical paper 
bags; folders for papers; jackets for papers; desk mats; 
writing cases [sets]; office requisites, except furniture; 
writing materials; writing instruments; printed matter; 
prospectuses; writing or drawing books; bottle wrap-
pers of paper or cardboard; manuals [handbooks]; 
figurines [statuettes] of papier mâché; flags of paper; 
stencils; stamps [seals]; shields [paper seals]; labels of 
paper or cardboard. 
 

38 – Wireless broadcasting; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; information 
about telecommunication; providing user access to 
global computer networks; providing access to data-
bases; providing internet chatrooms; providing teleco-
mmunications connections to a global computer net-
work; message sending; computer aided transmission 
of messages and images; transmission of digital files; 
providing online forums; rental of access time to glo-
bal computer networks; rental of telecommunication 
equipment; communications by fiber optic networks; 
communications by computer terminals; telecommu-
nications routing and junction services; streaming of 
data. 
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42 – Computer system analysis; recovery of computer 
data; computer virus protection services; installation 
of computer software; computer security consultancy; 
information technology [IT] consultancy; consultancy 
in the design and development of computer hardware; 
internet security consultancy; computer software con-
sultancy; data security consultancy; technological 
consultancy; updating of computer software; monito-
ring of computer systems to detect breakdowns; mo-
nitoring of computer systems for detecting unaut-
horized access or data breach; monitoring of computer 
systems by remote access; software as a service [Sa-
aS]; maintenance of computer software; providing in-
formation on computer technology and programming 
via a website; providing search engines for the in-
ternet; conversion of computer programs and data, ot-
her than physical conversion; computer system de-
sign; rental of web servers; computer rental; rental of 
computer software; hosting computer sites [web si-
tes]; server hosting; computer software design; crea-
ting and maintaining web sites for others; computer 
programming; technical writing; duplication of com-
puter programs; cloud computing; outsource service 
providers in the field of information technology; off-
site data backup; computer technology consultancy; 
telecommunications technology consultancy; data 
encryption services; electronic data storage. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115613 A 
(800) 1628997 
(151) 2021 07 26 
(891) 2021 07 26 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ, SAN. VE TİC.  

A.Ş. 
15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad.; No:50  
Bağcılar; İstanbul, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes, chemical preparations for medical 
purposes, dietary supplements, including those adap-
ted for medical purposes, dietary supplements for sli-
mming purposes, food for babies, herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes, dental pre-
parations and articles, sanitary preparations for me-
dical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, 
materials for dressings, diapers, including those made 
of paper and textiles, preparations for destroying ver-
min, fungicides, herbicides, deodorants, other than for 
human beings or for animals, air deodorising prepa-
rations, disinfectants, antiseptics, detergents for medi-
cal purposes. 
___________________________________________  
 

(260) AM 2022 115614 A 
(800) 1629108 
(151) 2021 09 08 
(891) 2021 09 08 
(731) Gaz & Jo Intellectual Property Holdings  

Limited 
Suite 4, Queripel House, 1 Duke of York  
Square, London SW3 4LY, United Kingdom 

(540)  

JO’S LAUNDRY 
(591) Black, white  
(511) 
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; aftershave; after shave balms, 
lotions and gels; air fragrancing preparations; anti-
perspirants; antistatic preparations for household pur-
poses; antistatic dryer sheets; aromatherapy oils, loti-
ons, creams and gels; bath and shower preparations, 
oils, lotions, creams, foams and gels; beauty creams, 
gels, lotions, serums, masks and foams; bleaching pre-
parations for household use; bleaching preparations 
for laundry; face and body creams, lotions, gels, se-
rums, masks and foams; body scrubs; fragrancing pre-
parations; shampoos and conditioners for the hair; 
degreasing preparations for household purposes; de-
tergents; dishwashing preparations; fabric softeners 
and conditioners; floor cleaning preparations; hair ca-
re preparations; fragrances for the hair; hair care cre-
ams, lotions, gels, liquids; hair pomades; household 
fragrances; impregnated cloths and wipes; laundry 
preparations; polishes; pot pourri; reed diffusers and 
refills for reed diffusers; scented fabric refresher spra-
ys; sachets for perfuming linen; scented room sprays; 
skin care preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115615 A 
(800) 1629118 
(151) 2021 09 27 
(891) 2021 09 27 
(731) REHAU Industries SE & Co. KG 

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

(540)  

OLIVIA-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; me-
tal sash lifts; metal handles; window furniture of 
metal; catches (window-) of metal; metal window 
jambs; window rails of metal; window surrounds of 
metal; fittings of metal for windows; windows of me-
tal. 
 

20 – Door, gate and window fittings, non-metallic; 
latches, not of metal; mechanisms (non-metallic, non-
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electric-) for locking windows; non-metallic grab ra-
ils; window fasteners (non-metallic-); plastic window 
handles; porcelain window handles; window stops of 
plastic; window handles (non-metallic-); window fit-
tings, not of metal. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115617 A 
(800) 1629165 
(151) 2021 06 15 
(891) 2021 06 15 
(731) Faber-Castell Aktiengesellschaft 

Nürnberger Str. 2, 90546 Stein, Germany 
(540)  

Faber-Castell 
(591) Black, white  
(511) 
3 – Non-medical cosmetics and preparations for body 
and beauty care; non-medical cosmetic preparations 
and substances for the care of and for use on the skin, 
body, face, eyes, hair, teeth and nails; decorative cos-
metics; conditioning cosmetics; make-up; eyelash 
cosmetics; eyebrow cosmetics; eyeliners; cosmetic 
pencils; lipsticks; lip balms; lip liners; eye contour 
pencils; eye shadows; eyebrow pencils; make-up pen-
cils; body paints for cosmetic purposes; cosmetic 
powders; make-up foundations; face powders; make-
up powders; liquid make-up foundations; color cos-
metics; cosmetic pencils, especially sharpened pro-
ducts of wood and plastic, mechanical cosmetic pen-
cils, capillary systems; eyeliner pencils; liquid eye-
liners; eye pencils; retractable pencils for eyes; pen-
cils for liquid eyeliners; liquid concealer; eye make-
up; liquid eye shadow; nail care preparations; nail 
polishing pens; mascara; eyelash care preparations; 
nourishing creams, not for medical purposes; perfu-
mes; perfumery; fragrance preparations; fragrances. 
 

21 – Applicators and applicators with capillary sys-
tems for cosmetics; adjusted cosmetic containers for 
non-medical cosmetics and preparations for body and 
beauty care and non-medical cosmetic preparations 
and substances for the care of and for use on the skin, 
body, face, eyes, hair, teeth and nails and decorative 
cosmetics and conditioning cosmetics and make-up 
and eyelash cosmetics and eyebrow cosmetics and 
eyeliners and cosmetic pencils and lipsticks and lip 
balms and lip liners and eye contour pencils and eye 
shadows and eyebrow pencils and make-up pencils 
and body paints for cosmetic purposes and cosmetic 
powders; and make-up foundations and face powders 
and make-up powders and liquid make-up foundations 
and color cosmetics and cosmetic pencils, especially 
sharpened products of wood and plastic, mechanical 
cosmetic pencils, capillary systems and eyeliner pen-
cils and liquid eyeliners and eye pencils and retrac-
table pencils for eyes and pencils for liquid eyeliners 
and liquid concealer and eye make-up and liquid eye 
shadow and nail care preparations and nail polishing  

pens and mascara and eyelash care preparations and 
nourishing creams, not for medical purposes and per-
fumes and perfumery and fragrance preparations and 
fragrances. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115618 A 
(800) 1629239 
(151) 2021 09 28 
(891) 2021 09 28 
(731) Siemens Healthcare GmbH 

Henkestraße 127, 91052 Erlangen, Germany 
(540)  

myExam Autopilot 
(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 
apparatus. 
 

42 – Software as a service (SaaS) for use in connec-
tion with apparatus for medical imaging. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115719 A 
(800) 1631569 
(151) 2021 09 16 
(891) 2021 09 16 
(731) Limited Liability Company  

"PRODKONTRAKTINVEST" 
Sovkhoznaya st., vld. 52a, Belaya Kalitva,  
RU-347041 Rostov region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
31 – Animal foodstuffs. 
 

35 – Advertising; business management services. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115720 A 
(800) 1631690 
(151) 2021 08 12 
(891) 2021 08 12 
(731) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Kavacık Ofis Rüzgarlı Bahçe Mah., Kavak Sk.  
No. 20 Beykoz, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue, yellow, pink and green 
(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.07;  

27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.14 
(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher detergents; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparati-
ons; perfumery; non-medicated cosmetics; fragrances; 
deodorants for personal use and animals; essential 
oils, cosmetics, hair lotions; soaps; dental care prepa-
rations; dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical purposes; 
abrasive preparations; emery cloth; sandpaper; pumi-
ce stone; abrasive pastes; polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams 
for leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing; 
wet wipes, tissue papers moisturized with cosmetics; 
cotton buds; tissues impregnated with cosmetic lo-
tions; pre-moistened and impregnated cleansing pads, 
tissues and wipes, namely, impregnated cleaning pads 
impregnated with cosmetics, pre-moistened cosmetic 
tissues impregnated with make-up removing prepara-
tions, and pre-moistened cosmetic wipes; cosmetic 
pads impregnated with make-up removing preparati-
ons; cloths impregnated with cleaning preparations; 
baby wipes; face wipes; baby wipes for cosmetic pur-
poses; baby wipes for cosmetic use; face cleaning wi-
pes; pre-impregnated cleansing wipes; pre-moistened 
cleansing wipes; pre-moistened cosmetic wipes; wi-
pes impregnated with a skin cleanser; wipes impreg-
nated with cleaning preparations; wipes impregnated 
with cosmetic preparations; wipes impregnated with 
skincare preparations; baby wipes impregnated with 
cleaning preparations; disposable baby wipes impreg-
nated with cosmetic preparations; wipes impregnated 
with personal cleansing preparations; disposable wi-
pes impregnated with eau de Cologne; disposable ba-
by wipes impregnated with personal cleansing pre-
parations; pre-moistened or impregnated cleaning 
pads, tissues or wipes; pre-moistened wipes with clea-

ning preparations for household purposes; wipes im-
pregnated with anti-perspirant preparations for perso-
nal use; wipes impregnated with make-up removing 
preparations; wipes impregnated with deodorant pre-
parations for personal use; disposable wipes impreg-
nated with cleansing chemicals or compounds for per-
sonal hygiene; disposable wipes impregnated with 
cleansing compounds for use on the face. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115721 A 
(800) 1631700 
(151) 2021 10 28 
(891) 2021 10 28 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

APPLE AIRTAG 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Radio transmitters and receivers; wireless commu-
nication devices for the transmission of data and au-
dio; downloadable computer software for locating, 
monitoring, and tracking the position of objects and 
other electronic devices; peripheral devices for com-
puters, mobile telephones, and mobile electronic devi-
ces, namely, electronic tags used for locating, moni-
toring, and tracking the position of objects and other 
electronic devices; wearable computer peripherals us-
ed for locating, monitoring, and tracking the position 
of objects and other electronic devices; electronic tags 
for goods; lanyards for mobile digital electronic devi-
ces and wearable electronic devices; carrying cases 
for wearable computer peripherals used for locating, 
monitoring, and tracking the position of objects and 
other electronic devices; carrying cases for electronic 
tags for goods. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115722 A 
(800) 1631743 
(151) 2021 09 30 
(891) 2021 09 30 
(731) REAL MADRID CLUB DE FUTBOL 

Avenida de las Fuerzas Armadas nº 402,  
E-28055 Madrid, Spain 

(540) 

 
(591) Black, white  
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(531) 24.01.03; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.25;  
24.09.01; 24.09.13 

(511)  
28 – Games, toys; playing cards; gymnastic and spor-
ting articles not included in other classes; decorations 
for Christmas trees. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115723 A 
(800) 1631802 
(151) 2021 08 17 
(891) 2021 08 17 
(731) Rillius Holding Limited 

28 Oktovriou,  365 Vashiotis Seafront Building,   
6th floor, Flat/Office 602 Neapoli  CY-3107  
Limassol, Cyprus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.09; 26.04.24 
(511)  
35 – Web indexing for commercial or advertising pur-
poses; business management of performing artists; bu-
siness management of sports people; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
business intermediary services relating to the mat-
ching of potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; business efficiency expert services; 
outsourcing services [business assistance]; sponsors-
hip search; advertising / publicity; pay per click ad-
vertising; online advertising on a computer network; 
dissemination of advertising matter; systemization of 
information into computer databases; sales promotion 
for others; promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; negotiation and conclu-
sion of commercial transactions for third parties; pro-
fessional business consultancy. 
 

41 – Academies [education]; arranging and conduc-
ting of conferences; arranging and conducting of in-
person educational forums; arranging and conducting 
of seminars; electronic desktop publishing; providing 
user reviews for entertainment or cultural purposes; 
providing information in the field of education; pro-
viding information in the field of entertainment; pro-
viding information relating to recreational activities; 
providing online videos, not downloadable; providing 
online electronic publications, not downloadable; 
providing television programmes, not downloadable, 
via video-on-demand services / providing television 

programs, not downloadable, via video-on-demand 
services; providing films, not downloadable, via vi-
deo-on-demand services; providing user rankings for 
entertainment or cultural purposes / providing user ra-
tings for entertainment or cultural purposes; providing 
sports facilities; providing casino facilities [gamb-
ling]; booking of seats for shows; game services pro-
vided online from a computer network; organization 
of shows [impresario services]; organization of exhi-
bitions for cultural or educational purposes; organiza-
tion of lotteries; organization of sports competitions; 
providing amusement arcade services; club services 
[entertainment or education]; health club services [he-
alth and fitness training]; nightclub services [enterta-
inment]; amusement park services; sport camp servi-
ces; gambling services; conducting fitness classes; on-
line publication of electronic books and journals; pub-
lication of books; publication of texts, other than pub-
licity texts; entertainment services; production of 
shows; physical education. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115724 A 
(800) 1631803 
(151) 2021 08 17 
(891) 2021 08 17 
(731) Rillius Holding Limited 

28 Oktovriou,  365 Vashiotis Seafront Building,   
6th floor, Flat/Office 602 Neapoli CY-3107  
Limassol, Cyprus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
35 – Web indexing for commercial or advertising pur-
poses; business management of performing artists; bu-
siness management of sports people; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
business intermediary services relating to the mat-
ching of potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; business efficiency expert services; 
outsourcing services [business assistance]; sponsors-
hip search; advertising / publicity; pay per click ad-
vertising; online advertising on a computer network; 
dissemination of advertising matter; systemization of 
information into computer databases; sales promotion 
for others; promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; negotiation and conclu-
sion of commercial transactions for third parties; pro-
fessional business consultancy. 
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41 – Academies [education]; arranging and conduc-
ting of conferences; arranging and conducting of in-
person educational forums; arranging and conducting 
of seminars; electronic desktop publishing; providing 
user reviews for entertainment or cultural purposes; 
providing information in the field of education; pro-
viding information in the field of entertainment; 
providing information relating to recreational activi-
ties; providing online videos, not downloadable; pro-
viding online electronic publications, not downloa-
dable; providing television programmes, not downloa-
dable, via video-on-demand services / providing tele-
vision programs, not downloadable, via video-on-de-
mand services; providing films, not downloadable, via 
video-on-demand services; providing user rankings 
for entertainment or cultural purposes / providing user 
ratings for entertainment or cultural purposes; provi-
ding sports facilities; providing casino facilities [gam-
bling]; booking of seats for shows; game services pro-
vided online from a computer network; organization 
of shows [impresario services]; organization of exhi-
bitions for cultural or educational purposes; organiza-
tion of lotteries; organization of sports competitions; 
providing amusement arcade services; club services 
[entertainment or education]; health club services 
[health and fitness training]; nightclub services [enter-
tainment]; amusement park services; sport camp ser-
vices; gambling services; conducting fitness classes; 
online publication of electronic books and journals; 
publication of books; publication of texts, other than 
publicity texts; entertainment services; production of 
shows; physical education. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115725 A 
(800) 1631804 
(151) 2021 08 17 
(891) 2021 08 17 
(731) Rillius Holding Limited 

28 Oktovriou,  365 Vashiotis Seafront Building,   
6th floor, Flat/Office 602 Neapoli  CY-3107  
Limassol, Cyprus 

(540) 

 
 

(591) Yellow and black 
(531) 25.05.03; 26.04.05; 26.04.24; 29.01.12 
(511)  
35 – Web indexing for commercial or advertising pur-
poses; business management of performing artists; bu-
siness management of sports people; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 

business intermediary services relating to the mat-
ching of potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; business efficiency expert services; 
outsourcing services [business assistance]; sponsors-
hip search; advertising / publicity; pay per click ad-
vertising; online advertising on a computer network; 
dissemination of advertising matter; systemization of 
information into computer databases; sales promotion 
for others; promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; negotiation and conclu-
sion of commercial transactions for third parties; pro-
fessional business consultancy. 
 

41 – Academies [education]; arranging and conduc-
ting of conferences; arranging and conducting of in-
person educational forums; arranging and conducting 
of seminars; electronic desktop publishing; providing 
user reviews for entertainment or cultural purposes; 
providing information in the field of education; pro-
viding information in the field of entertainment; pro-
viding information relating to recreational activities; 
providing online videos, not downloadable; providing 
online electronic publications, not downloadable; pro-
viding television programmes, not downloadable, via 
video-on-demand services / providing television pro-
grams, not downloadable, via video-on-demand servi-
ces; providing films, not downloadable, via video-on-
demand services; providing user rankings for enter-
tainment or cultural purposes / providing user ratings 
for entertainment or cultural purposes; providing 
sports facilities; providing casino facilities [gamb-
ling]; booking of seats for shows; game services pro-
vided online from a computer network; organization 
of shows [impresario services]; organization of exhi-
bitions for cultural or educational purposes; organiza-
tion of lotteries; organization of sports competitions; 
providing amusement arcade services; club services 
[entertainment or education]; health club services [he-
alth and fitness training]; nightclub services [enter-
tainment]; amusement park services; sport camp ser-
vices; gambling services; conducting fitness classes; 
online publication of electronic books and journals; 
publication of books; publication of texts, other than 
publicity texts; entertainment services; production of 
shows; physical education. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115726 A 
(800) 1631819 
(151) 2021 10 30 
(891) 2021 10 30 
(731) De Vlaamse Waterweg NV 

Havenstraat 44, B-3500 Hasselt, Belgium 
(540)  

eRIBa 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; software suites; computer 
software platforms; application software; interactive 
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computer software; data communications software; 
computer software, recorded; data management soft-
ware; interactive software; logistics software; compu-
ter software; computer programmes for data proces-
sing; computer software; traffic management softwa-
re; unified communications software; computer soft-
ware for communicating purposes between micro-
computers; data storage automation software; compu-
ter software for the collection of positioning data; 
positioning data processing software; computer soft-
ware for the transmission of positioning data; compu-
ter software for the dissemination of positioning data; 
interactive computer software that provides navigatio-
nal and travel information. 
 

35 – Compilation of information into computer data-
bases; compilation of statistics; invoicing. 
 

39 – Barge transport; boat transport; marine transport; 
pleasure boat transport; river transport; traffic infor-
mation; transport; transportation information. 
 

42 – Computer systems integration services; computer 
software design; software development; rental of 
computer software; maintenance of computer softwa-
re; testing of computer software; maintenance and up-
dating of software for communication systems; design 
and development of route planning software; design 
and development of computer software for logistics; 
rental of software for importing and managing data; 
programming of computer software for reading, trans-
mitting and organising data. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115727 A 
(800) 1631914 
(151) 2020 11 20 
(891) 2020 11 20 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Myasnaya  

galereya" 
ul. Poliny Osipenko, 65, of. 10, RU-600009  
g. Vladimir, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Yellow, orange, red, black and white 
(531) 03.07.17; 11.03.05; 11.03.18; 28.05; 29.01.15 
(526) Symbol ® 
(511)  
29 – Ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for 
human consumption; alginates for culinary purposes; 
anchovy, not live; peanuts, prepared; artichokes, pre-
served; albumen for culinary purposes; white of eggs; 

beans, preserved; soya beans, preserved, for food; 
broth; ginger jam; ham; fatty substances for the manu-
facture of edible fats; laver, preserved; edible birds' 
nests; sea-cucumbers, not live; peas, preserved; mush-
rooms, preserved; guacamole [mashed avocado]; ga-
me, not live; gelatine; meat jellies; jellies for food; 
fruit jellies; yolk of eggs; coconut fat; bone oil for fo-
od; lard; suet for food; edible fats; curd; fruit-based 
snack food; milk substitutes; soya patties; tofu patties; 
charcuterie; raisins; caviar; eggplant paste; vegetable 
marrow paste; fish roe, prepared; yogurt; galbi [grilled 
meat dish]; sauerkraut; kefir [milk beverage]; kimchi 
[fermented vegetable dish]; isinglass for food; clams, 
not live; potato-based dumplings; klipfish [salted and 
dried cod]; milk shakes; black pudding; onion rings; 
arrangements of processed fruit; compotes; meat, can-
ned; vegetables, canned; fish, canned; fruits, canned; 
broth concentrates; corn dogs; gherkins; shrimps, not 
live; prawns, not live; buttercream; croquettes; silk-
worm chrysalis for human consumption; sweet corn, 
processed; kumys [milk beverage]; spiny lobsters, not 
live; lecithin for culinary purposes; salmon, not live; 
onions, preserved; margarine; marmalade; oils for 
food; peanut butter; cocoa butter for food; coconut oil 
for food; coconut butter; corn oil for food; sesame oil 
for food; linseed oil for food; extra virgin olive oil for 
food; olive oil for food; palm oil for food; palm kernel 
oil for food; sunflower oil for food; rape oil for food; 
butter; soya bean oil for food; mussels, not live; al-
monds, ground; animal marrow for food; mollusks, 
not live; milk; peanut milk; peanut milk for culinary 
purposes; coconut milk; coconut milk for culinary 
purposes; almond milk; almond milk for culinary pur-
poses; oat milk; rice milk; rice milk for culinary pur-
poses; protein milk; condensed milk; soya milk; pow-
dered milk; fish meal for human consumption; vege-
table mousses; fish mousses; fruit pulp; meat; meat, 
preserved; freeze-dried meat; milk beverages, milk 
predominating; peanut milk-based beverages; coconut 
milk-based beverages; almond milk-based beverages; 
edible insects, not live; pieces of chicken fried in bat-
ter; chicken wings fried in batter; sausage casings, 
natural or artificial; vegetables, preserved; freeze-dri-
ed vegetables; vegetables, dried; vegetables, cooked; 
potato fritters; olives, preserved; lobsters, not live; fla-
vored nuts; candied nuts; coconut, desiccated; nuts, 
prepared; tomato paste; pressed fruit paste; liver pâté; 
pectin for culinary purposes; liver; pickles; jams; 
powdered eggs; milk products; fish-based foodstuffs; 
prostokvasha [soured milk]; poultry, not live; bulgogi; 
pollen prepared as foodstuff; cranberry compote; to-
mato purée; apple purée; crayfish, not live; crustace-
ans, not live; fish, preserved; fish, not live; salted fish; 
ryazhenka [fermented baked milk]; vegetable salads; 
fruit salads; bacon; sardelki [sausages]; sardines, not 
live; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflo-
wer seeds, prepared; cream [dairy products]; whipped 
cream; vegetable-based cream; fat-containing mixtu-
res for bread slices; smetana [sour cream]; lemon jui-
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ce for culinary purposes; tomato juice for cooking; ve-
getable juices for cooking; salted meats; sausages; 
sausages in batter; hot dog sausages; preparations for 
making bouillon; preparations for making soup; nut-
based spreads; tripe; soups; vegetable soup prepara-
tions; whey; cottage cheese fritters; cheese; tajine 
[prepared meat, fish or vegetable dish]; tahini [sesame 
seed paste]; tofu; truffles, preserved; tuna, not live; 
oysters, not live; falafel; milk ferments for culinary 
purposes; rennet; fish fillets; dates; frosted fruits; fro-
zen fruits; fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; 
fruit, stewed; hazelnuts, prepared; potato flakes; hum-
mus [chickpea paste]; fruit peel; preserved garlic; 
lentils, preserved; potato chips; low-fat potato chips; 
fruit chips; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts 
for food; meat extracts; escamoles [edible ant larvae, 
prepared]; yuba [tofu skin]; berries, preserved; eggs; 
snail eggs for consumption; yakitori. 
 

30 – Seaweed [condiment]; vanilla flavorings for culi-
nary purposes; flavorings, other than essential oils, for 
cakes; flavorings, other than essential oils, for beve-
rages; coffee flavorings; food flavorings, other than 
essential oils; star aniseed; baozi; cereal bars; high-
protein cereal bars; pancakes; noodle-based prepared 
meals; freeze-dried dishes with the main ingredient 
being pasta; freeze-dried dishes with the main ingre-
dient being rice; buns; bulgur; bread rolls; edible rice 
paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla substi-
tute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermice-
lli; natural sweeteners; sausage binding materials; 
binding agents for ice cream; sea water for cooking; 
malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing [mirror gla-
ze]; cake frosting [icing]; glucose for culinary purpo-
ses; mustard; croutons; buckwheat, processed; gluten 
additives for culinary purposes; yeast; pelmeni [dum-
plings stuffed with meat], fried; thickening agents for 
cooking foodstuffs; leaven; rice-based snack food; 
cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal pre-
parations for use as coffee substitutes; dressings for 
salad; zefir [confectionery]; fruit jellies [confectio-
nery]; candy decorations for cakes; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasta; ginger 
[spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cre-
am of tartar for culinary purposes; capers; caramels 
[sweets]; curry [spice]; ketchup [sauce]; prepared rice 
rolled in seaweed; kimchijeon [fermented vegetable 
pancakes]; quinoa, processed; quiches; gluten prepa-
red as foodstuff; flour-based dumplings; sweets; liqu-
orice [confectionery]; peppermint sweets; mints for 
breath freshening; dulce de leche; cinnamon [spice]; 
coffee; unroasted coffee; starch for food; crackers; 
custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed bar-
ley; groats for human food; ice cubes; corn, milled; 
corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous; noodles; 
soba noodles; udon noodles; ice for refreshment; ice, 
natural or artificial; edible ices; rice cakes; potato-
based flatbreads; mayonnaise; macarons; macaroni; 
maltose; hominy; manti [stuffed dumplings]; piccali-

lli; marinades; marzipan; honey; miso [seasoning]; 
royal jelly; ice cream; bean meal; buckwheat flour; 
tapioca flour; potato flour; corn flour; nut flours; flo-
ur; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mou-
sses [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-ba-
sed beverages; chocolate beverages with milk; choco-
late-based beverages; infusions, not medicinal; crus-
hed oats; husked oats; okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; onigiri [rice balls]; nutmegs; chocolate-
coated nuts; stick liquorice [confectionery]; soya bean 
paste [seasoning]; pastila [confectionery]; pastilles 
[confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte; 
pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; alls-
pice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; pe-
tit-beurre biscuits; bibimbap [rice mixed with vege-
tables and beef]; pies; pizzas; meat gravies; fondants 
[confectionery]; popcorn; powders for making ice cre-
am; baking powder; mustard meal; pralines; aromatic 
preparations for food; condiments; meat tenderizers 
for household purposes; cereal preparations; ravioli; 
ramen [Japanese noodle-based dish]; chewing gum; 
chewing gum for breath freshening; relish [condi-
ment]; rice; instant rice; wheat germ for human con-
sumption; spring rolls; sago; sugar; palm sugar; sesa-
me seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes 
[seasoning]; processed seeds for use as a seasoning; 
aniseed; agave syrup [natural sweetener]; golden sy-
rup; confectionery; batter mixes for okonomiyaki 
[Japanese savory pancakes]; baking soda [bicarbonate 
of soda for cooking purposes]; malt for human con-
sumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; 
celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; cranberry sauce 
[condiment]; soya sauce; tomato sauce; apple sauce 
[condiment]; sauces [condiments]; pasta sauce; spag-
hetti; spices; chocolate-based spreads; chocolate 
spreads containing nuts; preparations for stiffening 
whipped cream; shaved ice with sweetened red beans; 
rusks; breadcrumbs; sushi; senbei [rice crackers]; 
sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; 
pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary 
purposes; cake dough; tortillas; garden herbs, preser-
ved [seasonings]; chocolate decorations for cakes; 
vinegar; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; 
khinkali [stuffed dumplings]; bread; unleavened bre-
ad; chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; hot 
dog sandwiches; flowers or leaves for use as tea subs-
titutes; jiaozi; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; 
chutneys [condiments]; chebureki [deep-fried pies]; 
minced garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwic-
hes]; chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; 
chocolate; malt extract for food; essences for foods-
tuffs, except etheric essences and essential oils; 
husked barley. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; publicity 
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agency services; cost price analysis; rental of office 
equipment in co-working facilities; rental of adver-
tising space; business auditing; financial auditing; bu-
siness intermediary services relating to the matching 
of potential private investors with entrepreneurs nee-
ding funding; employment agency services; compute-
rized file management; accounting; invoicing; demon-
stration of goods; transcription of communications 
[office functions]; opinion polling; market studies; bu-
siness information; commercial information and advi-
ce for consumers in the choice of products and servi-
ces; business investigations; business research; mar-
keting research; personnel recruitment; business ma-
nagement and organization consultancy; business or-
ganization consultancy; business management consul-
tancy; personnel management consultancy; professio-
nal business consultancy; consultancy regarding ad-
vertising communication strategies; consultancy re-
garding public relations communication strategies; 
layout services for advertising purposes; marketing; 
marketing in the framework of software publishing; 
targeted marketing; business management of perfor-
ming artists; business management of sports people; 
writing of résumés for others; scriptwriting for adver-
tising purposes; news clipping services; updating and 
maintenance of information in registries; updating and 
maintenance of data in computer databases; updating 
of advertising material; word processing; online retail 
services for downloadable and pre-recorded music 
and movies; online retail services for downloadable 
ring tones; online retail services for downloadable di-
gital music; organization of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; arranging newspaper 
subscriptions for others; organization of fashion 
shows for promotional purposes; organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes; shop 
window dressing; development of advertising con-
cepts; business appraisals; payroll preparation; data 
search in computer files for others; sponsorship se-
arch; administrative assistance in responding to calls 
for tenders; business management assistance; com-
mercial or industrial management assistance; com-
mercial intermediation services; providing business 
information via a web site; providing commercial and 
business contact information; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; web indexing for commercial or advertising 
purposes; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; media relations services; 
economic forecasting; auctioneering; wholesale servi-
ces for pharmaceutical, veterinary and sanitary pre-
parations and medical supplies; retail services for 
works of art provided by art galleries; retail services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and medical supplies; sales promotion for ot-
hers; promotion of goods and services through spon-
sorship of sports events; production of teleshopping 
programs; production of advertising films; office 
machines and equipment rental; rental of advertising 

time on communication media; publicity material ren-
tal; rental of billboards [advertising boards]; rental of 
vending machines; rental of sales stands; rental of 
photocopying machines; publication of publicity 
texts; radio advertising; bill-posting; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; registration of written communicati-
ons and data; writing of publicity texts; advertising; 
online advertising on a computer network; outdoor 
advertising; advertising by mail order; television ad-
vertising; document reproduction; compilation of sta-
tistics; compilation of information into computer data-
bases; business inquiries; systemization of informa-
tion into computer databases; advisory services for 
business management; corporate communications ser-
vices; negotiation of business contracts for others; ne-
gotiation and conclusion of commercial transactions 
for third parties; compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes; tax preparation; 
drawing up of statements of accounts; telemarketing 
services; psychological testing for the selection of 
personnel; interim business management; outsourced 
administrative management for companies; business 
management of hotels; business management for free-
lance service providers; business project management 
services for construction projects; commercial admi-
nistration of the licensing of the goods and services of 
others; business management of reimbursement pro-
grams for others; administration of consumer loyalty 
programs; administration of frequent flyer programs; 
administrative processing of purchase orders; public 
relations; commercial lobbying services; competitive 
intelligence services; modelling for advertising or sa-
les promotion; typing; market intelligence services; 
appointment reminder services [office functions]; web 
site traffic optimization; administrative services for 
the relocation of businesses; tax filing services; search 
engine optimization for sales promotion; appointment 
scheduling services [office functions]; gift registry 
services; price comparison services; pay per click ad-
vertising; secretarial services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; shorthand; outsourcing services [business 
assistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; photocopying services; business efficiency 
expert services. 
 

43 – Accommodation bureau services [hotels, boar-
ding houses]; rental of temporary accommodation; 
rental of meeting rooms; tourist home services; hotel 
reservations; boarding house bookings; temporary ac-
commodation reservations; hotel services; retirement 
home services; snack-bar services; information and 
advice in relation to the preparation of meals; café 
services; cafeteria services; motel services; boarding 
house services; boarding for animals; rental of coo-
king apparatus; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of lighting apparatus; rental of tents; 
rental of transportable buildings; rental of drinking 
water dispensers; restaurant services; self-service res-

 
 №17  2022 09 12 

 
67 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

taurant services; reception services for temporary ac-
commodation [management of arrivals and depar-
tures]; food sculpting; canteen services; decorating of 
food; cake decorating; holiday camp services [lod-
ging]; bar services; providing campground facilities; 
personal chef services; food and drink catering; was-
hoku restaurant services; udon and soba restaurant 
services; day-nursery [crèche] services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115728 A 
(800) 1631920 
(151) 2021 06 03 
(891) 2021 06 03 
(731) UAB "VIČIŪNŲ GRUPĖ" 

Karaliaus Mindaugo pr. 38  LT-44307 Kaunas,  
Lithuania 

(540) 

 
 

(591) Grey, white, red and blue 
(531) 03.07.16; 03.07.24; 25.03.01; 27.05.01;  

27.05.09; 28.05; 29.01.14 
(511)  
29 – Vegetable marrow paste; ajvar (preserved pep-
pers); aloe vera prepared for human consumption; al-
bumen for culinary purposes; albumin milk; alginates 
for culinary purposes; oils for food; olive oil for food; 
anchovy, not live; yakitori; arrangements of processed 
fruit; flavoured nuts; extra virgin olive oil for food; 
oysters, not live; oat milk; guacamole; eggplant paste; 
protein milk; bacon; broth; potato-based dumplings; 
potato flakes; potato fritters; potato chips; lemon juice 
for culinary purposes; candied nuts; frosted fruits; ve-
getable mousses; vegetable salads; vegetable soup 
preparations; vegetable juices for cooking; vegetable-
based cream; dates; hot dog sausages; sausages; sau-
sages in batter; spiny lobsters, not live; jellies for fo-
od; coconut, desiccated; vegetables, dried; falafel; 
non-alcoholic eggnog; suet for food; animal marrow 
for food; smetana; cream (dairy products); buttercre-
am; sea-cucumbers, not live; hummus; caviar; ginger 
jam; edible birds' nests; yogurt; seaweed extracts for 
food; clams, not live; cocoa butter for food; bone oil 
for food; kefir; liver; liver pate; liver pastes; galbi; 
pork; eggs; white of eggs; powdered eggs; yolk of 
eggs; kimchi; coconut oil for food; coconut milk; co-
conut milk for culinary purposes; coconut milk-based 
beverages; coconut fat; coconut butter; compotes; me-
at, preserved; meat, tinned; fish, preserved; fish, 
tinned; artichokes, preserved; preserved garlic; mush-
rooms, preserved; laver, preserved; onions, preserved; 
truffles, preserved; fruit, preserved; fruits, canned; pe-

as, preserved; olives, preserved; vegetables, preser-
ved; vegetables, canned; beans, preserved; soya be-
ans, preserved, for food; berries, preserved; bulgogi; 
gherkins; blood sausage; shrimps, not live; prawns, 
not live; croquettes; maize oil for food; corn dogs; 
koumiss; ham; salmon, not live; game, not live; lecit-
hin for culinary purposes; lyophilized meat; lyophili-
zed vegetables; lard; edible fats; isinglass for food; 
margarine; marmalade; klipfish (salted and dried cod); 
meat; meat jellies; meat extracts; charcuterie; mussels, 
not live; almond milk; almond milk for culinary pur-
poses; almond milk-based beverages; molluscs, not 
live; poultry, not live; sausage casings, natural or 
artificial; low-fat potato chips; apple puree; lobsters, 
not live; palm oil for food; palm kernel oil for food; 
hazelnuts, prepared; nuts, prepared; sweet corn, pro-
cessed; peanuts, prepared; fish roe, prepared; sunflo-
wer seeds, prepared; seeds, prepared; edible ant lar-
vae, prepared; pectin for culinary purposes; milk; milk 
ferments for culinary purposes; milk beverages, milk 
predominating; whey; milk shakes; powdered milk; 
milk substitutes; milk products; rennet; pickles; whip-
ped cream; tomato paste; tomato puree; tomato juice 
for cooking; rape oil for food; sauerkraut; raisins; fer-
mented baked milk; fatty substances for the manufac-
ture of edible fats; fat-containing mixtures for bread 
slices; nut-based spreads; rice milk; rice milk for culi-
nary purposes; soured milk; sardines, not live; sunf-
lower oil for food; linseed oil for food; sesame oil for 
food; tahini; herrings, not live; almonds, ground; soya 
patties; soya milk; soya bean oil for food; tofu; tofu 
patties; cranberry compote; fruit preserved in alcohol; 
snail eggs for consumption; soups; broth concentrates; 
preparations for making soup; salted fish; salted me-
ats; bouillon; bouillon concentrates; preparations for 
making bouillon; cheese; condensed milk; butter; oni-
on rings; freeze-dried meat; freeze-dried vegetables; 
frozen fruits; silkworm chrysalis for human consum-
ption; tofu skin; tuna, not live; jams; fruit-based snack 
food; fruit, stewed; pressed fruit paste; fruit pulp; fruit 
salads; fruit chips; fruit jellies; fruit peel; edible in-
sects, not live; curd; cottage cheese fritters; crustace-
ans, not live; crayfish, not live; vegetables, cooked; 
tripe; gelatine; peanut milk; peanut milk for culinary 
purposes; peanut milk-based beverages; peanut butter; 
pollen prepared as foodstuff; fish-based foodstuffs; 
fish, not live; fish fillets; fish meal for human con-
sumption; fish mousses. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115811 A 
(800) 1633794 
(151) 2021 10 15 
(891) 2021 10 15 
(731) Tovarishchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "Asia Su Kompaniyasy" 
Promyshlennaya zona Severnaya, proezd 11,  
zdanie 54/1, Kokshetau, 020006 Akmolinskaya  
oblast', Kazakhstan 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 17.01.02; 24.15.01; 24.15.05; 24.15.11;  

25.01.25; 27.05.01 
(511)  
32 – Aperitifs, non-alcoholic; barley wine [beer]; lit-
hia water; seltzer water; soda water; waters [bevera-
ges]; carbonated water; mineral water [beverages]; 
table waters; kvass; cocktails, non-alcoholic; beer-ba-
sed cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beve-
rages; rice-based beverages, other than milk substitu-
tes; soya-based beverages, other than milk substitutes; 
aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; pro-
tein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alco-
holic beverages flavoured with coffee; non-alcoholic 
beverages flavoured with tea; non-alcoholic fruit juice 
beverages; energy drinks; fruit nectars, non-alcoholic; 
orgeat; beer; ginger beer; malt beer; powders for ef-
fervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic be-
verage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; 
smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alco-
holic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; pre-
parations for making carbonated water; non-alcoholic 
essences for making beverages; non-alcoholic prepa-
rations for making beverages; must; grape must, un-
fermented; beer wort; malt wort; pastilles for efferves-
cing beverages; sherbet [beverages]; non-alcoholic 
fruit extracts; extracts of hops for making beer; essen-
ces for making beverages. 
 

33 – Aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese alcoholic 
beverage], brandy; wine; piquette; whisky; vodka; 
anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs [liqueurs and 
spirits]; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; 
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; 
alcoholic beverages, except beer, alcoholic beverages 
containing fruit; spirits [beverages]; distilled bevera-
ges; hydromel [mead]; peppermint liqueurs; bitters; 
nira [sugarcane-based alcoholic beverage]; rum; sake; 
perry; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit ex-
tracts, alcoholic; alcoholic essences. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115812 A 
(800) 1633802 
(151) 2021 10 14 
(891) 2021 10 14 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 04.05.03; 26.01.03; 26.11.12 
(511)  
9 – Computer software; downloadable computer soft-
ware for use in transmitting, receiving, browsing, 
searching, selecting, playing, streaming, and viewing 
television, movies, music, electronic publications, sof-
tware applications, and other audio, video, and multi-
media content; downloadable computer software allo-
wing multiple users to simultaneously view, interact 
with, and comment on television, movies, music, elec-
tronic publications, software applications, and other 
audio, video, and multimedia content; downloadable 
computer software for controlling the operation of 
media players, digital audio and video players, strea-
ming devices, set top boxes, and computers; downloa-
dable computer software for electronic data transmi-
ssion, video conferencing, real-time video and audio 
communication, and sending and receiving electronic 
messages, images, audio, video, and multimedia con-
tent; downloadable pre-recorded audio, video, and 
multimedia files featuring television, movies, music, 
electronic publications and other audio, video, and 
multimedia content; downloadable computer software 
for use in developing other software applications; ap-
plication development software; downloadable pre-
recorded audio, video and multimedia content; media 
players, digital audio and video players, and set top 
boxes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115813 A 
(800) 1633865 
(151) 2021 11 08 
(891) 2021 11 08 
(731) Janssen Pharmaceutica NV 

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

ADPARPGA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations for the pre-
vention and treatment of viral diseases, auto-immune 
and inflammatory diseases, cardiovascular and pulmo-
nary diseases, central nervous system diseases, perip-
heral neurological system diseases, pain, dermatologic 
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, res-
piratory diseases, digital ulcers, and cerebrovascular 
diseases; vaccines; anxiolytics; anti-allergics; anti-
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infectives; none being ophthalmic pharmaceutical pre-
parations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115814 A 
(800) 1633879 
(151) 2021 11 07 
(891) 2021 11 07 
(731) TOZO INC 

1546 NW 56TH ST# 743, SEATTLE WA  
98101, USA 

(540) 

TOZO 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Adapter cables for headphones; batteries; battery 
cases; battery chargers; cases adapted for cameras; 
cases adapted for computers; cases adapted for mobile 
phones; cases for mobile phones; cases for contact 
lenses; cases for eyeglasses and sunglasses; cell phone 
straps; chargers for electric batteries; chargers for 
smartphones; computer keyboards; computer mice; 
covers for tablet computers; data cables; earphone ac-
cessories, namely, earphone cases; earphone accesso-
ries, namely, earphone cushions, earphone pads, earp-
hone cases, and earphone extension cords; earphones 
and headphones; electric cables; electric wires; elec-
trical storage batteries; headphones; mouse pads; pro-
tective films adapted for smartphones; rechargeable 
batteries; remote controls for radios, televisions, ste-
reos; selfie sticks; wires, electric; carrying cases spe-
cially adapted for electronic equipment, namely, do-
cument printers, computers, cell phones; head-clip 
cell phone holders; plastic cases specially adapted 
holding compact discs, dvds and other electronic me-
dia; tape measures; none of these goods having audio 
(except for headphones), video, imaging, virtual rea-
lity and/or augmented reality capabilities. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115815 A 
(800) 1633916 
(151) 2021 07 28 
(891) 2021 07 28 
(731) YVES SAINT LAURENT 

37-39 rue de Bellechasse, F-75007 Paris, France 
(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 27.05.22 
(511)  
35 – Retailing and online retailing of glasses, accesso-
ries for telephones and tablets, jewelry, time instru-
ments, bags and small leather goods, namely, wallets, 
coin purses, card cases (leatherware), banknote hol-
ders, document cases, briefcases (leather goods), 
clutch bags (leather goods), key cases (leather goods), 
luggage label holders, clothing, footwear, headwear, 
hosiery, connected clothing, smart clothing, connected 
footwear, smart footwear; advertising; marketing; or-
ganizing, conducting and promoting social events for 
commercial and advertising purposes; organizing fas-
hion shows for promotional and advertising purposes; 
shop window dressing; public relations; dissemination 
(distribution) of samples; sales promotion; dissemina-
tion of advertisements (leaflets, prospectuses, printed 
matter, samples). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115816 A 
(800) 1633970 
(151) 2021 10 11 
(891) 2021 10 11 
(731) SAVENCIA SA 

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY  
FRANCE, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 08.03.08; 18.03.21; 18.03.23; 19.03.05;  

26.04.05; 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24;  
26.05.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;  
27.05.10; 27.05.11; 27.05.24 

(511)  
29 – Cheese. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 115817 A 
(800) 949642 
(151) 2007 09 17 
(891) 2021 12 01 
(731) GALLETAS GULLON, S.A. 

Avda. Burgos, 2, E-34800 AGUILAR DE  
CAMPOO (PALENCIA), Spain 

(540) 

 
 

(591) Yellow, green and white 
(531) 01.15.09; 29.01.13 
(511)  
30 – Cookies and biscuits. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115818 A 
(800) 999870 
(151) 2009 02 23 
(891) 2021 10 12 
(731) Skorpio Limited 

Via Serafino Balestra 12, CH-6900 Lugano,  
Switzerland 

(540)  

DRKSHDW 
(591) Black, white  
(511)  
18 – Leather and imitations of leather, and goods ma-
de of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115819 A 
(800) 1026597 
(151) 2009 12 30 
(891) 2021 10 12 
(731) Skorpio Limited 

Via Serafino Balestra 12, CH-6900 Lugano,  
Switzerland 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.13 

(511)  
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other cla-
sses; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116254 A 
(800) 1639271 
(151) 2021 10 04 
(891) 2021 10 04 
(731) Premier Beverages P.B. Limited 

Amathountos, 50E, PEARL BUILDING,  
3rd floor, Flat/Office 1, CY-4532 Agios  
Tychonas Limassol, Cyprus 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.17; 27.05.24 
(526) TM 
(511)  
30 – Tea; tea substitutes; fruit teas; theine-free tea; 
green tea; lime tea; instant tea; iced tea; chai tea; 
black tea; mugi-cha [roasted barley tea]; herbal teas, 
other than for medicinal use. 
 

32 – Beer; beer-based beverages; non-alcoholic beve-
rages; mineral and aerated waters; vitamin enriched 
water [beverages]; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other non-alcoholic preparations for making 
beverages; aperitifs, non-alcoholic; barley wine [be-
er]; carbonated water; lithia water; seltzer water; soda 
water; waters [beverages]; mineral water [beverages]; 
table waters; kvass; cocktails, non-alcoholic; beer-ba-
sed cocktails; lemonades; isotonic beverages; non-al-
coholic honey-based beverages; rice-based beverages, 
other than milk substitutes; soya-based beverages, ot-
her than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alco-
holic; whey beverages; protein-enriched sports beve-
rages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavoured 
with coffee; non-alcoholic beverages flavoured with 
tea; soft drinks flavored with tea; fruit-based soft 
drinks flavored with tea; non-alcoholic fruit juice be-
verages; energy drinks; fruit nectars, non-alcoholic; 
orgeat; pale ale; dark beer; de-alcoholized beer; low-
alcohol beer; flavored beers; wheat beer; ginger beer; 
malt beer; powders for effervescing beverages; sarsa-
parilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; 
syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beve-
rage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [bevera-
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ges]; fruit juices; preparations for making non-alcoho-
lic beverages; preparations for making carbonated wa-
ter; must; grape must, unfermented; beer wort; malt 
wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets 
[beverages]; non-alcoholic fruit extracts; extracts of 
hops for making beer; non-alcoholic essences for 
making beverages. 
 

33 – Alcoholic beverages; alcoholic preparations for 
making beverages; alcoholic tea-based beverages; 
aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese distilled alco-
holic beverage]; brandy; wine; piquette; whisky; vod-
ka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs [liqueurs 
and spirits]; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqu-
eurs; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-
based; alcoholic beverages, except beer; alcoholic be-
verages containing fruit; spirits [beverages]; distilled 
beverages; hydromel [mead]; peppermint liqueurs; bi-
tters; nira [sugarcane-based alcoholic beverage]; rum; 
sake; perry; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fr-
uit extracts, alcoholic; alcoholic essences. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116255 A 
(800) 1639398 
(151) 2021 04 28 
(891) 2021 04 28 
(731) Publichne aktsionerne tovarystvo «Zakrytyi  

nedyversyfikovanyi venchurnyi korporatyvnyi  
investutsiinyi fond «HOLDYNH INVEST 
Office V704, building 1V, Pavla Tychyny  
Avenue, Kyiv City 02152, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 18.07.09; 25.01.10; 25.03.07; 26.04.06;  

27.01.01; 28.05 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
charcuterie; canned fruits and vegetables; nuts, prepa-
red; jellies for food; marmalade; compotes; milk and 
milk products; edible oils and fats. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116256 A 
(800) 1639399 
(151) 2021 12 17 
(891) 2021 12 17 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu  

"Laboratoriya sovremennogo zdorovya" 
ul. Khimzavodskaya, 11/20, Berdsk,  
RU-633004 Novosibirskaya oblast',  
Russian Federation 

 

(540)  

BEAUTY BOX 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Acai powder dietary supplements; adhesive plas-
ters; adhesive tapes for medical purposes; air deodori-
sing preparations; air purifying preparations; albumin  
dietary supplements; albuminous foodstuffs for medi-
cal purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alginate dietary supplements; almond milk 
for pharmaceutical purposes; aloe vera preparations 
for pharmaceutical purposes; amino acids for medical 
purposes; anaesthetics; analgesics; antibacterial hand-
washes; antibacterial soap; antioxidant pills; antiseptic 
cotton; antiseptics; anti-uric preparations; appetite 
suppressant pills; appetite suppressants for medical 
purposes; asthmatic tea; babies' diapers; balms for 
medical purposes; barks for pharmaceutical purposes; 
biological preparations for medical purposes; cachets 
for pharmaceutical purposes; capsules for medicines; 
casein dietary supplements; chemico-pharmaceutical 
preparations; chewing gum for medical purposes; 
chilblain preparations; cod liver oil; contact lens clea-
ning preparations; decoctions for pharmaceutical pur-
poses; deodorants for clothing and textiles; deodo-
rants, other than for human beings or for animals; de-
puratives; dietary fiber; dietary supplements for ani-
mals; dietary supplements with a cosmetic effect; die-
tetic beverages adapted for medical purposes; dietetic 
foods adapted for medical purposes; dietetic substan-
ces adapted for medical use; digestives for pharma-
ceutical purposes; disinfectant soap; disinfectants for 
hygiene purposes; dressings, medical; drugs for me-
dical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; 
enzyme dietary supplements; enzyme preparations for 
medical purposes; eucalyptus for pharmaceutical pur-
poses; febrifuges; ferments for pharmaceutical purpo-
ses; first-aid boxes, filled; flaxseed dietary supple-
ments; flour for pharmaceutical purposes; food for ba-
bies; freeze-dried food adapted for medical purposes; 
frostbite salve for pharmaceutical purposes; gauze for 
dressings; gelatine for medical purposes; glucose die-
tary supplements; glucose for medical purposes; he-
matogen; hemostatic pencils; herbal extracts for medi-
cal purposes; herbal teas for medicinal purposes; ho-
mogenised food adapted for medical purposes; immu-
nostimulants; infant formula; lacteal flour for babies; 
lactose for pharmaceutical purposes; laxatives; lecit-
hin dietary supplements; liniments; linseed for phar-
maceutical purposes; linseed oil dietary supplements; 
lotions for pharmaceutical purposes; magnesia for 
pharmaceutical purposes; medical preparations for sli-
mming purposes; medicated candies; medicated eye-
washes; medicated soap; medicated toiletry preparati-
ons; medicated toothpaste; medicinal drinks; medici-
nal herbs; medicinal infusions; medicinal roots; medi-
cnal tea; medicine cases, portable, filled; medicines 
for alleviating constipation; medicines for human pur-
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poses; milk ferments for pharmaceutical purposes; mi-
neral food supplements; mouthwashes for medical 
purposes; mustard plasters; nervines; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; nut-
ritional supplements; ointments for pharmaceutical 
purposes; organotherapy preparations; panty liners 
[sanitary]; pastilles for pharmaceutical purposes; pearl 
powder for medical purposes; personal sexual lubri-
cants; petroleum jelly for medical purposes; pharma-
ceutical preparations for treating dandruff; pharma-
ceutical preparations; pharmaceuticals; phytotherapy 
preparations for medical purposes; pollen dietary sup-
plements; pomades for medical purposes; poultices; 
powdered milk for babies; preparations of trace ele-
ments for human and animal use; propolis dietary sup-
plements; propolis for pharmaceutical purposes; pro-
tein dietary supplements; protein supplements for 
animals; purgatives; remedies for perspiration; royal 
jelly dietary supplements; royal jelly for pharmaceu-
tical purposes; salts for medical purposes; sanitary 
napkins; sedatives; tranquillizers; serums; sexual sti-
mulant gels; slimming pills; solutions for contact len-
ses; styptic preparations; sugar for medical purposes; 
suppositories; syrups for pharmaceutical purposes; 
tanning pills; tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions; tonics [medicines]; vitamin preparations; vita-
min supplement patches; wadding for medical purpo-
ses; wheat germ dietary supplements; yeast dietary 
supplements; yeast for pharmaceutical purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116257 A 
(800) 1639431 
(151) 2021 10 21 
(891) 2021 10 21 
(731) Hunan Newman Digital Technology Co., Ltd. 

No. 2 Lixiang East Road, Economic and 
Technology Development Zone, Changsha,  
Hunan Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
9 – Computers; computer keyboards; USB flash dri-
ves; electronic interactive whiteboards; smartglasses 
of data processing apparatus; smartwatches of data 
processing apparatus; sound cards; desktop printers; 
computer display monitors; solid state drives; electro-
nic pocket translators; optical discs; pocket calcula-
tors; tablet computers; scanners of data processing 
equipment; mouse of computer peripheral; external 
computer hard drives; pedometers; counterfeit coin 
detectors; ticket dispensers; dictating machines; facial 
recognition apparatus; photocopiers for photographic, 
electrostatic, thermic; time clocks for time recording 
devices; scales; rulers of measuring instruments; ve-
hicle breakdown warning triangles; navigational ins-

truments; telephone apparatus; mobile telephones; sel-
fie sticks for mobile phones; cases for smartphones; 
protective films adapted for smartphones; computer 
network hubs, switches and routers; wireless routers; 
Global Positioning System [GPS] apparatus; sound 
recording apparatus; portable media players; audio-
books; digital book readers; electronic book readers; 
virtual reality headsets; megaphones; dashboard ca-
meras; microphones; camcorders; DVD players; digi-
tal photo frames; headsets; graphics tablets; cabinets 
for loudspeakers; cameras for photography; air ana-
lysis apparatus; food analysis apparatus; telescopes; 
cables, electric; integrated circuits; light-emitting dio-
des [LED]; inverters for electricity; electric sockets; 
electrical adapters; electronic key fobs being remote 
control apparatus; lightning conductors; electrolysers; 
fire extinguishing apparatus; radiological apparatus 
for industrial purposes; protective helmets; life-saving 
apparatus and equipment; electric door bells; locks, 
electric; spectacles; batteries, electric; power banks; 
battery chargers; battery jump starters; photovoltaic 
apparatus for converting solar radiation to electrical 
energy; films, exposed; refrigerator magnets. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116259 A 
(800) 1639455 
(151) 2021 06 10 
(891) 2021 06 10 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

SKINSOLUTE 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; smartwatches; artificial inte-
lligence software; personal digital assistants; appara-
tus and instruments for reproducing of data; data 
processing systems; downloadable applications for 
use with mobile devices; educational mobile applicati-
ons; software; computer software for use in medical 
decision support systems; mobile application softwa-
re; downloadable mobile applications; software for 
remote diagnostics; data processing equipment and 
accessories (electrical and mechanical). 
 

10 – Medical apparatus and devices; surgical appara-
tus and instruments for medical use; medical devices; 
medical diagnostic apparatus for medical purposes; 
measuring devices for medical use; tools for medical 
diagnostics; diagnostic apparatus for medical purpo-
ses; diagnostic, examination, and monitoring equip-
ment (term considered too vague by the International 
Bureau – rule 13 (2) (b) of the Regulations); electro-
nic analyzers for medical purposes; sensor apparatus 
for medical use in monitoring the vital signs of pa-
tients. 
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41 – Educational services in the healthcare sector; 
conducting educational support programmes for heal-
thcare professionals; health education. 
 

44 – Medical services; medical diagnostic services; 
hygienic and beauty care; advisory services relating to 
health; pharmacy advice; therapy services; respite 
care services in the nature of home nursing aid; phar-
maceutical services; providing medical support in the 
monitoring of patients receiving medical treatments; 
medical consultancy services; consultancy and infor-
mation services relating to medical products; provi-
ding information to patients in the field of adminis-
tering medications; medical counselling; health coun-
selling; monitoring of patients. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116260 A  
(800) 1639457 
(151) 2020 12 21 
(891) 2020 12 21 
(731) "MY REPUPLIC" Ltd. 

Pohodniy proezd, building 14, lev/place/room  
5/II/№5, RU-125373 Moscow, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Purple 
(531) 24.17.25; 27.05.01; 29.01.05 
(511)  
1 – Nitrogen; actinium; alkaloids; alginates for indus-
trial purposes; crotonic aldehyde; ammonium alde-
hyde; aldehydes; americium; amyl acetate; ammonia; 
ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; an-
hydrous ammonia; acetic anhydride; anhydrides; anti-
knock substances for internal combustion engines; 
disincrustants; antioxidants for use in manufacture; 
antistatic preparations, other than for household pur-
poses; antifreeze; size for use in the textile industry; 
argon; lead arsenate; astatine; aluminium acetate; lime 
acetate; lead acetate; acetate of cellulose, unproces-
sed; acetates [chemicals]; acetylene; acetone; benze-
ne; benzol; bentonite; bicarbonate of soda for chemi-
cal purposes; potassium dioxalate; bichromate of 
potassium; bichromate of soda; bauxite; bromine for 
chemical purposes; albumenized paper; baryta paper; 
diazo paper; blueprint paper; test paper, chemical; 
self-toning paper [photography]; sensitized paper; 
photometric paper; borax; agglutinants for concrete; 
polish removing substances; preparations for the 
separation of greases; limestone hardening substan-
ces; tanning substances; adhesives for industrial pur-
poses; surface-active chemical agents; foundry bin-
ding substances; concrete-aeration chemicals; leather-
dressing chemicals; chemicals for the manufacture of 
paints; chemicals for the manufacture of pigments; 
viscose; bismuth; distilled water; seawater for indus-
trial purposes; gallium; gambier; helium; electropho-

resis gels; aluminium hydrate; hydrates; hyposulfites; 
ceramic glazings; glycol; expanded clay for hydropo-
nic plant growing [substrate]; kaolin; glycerides; gly-
cerine for industrial purposes; glucose for industrial 
purposes; glucosides; gluten for industrial purposes; 
holmium; peat pots for horticulture; graphene; grap-
hite for industrial purposes; gurjun balsam for use in 
the manufacture of varnish; dendrimer-based poly-
mers for use in the manufacture of capsules for phar-
maceuticals; detergents for use in manufacturing pro-
cesses; defoliants; dispersions of plastics; ceramic 
compositions for sintering [granules and powders]; 
gelatine for photographic purposes; gelatine for indus-
trial purposes; auxiliary fluids for use with abrasives; 
magnetic fluid for industrial purposes; glaziers' putty; 
diatomaceous earth; fuller's earth for use in the textile 
industry; lime chloride; californium; silicon carbide 
[raw material]; carbide; lime carbonate; magnesium 
carbonate; carbonates; lutetium [cassiopium]; cata-
lysts; biochemical catalysts; catechu; caustics for in-
dustrial purposes; adhesives for billposting; leather 
glues; adhesives for wall tiles; adhesives for wallpa-
per; glue for industrial purposes; cement for mending 
broken articles; gums [adhesives] for industrial pur-
poses; birdlime; isinglass, other than for stationery, 
household or alimentary purposes; starch paste [adhe-
sive], other than for stationery or household purposes; 
collagen for industrial purposes; collodion; compost; 
mangrove bark for industrial purposes; tan; starch for 
industrial purposes; silicon; creosote for chemical pur-
poses; manganate; paper pulp; wood pulp; mastic for 
leather; oil cement [putty]; synthetic materials for ab-
sorbing oil; brazing preparations; ceramic materials in 
particulate form, for use as filtering media; filtering 
materials of unprocessed plastics; filtering materials 
of mineral substances; filtering materials of vegetable 
substances; filtering materials of chemical substances; 
metalloids; alkaline-earth metals; alkaline metals; 
methane; methyl benzene; methyl benzol; flour for in-
dustrial purposes; emollients for industrial purposes; 
nanopowders for industrial purposes; sodium; hypo-
chlorite of soda; naphthalene; sal ammoniac; toxic gas 
neutralizers; neodymium; neptunium; nitrates; lithia 
[lithium oxide]; purification preparations; textile-brig-
htening chemicals; reducing agents for use in photo-
graphy; bases [chemical preparations]; wax-bleaching 
chemicals; fat-bleaching chemicals; pectin for indus-
trial purposes; pectin [photography]; percarbonates; 
hydrogen peroxide for industrial purposes; persulfa-
tes; perchlorates; foundry sand; plastisols; ferrotype 
plates [photography]; plasticizers; plastics, unproces-
sed; X-ray films, sensitized but not exposed; plutoni-
um; chemical coatings for ophthalmic lenses; rubber 
preservatives; currying preparations for leather; cur-
rying preparations for skins; galvanizing preparations; 
metal hardening preparations; fixing baths [photo-
graphy]; opacifiers for glass; opacifiers for enamel; 
separating and unsticking [ungluing] preparations; 
preparations for preventing the tarnishing of lenses; 
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preparations for preventing the tarnishing of glass; 
cement-waterproofing chemicals, except paints; wall-
paper removing preparations; fulling preparations for 
use in the textile industry; descaling preparations, ot-
her than for household purposes; flashlight prepara-
tions; sizing preparations; animal carbon preparations; 
corrosive preparations; cryogenic preparations; de-
hydrating preparations for industrial purposes; deg-
reasing preparations for use in manufacturing pro-
cesses; degumming preparations; anti-incrustants; mo-
istening [wetting] preparations for use in the textile 
industry; moistening [wetting] preparations for use in 
dyeing; moistening [wetting] preparations for use in 
bleaching; enzyme preparations for industrial purpo-
ses; chemical condensation preparations; fulling pre-
parations; damp-proofing chemicals, except paints,  
for masonry; cellulose derivatives [chemicals]; pro-
tein [raw material]; proteins for use in manufacture; 
mordants for metals; solvents for varnishes; drilling 
muds; solutions for cyanotyping; silver salt solutions 
for silvering; toning baths [photography]; saltpeter; 
silicates; aluminium silicate; silicones; foundry mol-
ding preparations; acrylic resins, unprocessed; poly-
mer resins, unprocessed; synthetic resins, unproces-
sed; epoxy resins, unprocessed; compositions for the 
manufacture of technical ceramics; fireproofing pre-
parations; ethyl alcohol; alcohol; concrete preserva-
tives, except paints and oils; water glass [soluble 
glass]; tannin; sensitized cloth for photography; che-
mical intensifiers for paper; chemical intensifiers for 
rubber; enzymes for industrial purposes; ferments for 
chemical purposes; fixing solutions [photography]; 
soldering fluxes; brazing fluxes; photographic paper; 
photosensitive plates; sensitized photographic plates; 
sensitized films, unexposed; photographic developers; 
photographic sensitizers; chemical preparations for 
use in photography; photographic emulsions; glass-
frosting chemicals; leather-renovating chemicals; 
glass-staining chemicals; enamel-staining chemicals; 
welding chemicals; condensation-preventing chemi-
cals; stain-preventing chemicals for use on fabrics; 
anti-tarnishing chemicals for windows; leather-water-
proofing chemicals; textile-waterproofing chemicals; 
chemicals, except pigments, for the manufacture of 
enamel; leather-impregnating chemicals; textile-im-
pregnating chemicals; industrial chemicals; color-
brightening chemicals for industrial purposes; fissio-
nable chemical elements; emulsifiers; ethane; methyl 
ether; ethyl ether; ethers; esters; cellulose ethers for 
industrial purposes; cellulose esters for industrial 
purposes; litmus paper; reagent paper, other than for 
medical or veterinary purposes; bismuth subnitrate for 
chemical purposes; propellant gases for aerosols; glu-
ten [glue], other than for stationery or household pur-
poses; blue vitriol; bate for dressing skins; sensitized 
plates for offset printing; bacterial preparations, other 
than for medical and veterinary use; chemical rea-
gents, other than for medical or veterinary purposes; 
silver nitrate. 
 

8 – Razors, electric or non-electric; carving forks; 
table forks; weeding forks [hand tools]; agricultural 
forks [hand tools]; lawn clippers [hand instruments]; 
harpoons; harpoons for fishing; nail pullers, hand-
operated; rakes [hand tools]; sand trap rakes; cutter 
bars [hand tools]; whetstone holders; priming irons 
[hand tools]; sculptors' chisels; pickhammers; spades 
[hand tools]; cutlery; edge tools [hand tools]; garden 
tools, hand-operated; abrading instruments [hand 
instruments]; implements for decanting liquids [hand 
tools]; depilation appliances, electric and non-electric; 
sharpening instruments; blade sharpening instruments; 
livestock marking tools; oyster openers; polishing 
irons [glazing tools]; ear-piercing apparatus; tube 
cutting instruments; wire strippers [hand tools]; ri-
veters [hand tools]; cutting tools [hand tools]; hand 
tools, hand-operated; picks [hand tools]; sharpening 
stones; centre punches [hand tools]; daggers; picka-
xes; mallets [hand instruments]; pliers; punch pliers 
[hand tools]; blades [weapons]; wrenches [hand to-
ols]; ladles [hand tools]; foundry ladles [hand tools]; 
meat claws; diggers [hand tools]; scythes; hainault 
scythes; fire irons; emery grinding wheels; grindsto-
nes [hand tools]; sledgehammers; thistle extractors 
[hand tools]; nail nippers; nail drawers [hand tools]; 
blades [hand tools]; razor blades; blades for planes; 
plane irons; jig-saws; spoons; table knives, forks and 
spoons for babies; table knives, forks and spoons of 
plastic; crow bars; trowels [gardening]; shovels [hand 
tools]; machetes; beard clippers; hair clippers for per-
sonal use, electric and non-electric; hair clippers for 
animals [hand instruments]; taps [hand tools]; firepla-
ce bellows [hand tools]; swords; hammers [hand 
tools]; emergency hammers; stone hammers; masons' 
hammers; riveting hammers [hand tools]; mattocks; 
ditchers [hand tools]; mincing knives [hand tools]; 
manicure sets; manicure sets, electric; pedicure sets; 
bits [hand tools]; files [tools]; emery files; air pumps, 
hand-operated; hand pumps; shaving cases; knives; 
fruit segmenters; vegetable knives; scaling knives; 
hobby knives [scalpels]; fruit corers; molding irons; 
ceramic knives; farriers' knives; budding knives; hun-
ting knives; penknives; grafting tools [hand tools]; 
carving knives; braiders [hand tools]; box cutters; bill-
hooks; paring knives; cleavers; scissors; wick trim-
mers [scissors]; shears; cattle shearers; border shears; 
pruning shears; shearers [hand instruments]; sword 
scabbards; vegetable slicers; kitchen mandolines; ve-
getable peelers [hand tools]; agricultural implements, 
hand-operated; side arms, other than firearms; strop-
ping instruments; screwdrivers, non-electric; sabres; 
stirring sticks for mixing paint; reamer sockets; drill 
holders [hand tools]; perforating tools [hand tools]; 
pestles for pounding [hand tools]; emery boards; nail 
files; nail files, electric; saws [hand tools]; bow saws; 
tweezers; hair-removing tweezers; guns [hand tools]; 
guns, hand-operated, for the extrusion of mastics; dies 
[hand tools]; fruit pickers [hand tools]; saw blades 
[parts of hand tools]; shear blades; tool belts [hol-
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ders]; hair braiders, electric; table cutlery [knives, 
forks and spoons]; crimping irons; hand implements 
for hair curling; vegetable choppers; money scoops; 
instruments and tools for skinning animals; hackles 
[hand tools]; punches [hand tools]; insecticide spra-
yers [hand tools]; rasps [hand tools]; paring irons 
[hand tools]; graving tools [hand tools]; milling cut-
ters [hand tools]; razor strops; leather strops; scythe 
handles; knife handles; handles for hand-operated 
hand tools; marline spikes; secateurs; silver plate [kni-
ves, forks and spoons]; sickles; drawing knives; scra-
pers [hand tools]; mortise chisels; caulking irons; gou-
ges [hand tools]; mortars for pounding [hand tools]; 
mitre boxes [hand tools]; branding irons; hatchets; 
adzes [tools]; vices; hoop cutters [hand tools]; axes; 
squares [hand tools]; extension pieces for braces for  
screw taps; embossers [hand tools]; flat irons; irons 
[non-electric hand tools]; razor cases; ratchets [hand 
tools]; scraping tools [hand tools]; awls; choppers 
[knives]; palette knives; spatulas [hand tools]; spatu-
las for use by artists; wine bottle foil cutters, hand-
operated; bayonets; curling tongs; cuticle tweezers; 
eyelash curlers; nail clippers, electric or non-electric; 
cutters; fullers [hand tools]; cheese slicers, non-elec-
tric; egg slicers, non-electric; pizza cutters, non-elec-
tric; can openers, non-electric; vegetable spiralizers, 
hand-operated; non-electric caulking guns; fingernail 
polishers, electric or non-electric. 
 

10 – Cupping glasses; bracelets for medical purposes; 
anti-nausea wristbands; anti-rheumatism bracelets; 
feeding bottles; air cushions for medical purposes; 
surgical sponges; pill cutters; containers especially 
made for medical waste; clips, surgical; probes for 
medical purposes; surgical implants comprised of 
artificial materials; incubators for medical purposes; 
incubators for babies; chambers for inhalers; endosco-
py cameras for medical purposes; droppers for medi-
cal purposes; dropper bottles for medical purposes; 
catheters; clips for dummies; beds specially made for 
medical purposes; feeding bottle valves; love dolls 
[sex dolls]; spoons for administering medicine; child-
birth mattresses; air mattresses for medical purposes; 
furniture especially made for medical purposes; water 
bags for medical purposes; cooling pads for first aid 
purposes; ear picks; spittoons for medical purposes; 
pads for preventing pressure sores on patient bodies; 
air pillows for medical purposes; soporific pillows for 
insomnia; heating cushions, electric, for medical pur-
poses; veterinary apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments; ear trumpets; sex toys; 
dummies for babies; feeding bottle teats; baby feeding 
dummies; receptacles for applying medicines; vaginal 
syringes; commode chairs; basins for medical purpo-
ses; bed pans; instrument cases for use by doctors; ear 
plugs [ear protection devices]; drainage tubes for me-
dical purposes; X-ray tubes for medical purposes; ca-
ses fitted for medical instruments; tongue depressors 
for medical purposes; biodegradable bone fixation 
implants. 

11 – Lamp shades; steam accumulators; heat accumu-
lators; defrosters for vehicles; disinfectant apparatus 
for medical purposes; distillation apparatus; desicca-
ting apparatus; hydromassage bath apparatus; disin-
fectant apparatus; air deodorizing apparatus; tanning 
apparatus [sun beds]; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; coffee roasters; beverage 
cooling apparatus; hand drying apparatus for wash-
rooms; fruit roasters; water purifying apparatus and 
machines; refrigerating apparatus and machines; un-
derfloor heating apparatus and installations; drying 
apparatus and installations; freezers; heating and coo-
ling apparatus for dispensing hot and cold beverages; 
drying apparatus; coolers for furnaces; expansion 
tanks for central heating installations; flushing tanks; 
refining towers for distillation; bidets; boilers, other 
than parts of machines; bath tubs; spa baths [vessels]; 
bath tubs for sitz baths; waffle irons, electric; fans 
[air-conditioning]; fans [parts of air-conditioning 
installations]; electric fans for personal use; roasting 
spits; refrigerating display cabinets; heated display 
cabinets; water heaters; water flushing installations; 
air reheaters; extractor hoods for kitchens; gas con-
densers, other than parts of machines; acetylene ge-
nerators; fog machines; microbubble generators for 
baths; hydrants; burners; acetylene burners; gas bur-
ners; burners for lamps; germicidal burners; incandes-
cent burners; oxyhydrogen burners; laboratory bur-
ners; oil burners; alcohol burners; hot water bottles; 
footwarmers, electric or non-electric; bed warmers; 
USB-powered hand warmers; pocket warmers; war-
ming pans; grills [cooking appliances]; food dehydra-
tors, electric; lampshade holders; stills; showers; 
refrigerating containers; lighters; gas lighters; friction 
lighters for igniting gas; chimney blowers; coils [parts 
of distilling, heating or cooling installations]; furnace 
ash boxes; evaporators; shower enclosures; Turkish 
bath cabinets, portable; heating apparatus; cool boxes, 
electric; refrigerating chambers; fireplaces, domestic; 
chimney flues; coffee capsules, empty, for electric co-
ffee machines; structural framework for ovens; air 
valves for steam heating installations; level contro-
lling valves in tanks; thermostatic valves [parts of 
heating installations]; electrically heated carpets; light 
bulbs; light bulbs, electric; solar thermal collectors 
[heating]; distillation columns; furnace grates; ventila-
tion hoods; ventilation hoods for laboratories; lamp 
globes; air-conditioning apparatus; air conditioners 
for vehicles; gas boilers; laundry room boilers; hea-
ting boilers; coffee machines, electric; taps; faucets 
for pipes and pipelines; mixer faucets for water pipes; 
forges, portable; lava rocks for use in barbecue grills; 
couscous cookers, electric; electric lights for Chris-
tmas trees; acetylene flares; safety lamps; gas lamps; 
curling lamps; nail lamps; curing lamps, not for me-
dical purposes; germicidal lamps for purifying air; 
light bulbs for directional signals for vehicles; arc 
lamps; laboratory lamps; oil lamps; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes; miners' lamps; elec-
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tric lamps; chandeliers; barbecues; watering machines 
for agricultural purposes; ice-cream making machi-
nes; soya milk making machines, electric; pounded 
rice cake making machines, electric, for household 
purposes; multicookers; footmuffs, electrically hea-
ted; heaters for baths; heaters for heating irons; im-
mersion heaters; brackets for gas burners; anti-splash 
tap nozzles; heat pumps; filaments for electric lamps; 
magnesium filaments for lighting; heating filaments, 
electric; luminous house numbers; socks, electrically 
heated; heating apparatus for defrosting vehicle win-
dows; hot air bath fittings; bath fittings; loading appa-
ratus for furnaces; kiln furniture [supports]; sauna 
bath installations; refrigerating appliances and ins-
tallations; directional lights for bicycles; electrically 
heated clothing; blankets, electric, not for medical 
purposes; fabric steamers; lamp reflectors; vehicle ref-
lectors; hearths; electric cooktops; food steamers, el-
ectric; steam boilers, other than parts of machines; 
pasteurisers; lamp mantles; sockets for electric lights; 
coffee percolators, electric; stoves [heating appara-
tus]; bakers' ovens; hot air ovens; kitchen ranges 
[ovens]; microwave ovens [cooking apparatus]; mic-
rowave ovens for industrial purposes; incinerators; 
kilns; solar furnaces; dental ovens; furnaces, other 
than for laboratory use; urinals being sanitary fixtures; 
feeding apparatus for heating boilers; heating plates; 
cookers; hot plates; wine cellars, electric; heaters, el-
ectric, for feeding bottles; aquarium heaters; USB-
powered cup heaters; aquarium lights; heating cushi-
ons, electric, not for medical purposes; clean cham-
bers [sanitary installations]; tortilla presses, electric; 
water intake apparatus; deodorizing apparatus, not for 
personal use; apparatus for dehydrating food waste; 
fumigation apparatus, not for medical purposes; gas 
scrubbing apparatus; oil-scrubbing apparatus; glue-
heating appliances; forage drying apparatus; water 
filtering apparatus; air purifying apparatus and ma-
chines; ice machines and apparatus; cooling applian-
ces and installations; cooking apparatus and installa-
tions; lighting apparatus and installations; sanitary 
apparatus and installations; cooking rings; lighting ap-
paratus for vehicles; light-emitting diodes [LED] ligh-
ting apparatus; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; heating apparatus, electric; hot air ap-
paratus; steam facial apparatus [saunas]; safety acces-
sories for water or gas apparatus and pipes; regulating 
and safety accessories for gas apparatus; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; re-
gulating and safety accessories for water apparatus; 
regulating and safety accessories for gas pipes; roas-
ting jacks; plate warmers; anti-glare devices for ve-
hicles [lamp fittings]; rotisseries; radiator caps; sear-
chlights; diving lights; light projectors; washers for 
water faucets; heat guns; radiators [heating]; central 
heating radiators; radiators, electric; sinks; disinfec-
tant dispensers for toilets; drip irrigation emitters [ir-
rigation fittings]; light diffusers; nuclear reactors; heat 
regenerators; pressure water tanks; roasters; beverage 

urns, electric; lamps; ceiling lights; toilet seats; hyd-
roponic growing systems; lighting installations for air 
vehicles; pressure cookers, electric; gas scrubbers 
[parts of gas installations]; lamp glasses; sterilizers; 
water sterilizers; air sterilizers; air dryers; laundry 
dryers, electric; hair dryers; malt roasters; tobacco ro-
asters; tajines, electric; heat exchangers, other than 
parts of machines; bread toasters; discharge tubes, 
electric, for lighting; lamp chimneys; luminous tubes 
for lighting; pipes [parts of sanitary installations]; 
flues for heating boilers; boiler pipes [tubes] for hea-
ting installations; toilets [water-closets]; toilets, por-
table; humidifiers; humidifiers for central heating ra-
diators; wash-hand basins [parts of sanitary installa-
tions]; toilet bowls; water conduits installations; air-
conditioning installations; desalination plants; insta-
llations for processing nuclear fuel and nuclear mo-
derating material; watering installations, automatic; 
cooling installations for water; cooling installations 
for liquids; milk cooling installations; cooling insta-
llations for tobacco; water purification installations; 
purification installations for sewage; steam generating 
installations; water distribution installations; air filte-
ring installations; swimming pool chlorinating ap-
paratus; ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; ventilation [air-conditioning] installations 
for vehicles; water softening apparatus and installa-
tions; cooling installations and machines; heating ins-
tallations; heaters for vehicles; hot water heating ins-
tallations; polymerisation installations; water supply 
installations; flare stacks for use in the oil industry; 
ash conveyor installations, automatic; whirlpool-jet 
apparatus; air cooling apparatus; aquarium filtration 
apparatus; cooking utensils, electric; flaming torches; 
headlights for automobiles; vehicle headlights; filters 
for air conditioning; filters for drinking water; wicks 
adapted for oil stoves; lights for automobiles; bicycle 
lights; motorcycle lights; lights for vehicles; electric 
torches; head torches; lanterns for lighting; candle 
lanterns; street lamps; Chinese lanterns; fountains; 
ornamental fountains; chocolate fountains, electric; air 
fryers; deep fryers, electric; fittings, shaped, for ov-
ens; oven fittings made of fireclay; bread-making ma-
chines; refrigerators; refrigerators, cooling apparatus 
and freezers for medical storage purposes; chroma-
tography apparatus for industrial purposes; kettles, 
electric; dampers [heating]; book sterilization appara-
tus; refrigerating cabinets; carbon for arc lamps; he-
ating elements; fairy lights for festive decoration; el-
ectric appliances for making yogurt; bread baking 
machines; standard lamps; thermo-pots, electric; bath 
installations. 
 

17 – Shock-absorbing buffers of rubber; asbestos; as-
bestos felt; insulating felt; asbestos fibers; plastic fi-
bers, other than for textile use; foam supports for flo-
wer arrangements [semi-finished products]; liquid 
rubber; synthetic rubber; rubber, raw or semi-worked; 
valves of india-rubber or vulcanized fiber; clack val-
ves of rubber; rings of rubber; water-tight rings; insu-
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lating paints; insulating varnish; latex [rubber]; duct 
tapes; insulating tapes; adhesive bands, other than sta-
tionery and not for medical or household purposes; 
self-adhesive tapes, other than stationery and not for 
medical or household purposes; asbestos sheets; weat-
herstripping compositions; caulking materials; sound-
proofing materials; insulating materials; insulating 
refractory materials; padding materials of rubber or 
plastics; packing [cushioning, stuffing] materials of 
rubber or plastics; sealant compounds for joints; filte-
ring materials of semi-processed foams of plastic; fil-
tering materials of semi-processed films of plastic; 
compositions to prevent the radiation of heat; bags 
[envelopes, pouches] of rubber, for packaging; pipe 
muffs, not of metal; threads of plastic for soldering; 
plastic filaments for 3D printing; threads of rubber, 
other than for textile use; elastic threads, other than 
for textile use; door stops of rubber; window stops of 
rubber; plastic sheeting for agricultural purposes; 
plastic film, other than for wrapping; anti-dazzle films 
for windows [tinted films]; gaskets; rubber solutions; 
acrylic resins, semi-processed; synthetic resins, semi-
processed; pipe couplings, not of metal; flexible ho-
ses, not of metal; ebonite molds; watering hose; ebo-
nite; threads of plastic materials, other than for textile 
use; plastic substances, semi-processed. 
 

20 – Picture frame brackets; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; pulleys of plastics for 
blinds; bolts, not of metal; casks of wood for decan-
ting wine; mooring buoys, not of metal; casks, not of 
metal; barrels, not of metal; sideboards; busts of wo-
od, wax, plaster or plastic; costume stands; bolsters; 
fans for personal use, non-electric; work benches; 
coatstands; shoulder poles [yokes]; screws, not of me-
tal; display stands; showcases [furniture]; newspaper 
display stands; jewelry organizer displays; comb 
foundations for beehives; signboards of wood or plas-
tics; loading gauge rods, not of metal, for railway wa-
gons; nuts, not of metal; covers for clothing [ward-
robe]; nesting boxes; coffins; doors for furniture; cur-
tain holders, not of textile material; pegs [pins], not of 
metal; divans; kennels for household pets; keyboards 
for hanging keys; display boards; plugs [dowels], not 
of metal; containers, not of metal, for liquid fuel; 
troughs, not of metal, for mixing mortar; oil drainage 
containers, not of metal; packaging containers of plas-
tic; indoor window blinds [furniture]; flower-stands 
[furniture]; curtain tie-backs; binding screws, not of 
metal, for cables; clips of plastic for sealing bags; ri-
vets, not of metal; imitation tortoiseshell; locks, not of 
metal, for vehicles; locks, other than electric, not of 
metal; bead curtains for decoration; door bolts, not of 
metal; bottle closures, not of metal; closures, not of 
metal, for containers; latches, not of metal; mirrors 
[looking glasses]; hand-held mirrors [toilet mirrors]; 
registration plates, not of metal; bamboo; scratching 
posts for cats; animal claws; animal hooves; coral; 
meerschaum; whalebone, unworked or semi-worked; 
stag antlers; tortoiseshell; shells; horn, unworked or 

semi-worked; animal horns; rattan; corozo; plaited 
straw, except matting; wickerwork; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; reeds 
[plaiting materials]; settees; jerrycans, not of metal; 
curtain rods; index cabinets [furniture]; drain traps 
[valves] of plastic; water-pipe valves of plastic; val-
ves, not of metal, other than parts of machines; staves 
of wood; plastic keys; plastic key cards, not encoded 
and not magnetic; mats for infant playpens; sleeping 
mats; saw horses; bed casters, not of metal; furniture 
casters, not of metal; brush mountings; chopping 
blocks [tables]; wind chimes [decoration]; door bells, 
not of metal, non-electric; bottle caps, not of metal; 
cradles; tent pegs, not of metal; curtain rings; split 
rings, not of metal, for keys; chests of drawers; con-
sole tables; containers, not of metal [storage, trans-
port]; floating containers, not of metal; lecterns; dog 
kennels; bakers' bread baskets; baskets, not of metal; 
moses baskets; bottle casings of wood; tool boxes, not 
of metal, empty; faucets, not of metal, for casks; ar-
mchairs; hairdressers' chairs; deck chairs; beds; hospi-
tal beds; bedsteads of wood; cots for babies; edgings 
of plastic for furniture; brackets, not of metal, for fur-
niture; screw tops, not of metal, for bottles; table tops; 
sash fasteners, not of metal, for windows; hooks, not 
of metal, for clothes rails; curtain hooks; clothes 
hooks, not of metal; bag hangers, not of metal; beds 
for household pets; nesting boxes for household pets; 
ladders of wood or plastics; playpens for babies; man-
nequins; mattresses; air mattresses, not for medical 
purposes; furniture of metal; office furniture; school 
furniture; mobiles [decoration]; door knockers, not of 
metal; curtain rails; runners, not of metal, for sliding 
doors; barrel hoops, not of metal; window stops, not 
of metal or rubber; moldings for picture frames; fur-
niture partitions of wood; freestanding partitions [fur-
niture]; mother-of-pearl, unworked or semi-worked; 
ambroid plates; identity plates, not of metal; loading 
pallets, not of metal; handling pallets, not of metal; 
transport pallets, not of metal; head-rests [furniture]; 
stakes, not of metal, for plants or trees; trestles [furni-
ture]; magazine racks; book rests [furniture]; stands 
for calculating machines; flower-pot pedestals; baby 
changing mats; pet cushions; pillows; cushions; head 
support cushions for babies; anti-roll cushions for ba-
bies; air cushions, not for medical purposes; air pi-
llows, not for medical purposes; head positioning pi-
llows for babies; removable mats or covers for sinks; 
racks [furniture]; library shelves; shelves for file cabi-
nets; furniture shelves; shelves for storage; wood rib-
bon; straw edgings; towel stands [furniture]; hat 
stands; cask stands, not of metal; inflatable publicity 
objects; counters [tables]; bedding, except linen; corks 
for bottles; corks; stoppers, not of glass, metal or 
rubber; sealing caps, not of metal; stair rods; standing 
desks; embroidery frames; dispensers for dog waste 
bags, fixed, not of metal; towel dispensers, fixed, not 
of metal; sections of wood for beehives; crucifixes of 
wood, wax, plaster or plastic, other than jewelry; 
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tanks, not of metal nor of masonry; fodder racks; cur-
tain rollers; door handles, not of metal; knobs, not of 
metal; fishing baskets; writing desks; bath seats for 
babies; seats of metal; benches [furniture]; vats, not of 
metal; honeycombs; sofas; bungs, not of metal; sta-
tues of wood, wax, plaster or plastic; oyster shells; 
silvered glass [mirrors]; shelving units; ambroid bars; 
umbrella stands; gun racks; carts for computers [fur-
niture]; lap desks; dressing tables; washstands [fur-
niture]; tables; typing desks; drafting tables; massage 
tables; tables of metal; wall-mounted baby changing 
platforms; desks; portable desks; tea carts; dinner 
wagons [furniture]; steps [ladders], not of metal; 
chairs [seats]; high chairs for babies; shower chairs; 
chests, not of metal; placards of wood or plastics; 
stools; footstools; crates; trolleys [furniture]; straw 
plaits; mobile boarding stairs, not of metal, for pas-
sengers; straw mattresses; decorations of plastic for 
foodstuffs; beehives; bathroom vanities [furniture]; 
door fittings, not of metal; coffin fittings, not of me-
tal; bed fittings, not of metal; furniture fittings, not of 
metal; window fittings, not of metal; infant walkers; 
garment covers [storage]; stuffed animals; stuffed 
birds; hinges, not of metal; chaise longues; poles, not 
of metal; screens [furniture]; filing cabinets; medicine 
cabinets; plate racks; meat safes; bamboo curtains; 
slatted indoor blinds; labels of plastic; lockers; chests 
for toys; tool chests, not of metal, empty; bottle racks; 
coat hangers; reels of wood for yarn, silk, cord; trays, 
not of metal; figurines of wood, wax, plaster or plas-
tic; step stools, not of metal; winding spools, not of 
metal, non-mechanical, for flexible hoses; letter bo-
xes, not of metal or masonry. 
 

21 – Indoor aquaria; buckets; cookie jars; candle jars 
[holders]; dishes; paper plates; vegetable dishes; sau-
cers; mugs; boxes for sweets; bottles; demijohns; va-
ses; epergnes; fruit cups; inflatable bath tubs for ba-
bies; bird baths; baby baths, portable; plungers for 
clearing blocked drains; waffle irons, non-electric; 
diaper disposal pails; coolers [ice pails]; mop wringer 
buckets; buckets made of woven fabrics; whisks, non-
electric, for household purposes; cooking skewers of 
metal; towel rails and rings; hair for brushes; funnels; 
carpet beaters [hand instruments]; signboards of por-
celain or glass; candle extinguishers; flower pots; 
chamber pots; glue-pots; cruets; decanters; large-
toothed combs for the hair; combs for animals; tea co-
sies; abrasive sponges for scrubbing the skin; make-
up sponges; sponges for household purposes; toilet 
sponges; sponge holders; stands for portable baby 
baths; toothpick holders; soap holders; table napkin 
holders; holders for flowers and plants [flower arran-
ging]; tea bag rests; shaving brush stands; toilet paper 
holders; soap dispensers; toilet paper dispensers; iro-
ning boards; cutting boards for the kitchen; bread 
boards; washing boards; strainers for household pur-
poses; smoke absorbers for household purposes; con-
tainers for household or kitchen use; kitchen contai-
ners; glass jars [carboys]; heat-insulated containers; 

heat-insulated containers for beverages; thermally in-
sulated containers for food; glass flasks [containers]; 
closures for pot lids; chamois leather for cleaning; 
toothpicks; ceramics for household purposes; majoli-
ca; works of art of porcelain, ceramic, earthenware, 
terra-cotta or glass; kitchen grinders, non-electric; 
cleaning instruments, hand-operated; cabarets [trays]; 
stew-pans; covers, not of paper, for flower pots; sha-
ving brushes; birdcages; baking mats; ladles for ser-
ving wine; polishing leather; hot pots, not electrically 
heated; glass bulbs [receptacles]; shoe trees; napkin 
rings; poultry rings; rings for birds; disposable alu-
minium foil containers for household purposes; coin 
banks; piggy banks; bread baskets for household pur-
poses; baskets for household purposes; waste paper 
baskets; feeding troughs; mangers for animals; lunch 
boxes; tea caddies; washtubs; earthenware saucepans; 
mess-tins; cauldrons; coffee percolators, non-electric; 
coffeepots, non-electric; coffee grinders, hand-opera-
ted; fused silica [semi-worked product], other than for 
building; beer mugs; tankards; rat traps; pot lids; 
aquarium hoods; butter-dish covers; dish covers; che-
ese-dish covers; reusable silicone food covers; button-
hooks; pitchers; perfume burners; watering cans; in-
sect traps; ice cream scoops; mixing spoons [kitchen 
utensils]; basting spoons [cooking utensils]; pie ser-
vers; spatulas for kitchen use; litter boxes for pets; 
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 household purposes, non-
electric; pepper mills, hand-operated; mills for house-
hold purposes, hand-operated; feather-dusters; bro-
oms; isothermic bags; confectioners' decorating bags 
[pastry bags]; bowls [basins]; pet feeding bowls; mo-
saics of glass, not for building; saucepan scourers of 
metal; soap boxes; mouse traps; cooking pot sets; 
nozzles for watering cans; pouring spouts; wine pou-
rers; cake decorating tips and tubes; nozzles for wate-
ring hose; fitted picnic baskets, including dishes; toilet 
cases; floss for dental purposes; fiberglass thread, ot-
her than for textile use; cookie [biscuit] cutters; pastry 
cutters; sprinklers; syringes for watering flowers and 
plants; egg yolk separators; cotton waste for cleaning; 
wool waste for cleaning; cleaning tow; cold packs for 
chilling food and beverages; chopsticks; cocktail stir-
rers; pepper pots; gloves for household purposes; po-
lishing gloves; gardening gloves; pestles for kitchen 
use; droppers for household purposes; droppers for 
cosmetic purposes; plates to prevent milk boiling 
over; dripping pans; trays for household purposes; 
trays of paper, for household purposes; lazy susans; 
heaters for feeding bottles, non-electric; candelabra 
[candlesticks]; trivets [table utensils]; coasters, not of 
paper or textile; grill supports; menu card holders; 
knife rests for the table; flat-iron stands; egg cups; ab-
rasive pads for kitchen purposes; scouring pads; drin-
king troughs; serving ladles; pottery; pots; cooking 
pots; painted glassware; tableware, other than knives, 
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forks and spoons; porcelain ware; earthenware; crystal 
[glassware]; cosmetic utensils; toilet utensils; trouser 
presses; cruet sets for oil and vinegar; make-up remo-
ving appliances; spice sets; apparatus for wax-polis-
hing, non-electric; glove stretchers; bootjacks; crumb 
trays; tie presses; clothes-pegs; glass stoppers; powder 
compacts, empty; perfume vaporizers; powder puffs; 
dusting apparatus, non-electric; foam toe separators 
for use in pedicures; combs; electric combs; grills [co-
oking utensils]; sifters [household utensils]; drinking 
horns; shoe horns; candle drip rings; broom handles; 
salad bowls; sugar bowls; beaters, non-electric; ser-
vices [dishes]; coffee services [tableware]; liqueur 
sets; tea services [tableware]; sieves [household uten-
sils]; cinder sifters [household utensils]; tea strainers;  
siphon bottles for carbonated water; rolling pins, do-
mestic; squeegees [cleaning instruments]; steel wool 
for cleaning; currycombs; blenders, non-electric, for 
household purposes; scoops for household purposes; 
fruit presses, non-electric, for household purposes; 
drinking straws; 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, eart-
henware, terra-cotta or glass; figurines of porcelain, 
ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; glass for 
vehicle windows [semi-finished product]; plate glass 
[raw material]; opal glass; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; opaline glass; glass 
incorporating fine electrical conductors; glass wool, 
other than for insulation; vitreous silica fibers, other 
than for textile use; fiberglass, other than for insulati-
on or textile use; portable cool boxes, non-electric; 
soup bowls; drying racks for laundry; basins [recep-
tacles]; table plates; disposable table plates; insulating 
flasks; indoor terrariums [plant cultivation]; indoor 
terrariums [vivariums]; cloth for washing floors; 
cloths for cleaning; dusting cloths [rags]; furniture 
dusters; aerosol dispensers, not for medical purposes; 
wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; wa-
ter apparatus for cleaning teeth and gums; electric 
devices for attracting and killing insects; watering de-
vices; utensils for household purposes; kitchen ut-
ensils; cooking utensils, non-electric; coffee filters, 
non-electric; flasks; hip flasks; drinking bottles for 
sports; boot trees; molds [kitchen utensils]; egg poac-
hers; cake moulds; ice cube molds; cookery moulds; 
deep fryers, non-electric; comb cases; bread bins; fly 
swatters; teapots; kettles, non-electric; cups; ironing 
board covers, shaped; tea infusers; decorative glass 
spheres; mops; mop wringers; cocktail shakers; cos-
metic spatulas; animal bristles [brushware]; brushes; 
dishwashing brushes; brushes for cleaning tanks and 
containers; lamp-glass brushes; horse brushes; scrub-
bing brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric; 
carpet sweepers; brushes for footwear; tar-brushes, 
long handled; toilet brushes; electric brushes, except 
parts of machines; eyebrow brushes; nail brushes; nest 
eggs, artificial; boxes for dispensing paper towels; 

dustbins; window-boxes; boxes of glass; busts of por-
celain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; clot-
hing stretchers; cages for household pets; animal 
grooming gloves; bulb basters. 
 

28 – Toy vehicles; swimming pools [play articles]; 
trampolines; novelty toys for parties; bodyboards; 
boomerangs; dolls' feeding bottles; stationary exercise 
bicycles; creels [fishing traps]; shuttlecocks; spinning 
tops [toys]; jigsaw puzzles; bite sensors [fishing 
tackle]; hang gliders; flying discs [toys]; discuses for 
sports; dolls' houses; playhouses for children; domi-
noes; swimming kickboards; paddleboards; surfbo-
ards; spring boards [sports articles]; skateboards; 
sailboards; drones [toys]; darts; Christmas trees of 
synthetic material; cups for dice; swimming jackets; 
needles for pumps for inflating balls for games; toys; 
toys for pets; stuffed toys; inflatable games for swi-
mming pools; plush toys; novelty toys for playing 
jokes; games; parlor games; board games; ring games; 
building games; toy imitation cosmetics; swimming 
pool air floats; kaleidoscopes; bladders of balls for 
games; trading cards for games; fairground ride ap-
paratus; reels for fishing; rocking horses; swings; yo-
ga swings; skittles; skittles [games]; baby gyms; bells 
for Christmas trees; dolls' rooms; dice; ski bindings; 
dolls' beds; roulette wheels; fish hooks; building 
blocks [toys]; dolls; flippers for swimming; fishing 
lines; gut for fishing; bows for archery; masts for 
sailboards; targets; toy models; scale model kits [to-
ys]; scale model vehicles; kite reels; balls for games; 
artificial fishing bait; billiard table cushions; knee 
guards [sports articles]; elbow guards [sports articles]; 
pumps specially adapted for use with balls for games; 
dolls' clothes; play tents; ski sticks for roller skis; ski 
sticks; paragliders; baseball gloves; boxing gloves; 
golf gloves; gloves for games; batting gloves [acces-
sories for games]; pinatas; toy pistols; toy air pistols; 
percussion caps [toys]; caps for pistols [toys]; toy 
dough; rattles [playthings]; horseshoe games; candle 
holders for Christmas trees; Christmas tree stands; 
sole coverings for skis; water wings; floats for fishing; 
portable games with liquid crystal displays; swim-
ming belts; waist trimmer exercise belts; decoys for 
hunting or fishing; scent lures for hunting or fishing; 
archery implements; soap bubbles [toys]; divot repair 
tools [golf accessories]; billiard markers; protective 
paddings [parts of sports suits]; rackets; protective 
cups for sports; surfboard leashes; harness for sailbo-
ards; tennis nets; bite indicators [fishing tackle]; fis-
hing tackle; remote-controlled toy vehicles; clay pi-
geon traps; strings for rackets; golf bags, with or wit-
hout wheels; cricket bags; golf bag carts; slides [playt-
hings]; rods for fishing; ornaments for Christmas tre-
es, except lights, candles and confectionery; apparatus 
for games; bowling apparatus and machinery; toy fi-
gures; counters [discs] for games; chips for gambling; 
foosball tables; party poppers [party novelties]; Chris-
tmas crackers [party novelties]; bags especially de-
signed for skis and surfboards; marbles for games; bi-
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lliard balls; playing balls; play balloons; paintballs 
[ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; 
chess games; checkers [games]; poles for pole vaul-
ting; paper party hats; shin guards [sports articles]; 
camouflage screens [sports articles]; chest expanders 
[exercisers]; toy mobiles; flippers for diving; swim-
ming webs; paintball guns [sports apparatus]. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adver-
tising space; business auditing; employment agency 
services; computerized file management; book-kee-
ping; invoicing; demonstration of goods; transcription 
of communications [office functions]; opinion po-
lling; market studies; business investigations; business 
research; marketing research; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business manage-
ment consultancy; personnel management consultan-
cy; professional business consultancy; consultancy 
regarding advertising communication strategies; lay-
out services for advertising purposes; marketing ser-
vices; targeted marketing; business management of 
performing artists; business management of sports 
people; updating and maintenance of information in 
registries; updating and maintenance of data in com-
puter databases; updating of advertising material; 
word processing; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; arranging newspaper 
subscriptions for others; organization of fashion 
shows for promotional purposes; organization of trade 
fairs; shop window dressing; business appraisals; 
payroll preparation; data search in computer files for 
others; sponsorship search; administrative assistance 
in responding to calls for tenders; business manage-
ment assistance; commercial or industrial manage-
ment assistance; commercial intermediation services; 
providing business information; providing business 
information via a web site; providing commercial in-
formation and advice for consumers in the choice of 
products and services; providing user reviews for 
commercial or advertising purposes; web indexing for 
commercial or advertising purposes; providing user 
rankings for commercial or advertising purposes; eco-
nomic forecasting; auctioneering; sales promotion for 
others; promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; production of adverti-
sing films; office machines and equipment rental; 
rental of advertising time on communication media; 
publicity material rental; rental of vending machines; 
rental of sales stands; publication of publicity texts; 
radio advertising; development of advertising con-
cepts; distribution of samples; dissemination of adver-
tising matter; direct mail advertising; writing of pub-
licity texts; advertising; online advertising on a com-
puter network; bill-posting; advertising by mail order; 
television advertising; compilation of statistics; com-
pilation of information into computer databases; bu-

siness inquiries; systemization of information into 
computer databases; interim business management; 
administration of consumer loyalty programs; admi-
nistrative processing of purchase orders; public relati-
ons; modelling for advertising or sales promotion; 
typing; market intelligence services; search engine 
optimization for sales promotion; gift registry servic-
es; price comparison services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; outsourcing services [business assistan-
ce]; photocopying services; business efficiency expert 
services; provision of an online marketplace for bu-
yers and sellers of goods and services; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
outsourced administrative management for compa-
nies. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116261 A 
(800) 1639461 
(151) 2021 05 26 
(891) 2021 05 26 
(731) DELLA 1 KİMYA VE KOZMETİK SANAYİ  

DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 
Adnan Kahveci Mah., Yavuz Sultan Selim  
Bulvarı Çalışlar Cad., Midpoint Residence  
D:52, Beylikdüzü İstanbul, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Brown, white  
(531) 27.05.24; 29.01.12 
(511) 
 31 – Unprocessed agricultural and horticultural pro-
ducts, seeds; forestry products; live animals (inclu-
ding hatching eggs, fertilized eggs); live and dried 
plants and herbs; animal foods, pet foods; malt (not 
for human consumption); bedding for domestic ani-
mals; cat litter. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116262 A 
(800) 1639466 
(151) 2021 08 13 
(891) 2021 08 13 
(731) LED INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC 

16552 VON KARMAN AVENUE,  
IRVINE CA 92606, USA 

(540)  

LIGHTSTIM 
(591) Black, white  
(511)  
10 – An LED light device used to improve conditions 
in the body. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116663 A 
(800) 1637893 
(151) 2021 11 21 
(891) 2021 11 21 
(731) Raafat MHD Sayah Tarabishi 

Akar 21/2013, Main Street,  Al-Ahdath,  
Kudsaia, Damascus Country side, Syrian  
Arab Republic 

(540) 
 

 
 

(591) Black and yellow 
(531) 03.07.03; 28.01; 29.01.12 
(511)  
43 – Restaurant, cafeterias, self-service restaurants, 
food and beverage provision services, temporary ac-
commodation services, hotels, motels. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 111254 A 
(800) 1570189 
(151) 2020 07 30 
(181) 2030 07 30 
(891) 2020 07 30 
(511) 18, 20, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111265 A 
(800) 1478790 
(151) 2019 05 23 
(181) 2029 05 23 
(891) 2020 10 28 
(511) 05, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113666 A 
(800) 1598906 
(151) 2020 11 26 
(181) 2030 11 26 
(891) 2020 11 26 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113844 A 
(800) 1592029 
(151) 2021 03 05 
(181) 2031 03 05 
(891) 2021 04 13 
(511) 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114070 A 
(800) 1603911 
(151) 2021 06 28 
(181) 2031 06 28 
(891) 2021 06 28 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114075 A 
(800) 1603938 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 07, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114076 A 
(800) 1603940 
(151) 2020 12 30 
(181) 2030 12 30 
(891) 2020 12 30 
(511) 03, 05, 10, 44 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2022 114077 A 
(800) 1603950 
(151) 2021 06 28 
(181) 2031 06 28 
(891) 2021 06 28 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114078 A 
(800) 1604013 
(151) 2021 06 04 
(181) 2031 06 04 
(891) 2021 06 04 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114079 A 
(800) 1604081 
(151) 2021 05 13 
(181) 2031 05 13 
(891) 2021 05 13 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114083 A 
(800) 1604316 
(151) 2021 02 03 
(181) 2031 02 03 
(891) 2021 02 03 
(511) 01, 03, 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114086 A 
(800) 1604391 
(151) 2021 01 07 
(181) 2031 01 07 
(891) 2021 01 07 
(511) 05, 10, 41, 42, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114167 A 
(800) 1605357 
(151) 2021 05 26 
(181) 2031 05 26 
(891) 2021 05 26 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114168 A 
(800) 1605370 
(151) 2021 04 23 
(181) 2031 04 23 
(891) 2021 04 23 
(511) 07 
___________________________________________ 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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(260) AM 2022 114169 A 
(800) 1605374 
(151) 2021 06 03 
(181) 2031 06 03 
(891) 2021 06 03 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114170 A 
(800) 1605385 
(151) 2021 06 01 
(181) 2031 06 01 
(891) 2021 06 01 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114171 A 
(800) 1605490 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 04 14 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114176 A 
(800) 1605672 
(151) 2021 05 01 
(181) 2031 05 01 
(891) 2021 05 01 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114178 A 
(800) 1605693 
(151) 2021 05 01 
(181) 2031 05 01 
(891) 2021 05 01 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114197 A 
(800) 1606172 
(151) 2021 03 16 
(181) 2031 03 16 
(891) 2021 03 16 
(511) 19, 20, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114198 A 
(800) 1606193 
(151) 2021 04 26 
(181) 2031 04 26 
(891) 2021 04 26 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114200 A 
(800) 1606252 
(151) 2021 04 06 
(181) 2031 04 06 
(891) 2021 04 06 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114201 A 
(800) 1606253 
(151) 2021 03 09 
(181) 2031 03 09 
(891) 2021 03 09 
(511) 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114202 A 
(800) 1606257 
(151) 2021 05 20 
(181) 2031 05 20 
(891) 2021 05 20 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114203 A 
(800) 1606259 
(151) 2021 01 08 
(181) 2031 01 08 
(891) 2021 01 08 
(511) 01, 04, 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114205 A 
(800) 1606314 
(151) 2021 02 01 
(181) 2031 02 01 
(891) 2021 02 01 
(511) 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114206 A 
(800) 1606325 
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(891) 2021 04 19 
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114207 A 
(800) 1606391 
(151) 2021 04 15 
(181) 2031 04 15 
(891) 2021 04 15 
(511) 01, 04, 31 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114214 A 
(800) 1473041 
(151) 2019 04 26 
(181) 2029 04 26 
(891) 2021 04 05 
(511) 03, 14, 18, 28, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114215 A 
(800) 1591519 
(151) 2021 02 01 
(181) 2031 02 01 
(891) 2021 07 19 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114247 A 
(800) 1606408 
(151) 2021 06 04 
(181) 2031 06 04 
(891) 2021 06 04 
(511) 03, 05, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114248 A 
(800) 1606428 
(151) 2021 04 08 
(181) 2031 04 08 
(891) 2021 04 08 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114249 A 
(800) 1606429 
(151) 2021 04 08 
(181) 2031 04 08 
(891) 2021 04 08 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114250 A 
(800) 1606445 
(151) 2021 05 16 
(181) 2031 05 16 
(891) 2021 05 16 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114251 A 
(800) 1606452 
(151) 2021 06 09 
(181) 2031 06 09 
(891) 2021 06 09 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114252 A 
(800) 1606460 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 
(891) 2021 06 18 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114253 A 
(800) 1606472 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 
(891) 2021 06 18 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114254 A 
(800) 1606483 
(151) 2021 06 09 
(181) 2031 06 09 
(891) 2021 06 09 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114260 A 
(800) 1606712 
(151) 2021 05 11 
(181) 2031 05 11 
(891) 2021 05 11 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114261 A 
(800) 1606713 
(151) 2021 05 11 
(181) 2031 05 11 
(891) 2021 05 11 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114263 A 
(800) 1606776 
(151) 2021 05 17 
(181) 2031 05 17 
(891) 2021 05 17 
(511) 32, 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114264 A 
(800) 1606787 
(151) 2021 06 03 
(181) 2031 06 03 
(891) 2021 06 03 
(511) 30 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114265 A 
(800) 1606801 
(151) 2021 02 08 
(181) 2031 02 08 
(891) 2021 02 08 
(511) 03, 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114276 A 
(800) 1607138 
(151) 2021 05 04 
(181) 2031 05 04 
(891) 2021 05 04 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114277 A 
(800) 1607150 
(151) 2021 03 17 
(181) 2031 03 17 
(891) 2021 03 17 
(511) 01, 03, 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114278 A 
(800) 1607153 
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(891) 2021 04 19 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114279 A 
(800) 1607223 
(151) 2021 06 24 
(181) 2031 06 24 
(891) 2021 06 24 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114280 A 
(800) 1607234 
(151) 2021 07 01 
(181) 2031 07 01 
(891) 2021 07 01 
(511) 09, 12, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114281 A 
(800) 1607252 
(151) 2021 07 12 
(181) 2031 07 12 
(891) 2021 07 12 
(511) 28 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114282 A 
(800) 1607316 
(151) 2021 01 08 
(181) 2031 01 08 
(891) 2021 01 08 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114283 A 
(800) 1607331 
(151) 2021 07 05 
(181) 2031 07 05 
(891) 2021 07 05 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114284 A 
(800) 1607332 
(151) 2021 05 17 
(181) 2031 05 17 
(891) 2021 05 17 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114285 A 
(800) 1607350 
(151) 2021 05 17 
(181) 2031 05 17 
(891) 2021 05 17 
(511) 29, 30, 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114286 A 
(800) 1607411 
(151) 2021 05 07 
(181) 2031 05 07 
(891) 2021 05 07 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114287 A 
(800) 1607420 
(151) 2021 05 11 
(181) 2031 05 11 
(891) 2021 05 11 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114288 A 
(800) 1607423 
(151) 2021 01 22 
(181) 2031 01 22 
(891) 2021 01 22 
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114289 A 
(800) 1607482 
(151) 2021 03 15 
(181) 2031 03 15 
(891) 2021 03 15 
(511) 01, 04, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114290 A 
(800) 1607525 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 04 14 
(511) 09, 35, 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114291 A 
(800) 1607591 
(151) 2021 07 12 
(181) 2031 07 12 
(891) 2021 07 12 
(511) 06, 11, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114292 A 
(800) 1607594 
(151) 2021 06 02 
(181) 2031 06 02 
(891) 2021 06 02 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114293 A 
(800) 1607668 
(151) 2021 03 30 
(181) 2031 03 30 
(891) 2021 03 30 
(511) 30, 31, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114294 A 
(800) 1607699 
(151) 2021 04 15 
(181) 2031 04 15 
(891) 2021 04 15 
(511) 06, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114295 A 
(800) 1607700 
(151) 2020 12 16 
(181) 2030 12 16 
(891) 2020 12 16 
(511) 03, 05, 06, 16, 21, 35 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114351 A 
(800) 1607959 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 04 14 
(511) 09, 35, 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114352 A 
(800) 1607965 
(151) 2021 03 26 
(181) 2031 03 26 
(891) 2021 03 26 
(511) 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114353 A 
(800) 1607978 
(151) 2021 07 19 
(181) 2031 07 19 
(891) 2021 07 19 
(511) 32, 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114354 A 
(800) 1608003 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 04 14 
(511) 09, 35, 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114355 A 
(800) 1608027 
(151) 2021 03 26 
(181) 2031 03 26 
(891) 2021 03 26 
(511) 06, 19, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114361 A 
(800) 1608163 
(151) 2021 05 25 
(181) 2031 05 25 
(891) 2021 05 25 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114362 A 
(800) 1608194 
(151) 2021 05 26 
(181) 2031 05 26 
(891) 2021 05 26 
(511) 11, 40, 42 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 114363 A 
(800) 1608210 
(151) 2021 05 16 
(181) 2031 05 16 
(891) 2021 05 16 
(511) 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114365 A 
(800) 1608334 
(151) 2021 07 14 
(181) 2031 07 14 
(891) 2021 07 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114371 A 
(800) 1608552 
(151) 2021 05 25 
(181) 2031 05 25 
(891) 2021 05 25 
(511) 08, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114372 A 
(800) 1608554 
(151) 2021 05 27 
(181) 2031 05 27 
(891) 2021 05 27 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114373 A 
(800) 1608587 
(151) 2021 05 18 
(181) 2031 05 18 
(891) 2021 05 18 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114375 A 
(800) 1608638 
(151) 2021 06 02 
(181) 2031 06 02 
(891) 2021 06 02 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114382 A 
(800) 1608906 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 
(891) 2021 06 18 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114383 A 
(800) 1608920 
(151) 2021 05 11 
(181) 2031 05 11 
(891) 2021 05 11 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114384 A 
(800) 1608922 
(151) 2021 05 11 
(181) 2031 05 11 
(891) 2021 05 11 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114385 A 
(800) 653290 
(151) 1996 03 27 
(181) 2026 03 27 
(891) 2021 07 28 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114427 A 
(800) 1609000 
(151) 2021 06 08 
(181) 2031 06 08 
(891) 2021 06 08 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114429 A 
(800) 1609075 
(151) 2020 12 30 
(181) 2030 12 30 
(891) 2020 12 30 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114430 A 
(800) 1609078 
(151) 2021 06 24 
(181) 2031 06 24 
(891) 2021 06 24 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114431 A 
(800) 1609261 
(151) 2021 06 17 
(181) 2031 06 17 
(891) 2021 06 17 
(511) 03, 05, 35 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 114442 A 
(800) 1609710 
(151) 2021 06 08 
(181) 2031 06 08 
(891) 2021 06 08 
(511) 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114443 A 
(800) 1609725 
(151) 2021 02 01 
(181) 2031 02 01 
(891) 2021 02 01 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114444 A 
(800) 1609726 
(151) 2021 05 14 
(181) 2031 05 14 
(891) 2021 05 14 
(511) 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114445 A 
(800) 1609730 
(151) 2021 07 21 
(181) 2031 07 21 
(891) 2021 07 21 
(511) 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114478 A 
(800) 1610108 
(151) 2021 04 23 
(181) 2031 04 23 
(891) 2021 04 23 
(511) 06, 09, 19, 37, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114479 A 
(800) 1610244 
(151) 2021 03 31 
(181) 2031 03 31 
(891) 2021 03 31 
(511) 35, 36, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114480 A 
(800) 1610253 
(151) 2021 05 19 
(181) 2031 05 19 
(891) 2021 05 19 
(511) 36, 39 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114481 A 
(800) 1610275 
(151) 2021 02 17 
(181) 2031 02 17 
(891) 2021 02 17 
(511) 09, 14, 18 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114482 A 
(800) 1610290 
(151) 2021 05 21 
(181) 2031 05 21 
(891) 2021 05 21 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114513 A 
(800) 1611400 
(151) 2021 05 28 
(181) 2031 05 28 
(891) 2021 05 28 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114514 A 
(800) 1611402 
(151) 2021 07 01 
(181) 2031 07 01 
(891) 2021 07 01 
(511) 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114515 A 
(800) 1611441 
(151) 2021 06 28 
(181) 2031 06 28 
(891) 2021 06 28 
(511) 05, 10, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114516 A 
(800) 1611488 
(151) 2021 07 09 
(181) 2031 07 09 
(891) 2021 07 09 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114517 A 
(800) 587530 
(151) 1992 05 27 
(181) 2022 05 27 
(891) 2021 08 18 
(511) 05 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 114624 A 
(800) 1612651 
(151) 2021 06 03 
(181) 2031 06 03 
(891) 2021 06 03 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114625 A 
(800) 1612678 
(151) 2021 06 16 
(181) 2031 06 16 
(891) 2021 06 16 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114626 A 
(800) 1612781 
(151) 2021 03 26 
(181) 2031 03 26 
(891) 2021 03 26 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114627 A 
(800) 1612798 
(151) 2021 06 04 
(181) 2031 06 04 
(891) 2021 06 04 
(511) 06, 21, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114628 A 
(800) 1613025 
(151) 2021 04 21 
(181) 2031 04 21 
(891) 2021 04 21 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114629 A 
(800) 1613029 
(151) 2021 06 12 
(181) 2031 06 12 
(891) 2021 06 12 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114631 A 
(800) 1613069 
(151) 2021 06 07 
(181) 2031 06 07 
(891) 2021 06 07 
(511) 35, 36, 42 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114632 A 
(800) 1613118 
(151) 2021 07 22 
(181) 2031 07 22 
(891) 2021 07 22 
(511) 16, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114633 A 
(800) 1613136 
(151) 2021 07 26 
(181) 2031 07 26 
(891) 2021 07 26 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114634 A 
(800) 1613220 
(151) 2021 08 03 
(181) 2031 08 03 
(891) 2021 08 03 
(511) 05, 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114700 A 
(800) 1614222 
(151) 2021 04 07 
(181) 2031 04 07 
(891) 2021 04 07 
(511) 03, 05, 16 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114773 A 
(800) 1615570 
(151) 2021 04 22 
(181) 2031 04 22 
(891) 2021 04 22 
(511) 09, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114774 A 
(800) 1615647 
(151) 2021 06 08 
(181) 2031 06 08 
(891) 2021 06 08 
(511) 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114775 A 
(800) 1615652 
(151) 2021 05 05 
(181) 2031 05 05 
(891) 2021 05 05 
(511) 05 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 114776 A 
(800) 1615661 
(151) 2021 05 19 
(181) 2031 05 19 
(891) 2021 05 19 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114777 A 
(800) 1615711 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 
(891) 2021 06 18 
(511) 02 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114778 A 
(800) 1615712 
(151) 2021 08 13 
(181) 2031 08 13 
(891) 2021 08 13 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114779 A 
(800) 1615835 
(151) 2021 05 17 
(181) 2031 05 17 
(891) 2021 05 17 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114882 A 
(800) 1225924 
(151) 2014 06 18 
(181) 2024 06 18 
(891) 2021 09 17 
(511) 01, 17 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114885 A 
(800) 1275008 
(151) 2015 07 20 
(181) 2025 07 20 
(891) 2021 09 05 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114886 A 
(800) 1280409 
(151) 2015 06 26 
(181) 2025 06 26 
(891) 2021 09 14 
(511) 06, 07, 09, 11 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 114887 A 
(800) 1281464 
(151) 2015 07 16 
(181) 2025 07 16 
(891) 2021 09 14 
(511) 06, 07, 09, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114888 A 
(800) 1325445 
(151) 2016 10 28 
(181) 2026 10 28 
(891) 2021 09 13 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114889 A 
(800) 1375737 
(151) 2017 09 01 
(181) 2027 09 01 
(891) 2021 09 21 
(511) 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114890 A 
(800) 1482529 
(151) 2018 10 24 
(181) 2028 10 24 
(891) 2021 09 01 
(511) 09, 35, 36, 38, 42, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114891 A 
(800) 1491039 
(151) 2019 06 24 
(181) 2029 06 24 
(891) 2021 09 16 
(511) 35, 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114892 A 
(800) 1491341 
(151) 2018 10 16 
(181) 2028 10 16 
(891) 2021 09 01 
(511) 09, 35, 36, 38, 42, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114893 A 
(800) 1522863 
(151) 2020 02 05 
(181) 2030 02 05 
(891) 2021 08 13 
(511) 05 
___________________________________________ 
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GGსაქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები და 
გეოგრაფიული აღნიშვნები 

 

რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელებები 
 
 
(111) 982 
(151) 2022 08 30 
(540)  

ზეგაანი 
(732) ა(ა)იპ „ზეგაანი“ 

სოფ. ზეგაანი, გურჯაანის რაიონი, საქართველო 
(511) 33 

_________________________________________ 
 
 
(111) 983 
(151) 2022 08 30 
(540)  

ოყურეშის უსახელოური 
 
 

(732) უსახელოურის ვაზისა და ღვინის დაცვის ასოციაცია – ცაგერის მინიციპალიტეტი,  
          სოფ. ოყურეში, საქართველო  
(511) 33 

_________________________________________ 

 
რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნა 

 
(111) 25 
(151) 2022 08 30 
(540)  

ქართული დაფნა 
 

(732) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო – მარშალ გელოვა- 
          ნის გამზ. №6, 0159 თბილისი, საქართველო  
(511) 30 

_________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტების მოქმედების აღდგენა 
 

 
(21) AP 2010 11695 
(11) P 2011 5360 B  
(73) ვაჟა ხოსიტაშვილი 
(54) ანტიოქსიდანტური, რადიოპროტექტორული და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების  

სამკურნალო მცენარეული ნაკრები და სამკურნალო საშუალება მის საფუძველზე 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 09 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 11696 
(11) P 2011 5361 B  
(73) ვაჟა ხოსიტაშვილი;  

ლევან ხოსიტაშვილი;  
ბაბრი ორენი 

(54) ანტიოქსიდანტური, რადიოპროტექტორული, ლიპიდური ცვლის მარეგულირებელი და  
გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების სამკურნალო პრეპარატი 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 09 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2018 14846 
(11) P 2020 7135 B  
(73) სსიპ „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“;  

თეონა ღვინიანიძე;  
პაპუნა ჩიქოვანი;  
თემურ ღვინიანიძე;  
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(54) ანტიოქსიდანტური საკვები კონცენტრატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 09 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2020 15403 
(11) P 2021 7322 B  
(73) შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი“  
(54) ჟანგბად-17 იზოტოპის ატომური წილის განსაზღვრა მოლეკულურ ჟანგბადში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 09 12 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2020 15404 
(11) P 2021 7321 B  
(73) შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი“  
(54) ნახშირბად-13 იზოტოპის ატომური წილის განსაზღვრის მას-სპექტრომეტრიული   

მეთოდი უშუალოდ  სალიცილის მჟავაში 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 09 12 

__________________________________________ 

 
პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
 
(21) AP 2010 12614 
(11) P 2016 6419 B  
(73) ჯეოქს ს.პ.ა. 
(54) ორთქლგამტარი ფეხსაცმელი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 04 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12630 
(11) P 2016 6420 B  
(73) ჯეოქს ს.პ.ა. 
(54) სადები ჰაერგამტარი და წყალგაუმტარი ლანჩისთვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 04 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13542 
(11) P 2017 6658 B  
(73) ეთერ ქემერტელიძე;  

მარიამ ბენიძე;  
ალექსანდრე სხირტლაძე 

(54) მცენარეთა ზრდის სტიმულატორის "ალექსინის" მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 05 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13545 
(11) P 2016 6497 B  
(73) ენდი თუმანიშვილი;  

ვაჟა ჯამარჯაშვილი 
(54) ჰიდროელექტროსადგური ცვალებადი ნიშნულით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 06 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 14100 
(11) P 2019 7053 B  
(73) მაკროჯენიკს ინკ. 
(54) ბისპეციფიკური მონოვალენტური დიასხეულები CD123 და CD3-თან შეკავშირების  

უნარით და მათი გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 20 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2014 14103 
(11) P 2018 6905 B  
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
(54) სიმსივნის იმუნურობის მოდულირება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 18 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14450 
(11) P 2021 7331 B  
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
(54) ანტი - TIGIT ანტისხეულები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 17 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14726 
(11) P 2020 7182 B  
(73) მერკ  შარპ & დოუმ კორპ. 
(54) ციკლური  დი-ნუკლეოტიდური ნაერთები როგორც STING-ის აგონისტები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 11 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 11 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14730 
(11) P 2020 7071 B  
(73) სერგეი დმიტრიევიჩი ფილიპოვი  
(54) წყალბადით გამდიდრებული წყალი გაზრდილი ანტიოქსიდანტური აქტივობით და მისი 

მიღების ხერხები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 08 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2018 14846 
(11) P 2020 7135 B  
(73) სსიპ „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“; 

თეონა ღვინიანიძე;  
პაპუნა ჩიქოვანი;  
თემურ ღვინიანიძე;  
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(54) ანტიოქსიდანტური საკვები კონცენტრატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2024 08 01 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2018 14849 
(11) P 2020 7123 B  
(73) შპს „სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება კომპოზიტური მასალები“ 
(54) ნანოსტრუქტურული ფხვნილოვანი მასალების ან მათი   ნარევების პლაკირების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 03 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2018 14850 
(11) P 2020 7115 B  
(73) შპს „სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება კომპოზიტური მასალები“ 
(54) ნამუშევარი სამრეწველო წყლებიდან ლითონური  სპილენძის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 03 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2020 15403 
(11) P 2021 7322 B  
(73) შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი“  
(54) ჟანგბად-17  იზოტოპის ატომური წილის განსაზღვრა მოლეკულურ ჟანგბადში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2024 08 04 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2020 15404 
(11) P 2021 7321 B  
(73) შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი“  
(54) ნახშირბად-13 იზოტოპის ატომური წილის განსაზღვრის მას-სპექტრომეტრიული  მეთოდი  

უშუალოდ  სალიცილის მჟავაში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2024 08 04 

__________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AP 2007 10228 
(11) P 2009 4695 B  
(73) ნანა წიკლაური 
(54) ალკოჰოლიანი სასმელი  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 14 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 11400 
(11) P 2011 5344 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) აგომელატინის სინთეზის ახალი ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 03 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 11401 
(11) P 2011 5345 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) აგომელატინის სინთეზის ახალი ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 03 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2009 11402 
(11) P 2012 5408 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) აგომელატინის კრისტალური ფორმის  V მიღების ახალი ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 03 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 11403 
(11) P 2012 5512 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) აგომელატინის სინთეზის ახალი ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 03 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2008 11699 
(11) P 2012 5586 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) (7- მეთოქსი -1- ნაფთილ) აცეტონიტრილის სინთეზის ახალი ხერხი და მისი 

აგომელატინის სინთეზში გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 01 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13553 
(11) P 2016 6584 B  
(73) ზურაბ ძნელაძე 
(54) იოდირებული კონცენტრატის წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14233 
(11) P 2017 6750 B  
(73) სსიპ „რაფიელ  დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი“ 
(54) არატრადიციული ტექნოლოგიების გამოყენებით მცენარეული ნედლეულიდან 

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ექსტრაგირების ხერხი და მოწყობი- 
ლობა მის განსახორციელებლად 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2004 9292 
(11) P 2008 4469 B  
(73) პერმა-ფიქს ენვირონმენტალ სერვისეზ ინკ.;  

სბრ ტექნოლოჯიზ ინკ. 
(54) ქიმიური აგენტის ჰიდროლიზატების დამუშავების  ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 16 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2006 9558 
(11) P 2009 4576 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ 
(54) აგომელატინის ახალი კრისტალური III ფორმა, მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2006 9559 
(11) P 2009 4577 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ 
(54) აგომელატინის ახალი კრისტალური IV ფორმა, მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი 

ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 02 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2006 9560 
(11) P 2009 4652 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ 
(54) აგომელატინის ახალი კრისტალური V ფორმა, მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი 

ფარმაცევტული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 02 

__________________________________________ 

 
პატენტმფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილება 

 
 
(21) AP 2014 13592 
(11) P 2016 6516 B  
(54) ინგრედიენტთა კომპოზიცია ბიოაქტიური დანამატისათვის „Grail“ 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: შპს „ბოტანისტი“ (GE)  

რ. თაბუკაშვილის ქ. 47, 0108, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: შპს “ქართული ნატურალური პროდუქტი“ 
რ. თაბუკაშვილის ქ. 47, 0108, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 09 01 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

უფლებების გადაცემა 
 
(21) AP 2011 13043 
(11) P 2017 6728 B  
(54) მავნე ორგანიზმების კონტროლის საშუალება 
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მმაგ კო., ლტდ (JP)  

1-19-1, ნიჰონბასი, ტუო-კუ, ტოკიო 1030027,  
იაპონია (JP) 

პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მეიდზი სეიკა ფარმა კო., ლტდ 
4-16, კიოსაბი 2-ტომე, ტუო-კუ, ტოკიო  
1048002, იაპონია 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 08 31 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2013 13585 
(11) P 2019 6964 B  
(54) მავნებლების წინააღმდეგ საბრძოლველად განკუთვნილი კომპოზიცია, რომელიც შეიცავს 

ახალ იმინოწარმოებულს  
პატენტმფლობელის ახალი დასახელება და მისამართი: მმაგ კო., ლტდ (JP)  

1-19-1, ნიჰონბასი, ტუო-კუ, ტოკიო 1030027,  
იაპონია (JP) 

 
 
 
პატენტმფლობელის ყოფილი დასახელება და მისამართი: მეიდზი სეიკა ფარმა კო., ლტდ 

4-16, კიობასი 2-ტომე, ტუო-კუ, ტოკიო  
1048002, იაპონია 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 08 31 
__________________________________________ 

 
სასარგებლო მოდელები 

პატენტის მოქმედების აღდგენა 
 

(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 თარიღი: 2022 09 12 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 
 
 
(21) AU 2016 14246 
(11) U 2017 1944 Y  
(73) ზურაბ ძნელაძე;  

ბერდია ელგუჯაური;  
გურამ იობიშვილი;  
ნანი ძნელაძე 

(54) იოდირებული, გამდიდრებული ბაიხის (შავი, მწვანე, წითელი, ყვითელი) ჩაის წარმოების  
ხერხი 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 18 

__________________________________________ 
(21) AU 2017 14570 
(11) U 2018 1990 Y  
(73) გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;  

ტარას გაბისონია 
(54) ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი ბაქტერიოფაგური პრეპარატის დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 16 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2020 15406 
(11) U 2021 2084 Y  
(73) ნონა დადვანი 
(54) ვენახის ბოძი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 08 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 08 09 

__________________________________________ 

 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
(21) AU 2013 13201 
(11) U 2014 1815 Y  
(73) არჩილ ღაღანიძე;  

შალვა კანდელაკი;  
დიმიტრი ლომინაძე 

(54) სწრაფაალებადი და მდოვრედწვადი ნახშირის ბრიკეტის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 08 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 08 21 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

უფლების გადაცემა 
 
 

(21) AU 2021 15548 
(11) U  2022 2104 Y  
(54) სარეკლამო მოწყობილობა 
ახალი პატენტმფლობელი და მისამართი: შპს „ნოვაცია“ (GE)  

გიგო ზაზიაშვილის ქ. 47, 0102, თბილისი, საქართვე- 
ლო (GE) 

ყოფილი პატენტმფლობელი და მისამართი: მიხეილ სირაძე (GE) 
გიგო ზაზიაშვილის ქ. 47, 0102,თბილისი საქართვე- 
ლო (GE);  
კახა სიმონიძე (GE) 
დგებუაძის ქ. 8, 0102, თბილისი, საქართველო (GE) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 08 31 
__________________________________________ 

 
დიზაინები 

 
დიზაინის რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 

 
 

(11) D 2013 537 S 
(73) გია გამტკიცულაშვილი (GE)  

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, ბ. 7, 0186, თბილისი,  საქართველო (GE); 
გელა გამტკიცულაშვილი (GE)  
თბილისის გამზ. 3, ბ. 8, 2200, თელავი,  საქართველო (GE) 

(54) ქვევრი 
(28) 1 
(24) 2012 08 17 
(18) 2027 08 17 
(58) 2022 09 01 

__________________________________________ 

 
დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება 

 
 

(11) D 2012 521 S 
(73) შპს „აგრო ინვესტი“ (GE)  

დავით აღმაშენებლის გამზ. 20, 0102, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) მწერმჭერი 
(18) 2022 02 16 
(58) 2022 09 01 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(11) D 2017 728 S 
(73) ნინო დუმბაძე (GE)  

ზ. ფალიაშვილის ქ. 66, ბ. 3, 0179, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) თიხის მოჭიქურებული ქილა 
(18) 2022 02 06 
(58) 2022 08 23 

__________________________________________ 
 
(11) D 2017 729 S 
(73) ნინო დუმბაძე (GE)  

ზ. ფალიაშვილის ქ. 66, ბ. 3, 0179, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) თიხის მოჭიქურებული ქილა 
(18) 2022 02 06 
(58) 2022 08 23 

__________________________________________ 
 
(11) D 2017 726 S 
(73) მიხეილ ფანჯიკიძე (GE)  

თამარაშვილის ქ. 10, 0162, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) სავიზიტო ბარათების, ფლაერების ან მობილური ტელეფონის ჩასადები 
(18) 2022 02 08 
(58) 2022 09 01 

__________________________________________ 
 
(11) D 2017 725 S 
(73) გიორგი ოსიპოვი (GE)  

გალის ქ. 10, 0179, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) კედლის მოსაპირკეთებელი ფილა 
(18) 2022 02 13 
(58) 2022 08 23 

__________________________________________ 
 
(11) D 2017 700 S 
(73) რუდოლფ ასატუროვი (GE)  

წყნეთის ქ., კორპ. 14, ბ. 38, 0162, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) დეკორატიული ნაკეთობა 
(18) 2022 02 14 
(58) 2022 08 22 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების  
ვადის გაგრძელება 

 
 
(11) DM/69447 
(73) SWISS KUBIK SA  

Grand-Rue 13, CH-1204 Genève (CH) 
(15) 2007 10 22 
(24) 2007 10 22 
(18) 2027 10 22 
(28) 2 
(28') 2 
(54) WATCH WINDING MECHANISMS 

__________________________________________ 
 
(11) DM/78834 
(73) SOREMARTEC S.A.  

Rue Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON (BX) 
(15) 2012 07 06 
(24) 2012 07 06 
(18) 2027 07 06 
(28) 2 
(28') 2 
(54) BOXES 

__________________________________________ 
 
(11) DM/78886 
(73) SOREMARTEC S.A.  

Rue Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON (BX) 
(15) 2012 07 27 
(24) 2012 07 27 
(18) 2027 07 27 
(28) 15 
 
(28') 7 
(54) BOTTLE, BOXES, CONTAINER [PACKAGING], CONTAINERS [PACKAGING], PACKAGINGS 

__________________________________________ 
 
(11) DM/79124 
(73) HANS GEORG HAGLEITNER  

Lindenallee 11, A-5700 Zell am See (EM) 
(15) 2012 07 31 
(24) 2012 07 31 
(18) 2027 07 31 
(28) 8 
(28') 8 
(54) 1.-2. SOAP DISPENSERS, 3.-4. TOWEL DISPENSERS; 5.-6. TOILET PAPER DISPENSERS;  

7.- 8. TOWEL DISPENSERS WITH BIN 
__________________________________________ 

 
(11) DM/79151 
(73) SWISS KUBIK SA  

Grand-Rue 13, CH-1204 Genève (CH) 
(15) 2012 08 29 
(24) 2012 08 29 
(18) 2027 08 29 
(28) 1 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(28') 1 
(54) WATCH WINDING BOX WITH ROTOR 

__________________________________________ 
 
(11) DM/97355 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD) 

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2017 08 09 
(24) 2017 08 09 
(18) 2027 08 09 
(28) 4 
(28') 4 
(54) 1.-4. LOGOS TO BE AFFIXED TO ALL MEDIA 

__________________________________________ 
 
(11) DM/97537 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2017 08 29 
(24) 2017 08 29 
(18) 2027 08 29 
(28) 9 
(28') 9 
(54) 1. WATCH CASE WITH STRAP, 2. WATCH CASE, 3.-6. WATCH DIALS, 7. WATCH FLANGE, 

8. WATCH CASE,9. WATCH CASE WITH STRAP 
__________________________________________ 

 
(11) DM/98229 
(73) MAGNISENSE SE  

16 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR) 
(15) 2017 07 19 
(24) 2017 07 19 
(18) 2027 07 19 
(28) 2 
 
(28') 1 
(54) HOUSING WITH AN INTEGRATED TEST STRIP FOR DIAGNOSIS FOR MEDICAL, ETERINARY 

OR NON-MEDICAL USE,READER FOR MEDICAL OR NON-MEDICAL DIAGNOSTIC USE 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმება 
 
 
(11) DM/88575 
(73) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185, TR-34394 Istanbul (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 12 01 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(11) DM/88701 
(73) GUCCIO GUCCI S.P.A.  

Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE (IT) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 12 14 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(11) DM/88744 
(73) SCHREDER, SOCIÉTÉ ANONYME  

Rue de Lusambo 67, B-1190 Brussels (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 12 17 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(11) DM/88754 
(73) PATROIS GUILLAUME  

55 avenue Marceau, F-75016 Paris (FR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 08 14 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(11) DM/88755 
(73) PATROIS GUILLAUME  

55 avenue Marceau, F-75016 Paris (FR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 09 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(11) DM/88767 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 12 21 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(11) DM/88768 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 12 21 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
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(11) DM/88769 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 12 21 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(11) DM/88792 
(73) BAYADERA MANAGEMENT LIMITED  

Karpenisiou, 30, P.C., CY-1660 Nicosia (CY) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 10 09 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
 
(11) DM/88864 
(73) PATROIS GUILLAUME  

55 avenue Marceau, F-75016 Paris (FR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 04 10 
(58) 2022 08 18 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
 
 
(111) M 2002 14605 R2 
(156) 2002 09 13 
(186) 2032 09 13 
(732) სს „Nobel ilac Sanayii Ve Ticaret anonim  

sirketi“-ის წარმომ. საქართველოში 
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14607 R2 
(156) 2002 09 13 
(186) 2032 09 13 
(732) სს „Nobel ilac Sanayii Ve Ticaret anonim  

sirketi“-ის წარმომ. საქართველოში 
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2002 14596 R2 
(156) 2002 08 15 
(186) 2032 08 15 
(732) ბუშნელ ინკ. 

9200 კოუდი, ოვერლანდ პარკი, კანზასი  
66214, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22146 R1 
(156) 2011 12 29 
(186) 2031 12 29 
(732) ჰარინგტონ ბიზნეს ინკ. 

მეოთე სართული, RJT ედიფის  
უოტერფრონტ დრაივი, ს/ყ 620, როუდ- 
ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის  
კუნძულები (ბრიტანეთის) 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22917 R1 
(156) 2012 08 30 
(186) 2032 08 30 
(732) პოპეის ლუიზიანა ქიჩენ ინკ.  

მინესოტას კორპორაცია 
5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

__________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
(111) M 2012 22918 R1 
(156) 2012 08 30 
(186) 2032 08 30 
(732) პოპეის ლუიზიანა ქიჩენ ინკ.  

მინესოტას კორპორაცია 
5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასაქონლო ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2022 35199 R  
(732) ფანგ ბო 

ფრიდონ ხალვაშის ქ. 18, 6000,  ბათუმი,  
საქართველო 

(770) შპს „ფანშინ თრეით ლიმიტიდ კომპანი“ 
ფრიდონ ხალვაშის ქ. 18, ბათუმი, 6000,  
საქართველო 

(580) 2022 08 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26218 R  
(732) ელ კორტე ინგლეს ს.ა. 

ჰერმოსილლა, 112, 28009, მადრიდი,  
ესპანეთი 

(770) სფერა ჯოვენ, ს. ა. 
ჰერმოსილლა, 112. 28009,  მადრიდი,  
ესპანეთი 

(580) 2022 08 25 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2002 14287 R  
(151) 2002 02 18 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

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

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14310 R  
(151) 2002 02 18 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ  

(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ   

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14294 R  
(151) 2002 02 18 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4002 ბაზელი, 
შვეიცარია 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14295 R  
(151) 2002 02 18 
(732) ნ.ვ. ორგანონ 

კლოოსტერსტრაატ 6, 5349 AB ოსს,  
ნიდერლანდები 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14296 R  
(151) 2002 02 18 
(732) მსდ ინტერნეშენელ ჰოლდინგს გმბჰ 

ვეიშტრასე 20, CH-6000, ლუცერნი 6,  
შვეიცარია 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14299 R  
(151) 2002 02 18 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ  

პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4002 ბაზელი,  
შვეიცარია 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2002 14300 R  
(151) 2002 02 18 
(732) ნ.ვ. ორგანონ 

კლოოსტერსტრაატ 6, 5349 AB ოსს,  
ნიდერლანდები 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14301 R  
(151) 2002 02 18 
(732) მსდ ინტერნეშენელ ჰოლდინგს გმბჰ 

ვეიშტრასე 20, CH-6000, ლუცერნი 6,  
შვეიცარია 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14311 R  
(151) 2002 02 18 
(732) პაიონია ინვესტმენტ მენეჯემენტ უსა ინკ. 

60 სტეიტ სტრიტი, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02109, აშშ 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14312 R  
(151) 2002 02 18 
(732) პაიონია ინვესტმენტ მენეჯმენტ უსა ინკ. 

60 სტეიტ სტრიტი, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02109, აშშ 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14327 R  
(151) 2002 02 18 
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22309 R  
(151) 2012 02 23 
(732) ვალერიან ტაბაღუა 

ულ. ზემლიანოი ვალ. 46, ბ. 25, მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22312 R  
(151) 2012 02 23 
(732) ალექსანდრე ქავთარაძე 

ვარკეთილი 3, II მკრ., კორპ. 14, ბ. 96,  
0163, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 08 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22314 R  
(151) 2012 02 24 
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22317 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შპს „ADJARIAN TOBACCO“ 

ე. ნინოშვილის ქ. 25, 6010, ბათუმი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22318 R  
(151) 2012 02 24 
(732) დარეჯან ნიჟარაძე 

ავჭალის ქ. 1, 7, 0125, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22313 R  
(151) 2012 02 23 
(732) არაკომერციული იურიდიული პირი  

„ფასეულობათა კვლევის საზოდაგოება“ 
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 08 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22321 R  
(151) 2012 02 24 
(732) პოლიმერფარმი 

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

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22322 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შპს „ნეოფარმი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 
0131, თბილისი,  საქართველო; 
იური კიბაბიძე 
ვარკეთილი, II მკრ., კორპ. 28, ბ. 39, 0163,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22325 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შპს „ქართული სადისტრიბუციო- 

მარკეტინგული კომპანია“ 
მოსკოვის გამზ. 31ა, 0120, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22327 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სს „საქართველოს ბანკი“ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22328 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სს „საქართველოს ბანკი“ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,   
საქართველო  

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22329 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სს „საქართველოს ბანკი“ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22330 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სს „საქართველოს ბანკი“ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22331 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სს „საქართველოს ბანკი“ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22333 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შპს „სოფია +“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვარტ.,  
კორპ. 6, ბ. 20, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22334 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შპს „სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი“ 

არაყიშვილის ქ. 2, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22335 R  
(151) 2012 02 24 
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

კომერჩესკი ბანკ „პრივატბანკ“ 
ულ. ნაბერეჟნაია პაბედი, 50,  
დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22338 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთის რაიონი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22339 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთის რაიონი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2012 22340 R  
(151) 2012 02 24 
(732) თურქმალ რეალ ესთათე იათირიმ ინშაათ  

ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ებულულა მარდინ ჯადესი მაია  
მერიდიენ იშ მერქეზი ქათ: 13 აქათლარ,  
ბეშიქთაშ, სტამბოლი, თურქეთი 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22341 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შპს „ვისოლ ავტო ექსპრესი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74ბ, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22344 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შემოქმედებითი კავშირის საქართველოს  

მუსიკალური საზოგადოების აჭარის  
რესპუბლიკური გამგეობა 
მემედ აბაშიძის ქ. 49, 6010, ბათუმი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22347 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შპს „ვია თრეველი“ 

აბაშიძის ქ. 24, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22350 R  
(151) 2012 02 24 
(732) მერაბ ფერაძე 

სოფ. აფენი, 2701, ლაგოდეხი, 
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22351 R  
(151) 2012 02 24 
(732) შპს „რობერტო“ 

რუსთაველის გამზ. 32, 0108, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22352 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ქობ-ვენტრეს ინკ. 

ს/ყ 1030, სილოამ სპრინგზი, არკანზასი  
72761, აშშ 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22353 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ზეზვა გაგნიძე 

ჩოლოყაშვილის ქ. 41, 2200, თელავი,  
საქართველო; 
დომენტი გაგნიძე 
სოფ. შალაური, 2216, თელავი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22354 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ზეზვა გაგნიძე 

ჩოლოყაშვილის ქ. 41, 2200, თელავი,  
საქართველო; 
დომენტი გაგნიძე 
სოფ. შალაური, 2216, თელავი,  
საქართველო 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22356 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სააქციო საზოგადოება „დანონ რუსეთი“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22357 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სააქციო საზოგადოება „დანონ რუსეთი“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22359 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სააქციო საზოგადოება „დანონ რუსეთი“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 

(111) M 2012 22360 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სააქციო საზოგადოება „დანონ რუსეთი“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22361 R  
(151) 2012 02 24 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22362 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22363 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22367 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ 

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

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22371 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ოაო „კომპანია იუნიმილკ“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22372 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ოაო „კომპანია იუნიმილკ“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22374 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ოაო „კომპანია იუნიმილკ“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22375 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ოაო „კომპანია იუნიმილკ“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22376 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ოაო „კომპანია იუნიმილკ“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22377 R  
(151) 2012 02 24 
(732) ოაო „კომპანია იუნიმილკ“ 

ულ. ვიატსკაია, დომ 27, სტროენიე 13-14,  
127015, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22304 R  
(151) 2012 02 21 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერზ ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი, KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2012 22305 R  
(151) 2012 02 21 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერზ ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი, KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22306 R  
(151) 2012 02 21 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერზ ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი, KT13 0QU, 
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22307 R  
(151) 2012 02 21 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერზ ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი, KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22299 R  
(151) 2012 02 14 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22301 R  
(151) 2012 02 14 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22302 R  
(151) 2012 02 14 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი,  
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22298 R  
(151) 2012 02 14 
(732) შპს „სანტრეიდი“ 

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

(141) 2022 08 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22378 R  
(151) 2012 02 24 
(732) მოკა & კო სარლ 

ფასოური სენტერი, კასლიკ სტრიტ-2ნდ  
ფლორი, სარბა, ლიბანი 

(141) 2022 09 01 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სალიცენზიო ხელშეკრულების რეგისტრაცია 
 
 
 
(111) M 2015 26106 R  
(732) შპს „კაპილონი“ (436032339) 

მცხეთის რაიონი, სოფ. მისაქციელი, საქართველო 
(791) შპს „კაპილონი“ (431433601) 

ბარნოვის ქ.  10, თელავი, საქართველო 
(793) №1709 

01 08 2022-დან 01 08 2052-მდე  
მარტივი 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა, 

__________________________________________ 
 

                                                      
 

 №17 2022 09 12 
 

114 



 
 
 

სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 61 K  31/496; A 61 P  3/10; C 07 D 405/14; C 07 D 405/12;  
C 07 D 413/14 AP 2022 15517 A 

C 07 D 403/12; C 07 D 413/12; C 07 D 249/08 AP 2022 13653 A 
C 12 N 15/82 AP 2022 15146 A 
C 12 N 15/82 AP 2022 15147 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2022 13653 A C 07 D 403/12; C 07 D 413/12; C 07 D 249/08 
AP 2022 15146 A C 12 N 15/82 
AP 2022 15147 A C 12 N 15/82 

AP 2022 15517 A A 61 K  31/496; A 61 P  3/10; C 07 D 405/14; C 07 D 405/12;  
C 07 D 413/14 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 01 D 46/04 P 2022 7413 B AP 2022 15842 A 
A 61 K 31/438; A 61 P 25/00; C 07 D 413/14; 

C 07 D 413/04; C 07 D 417/04;  C 07 D 417/14 P 2022 7409 B AP 2022 15499 A 

A 61 M 16/00 P 2022 7411 B AP 2022 15497 A 
E 01 F 7/04; E 02 D 17/20 P 2022 7414 B AP 2022 15051 A 

E 03 B 1/00 P 2022 7415 B AP 2022 15559 A 
E 05 B 19/00 P 2022 7412 B AP 2022 15413 A 

F 17 C 3/00; F 25 D 3/10 P 2022 7410 B AP 2022 15612 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 7409 B AP 2022 15499 A A 61 K 31/438; A 61 P 25/00; C 07 D 413/14; 
C 07 D 413/04; C 07 D 417/04;  C 07 D 417/14 

P 2022 7410 B AP 2022 15612 A F 17 C 3/00; F 25 D 3/10 
P 2022 7411 B AP 2022 15497 A A 61 M 16/00 
P 2022 7412 B AP 2022 15413 A E 05 B 19/00 
P 2022 7413 B AP 2022 15842 A A 01 D 46/04 
P 2022 7414 B AP 2022 15051 A E 01 F 7/04; E 02 D 17/20 
P 2022 7415 B AP 2022 15559 A E 03 B 1/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2017 15051 AP 2022 15051 A P 2022 7414 B 
AP 2019 15413 AP 2022 15413 A P 2022 7412 B 
AP 2020 15497 AP 2022 15497 A P 2022 7411 B 
AP 2019 15499 AP 2022 15499 A P 2022 7409 B 
AP 2021 15559 AP 2022 15559 A P 2022 7415 B 
AP 2021 15612 AP 2022 15612 A P 2022 7410 B 
AP 2021 15842 AP 2022 15842 A P 2022 7413 B 

 
სასარგებლო მოდელები 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

F 03 B 13/00 AU 2022 15880 U 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2022 15880 U F 03 B 13/00 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 01 G 25/00 U 2022 2130 Y AU 2022 15879 U 
B 65 D 51/28 U 2022 2131 Y AU 2022 15877 U 
C 12 G 3/06 U 2022 2129 Y AU 2022 15319 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 2129 Y AU 2022 15319 U C 12 G 3/06 
U 2022 2130 Y AU 2022 15879 U A 01 G 25/00 
U 2022 2131 Y AU 2022 15877 U B 65 D 51/28 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2020 15319 AU 2022 15319 U U 2022 2129 Y 
AU 2022 15877 AU 2022 15877 U U 2022 2131 Y 
AU 2022 15879 AU 2022 15879 U U 2022 2130 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) 
09-01 AD 2022 1262 S 
11-01 AD 2022 1264 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2022 1262 S 09-01 
AD 2022 1264 S 11-01 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

11-04 D 2022 942 S AD 2022 1246 S 
11-05 D 2022 943 S AD 2022 1242 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 942 S AD 2022 1246 S 11-04 
D 2022 943 S AD 2022 1242 S 11-05 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

AD 2021 1242 AD 2022 1242 S D 2022 943 S 
AD 2021 1246 AD 2022 1246 S D 2022 942 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 

M 2022 35871 R AM 119001 – 17(596)2022 
M 2022 35872 R AM 119012 – 17(596)2022 
M 2022 35873 R AM 119021 – 17(596)2022 
M 2022 35874 R AM 119006 – 17(596)2022 
M 2022 35875 R AM 118857 – 17(596)2022 
M 2022 35876 R AM 118858 – 17(596)2022 
M 2022 35877 R AM 118940 – 17(596)2022 
M 2022 35878 R AM 118922 – 17(596)2022 
M 2022 35879 R AM 119089 – 17(596)2022 
M 2022 35880 R AM 118724 – 17(596)2022 
M 2022 35881 R AM 118942 – 17(596)2022 
M 2022 35882 R AM 119115 – 17(596)2022 
M 2022 35883 R AM 119083 – 17(596)2022 
M 2022 35884 R AM 119097 – 17(596)2022 
M 2022 35885 R AM 119088 – 17(596)2022 
M 2022 35886 R AM 119102 – 17(596)2022 
M 2022 35887 R AM 119002 – 17(596)2022 
M 2022 35888 R AM 119101 – 17(596)2022 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  
შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2022 116517 A AM 116517 
AM 2022 116519 A AM 116519 
AM 2022 116520 A AM 116520 
AM 2022 116526 A AM 116526 

1 2  AM 2022 116540 A AM 116540 
AM 2022 116214 A AM 116214  AM 2022 116543 A AM 116543 
AM 2022 116239 A AM 116239  AM 2022 116544 A AM 116544 
AM 2022 116246 A AM 116246  AM 2022 116545 A AM 116545 
AM 2022 116250 A AM 116250  AM 2022 116546 A AM 116546 
AM 2022 116252 A AM 116252  AM 2022 116622 A AM 116622 
AM 2022 116314 A AM 116314  AM 2022 116623 A AM 116623 
AM 2022 116315 A AM 116315  AM 2022 116624 A AM 116624 
AM 2022 116321 A AM 116321  AM 2022 116625 A AM 116625 
AM 2022 116322 A AM 116322  AM 2022 116626 A AM 116626 
AM 2022 116323 A AM 116323  AM 2022 116633 A AM 116633 
AM 2022 116332 A AM 116332  AM 2022 116642 A AM 116642 
AM 2022 116333 A AM 116333  AM 2022 116657 A AM 116657 
AM 2022 116336 A AM 116336  AM 2022 116659 A AM 116659 
AM 2022 116394 A AM 116394  AM 2022 116660 A AM 116660 
AM 2022 116401 A AM 116401  AM 2022 116669 A AM 116669 
AM 2022 116414 A AM 116414  AM 2022 116741 A AM 116741 
AM 2022 116415 A AM 116415  AM 2022 116743 A AM 116743 
AM 2022 116425 A AM 116425  AM 2022 116744 A AM 116744 
AM 2022 116426 A AM 116426  AM 2022 116745 A AM 116745 
AM 2022 116431 A AM 116431  AM 2022 116746 A AM 116746 
AM 2022 116513 A AM 116513  AM 2022 116754 A AM 116754 
AM 2022 116514 A AM 116514  AM 2022 116756 A AM 116756 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
საქონლისა და/ან 

მომსახურების 
კლასი 
(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

 1 2 
21 AM 2022 116514 A 
24 AM 2022 116756 A 
25 AM 2022 116756 A 
28 AM 2022 116754 A 

1 2  29 AM 2022 116314 A 
1 AM 2022 116414 A  29 AM 2022 116526 A 
2 AM 2022 116414 A  30 AM 2022 116314 A 
3 AM 2022 116322 A  30 AM 2022 116321 A 
3 AM 2022 116414 A  30 AM 2022 116323 A 
3 AM 2022 116431 A  30 AM 2022 116431 A 
3 AM 2022 116513 A  31 AM 2022 116540 A 
3 AM 2022 116514 A  32 AM 2022 116214 A 
3 AM 2022 116519 A  32 AM 2022 116314 A 
3 AM 2022 116520 A  33 AM 2022 116250 A 
5 AM 2022 116246 A  33 AM 2022 116336 A 
5 AM 2022 116315 A  33 AM 2022 116657 A 
5 AM 2022 116321 A  34 AM 2022 116426 A 
5 AM 2022 116323 A  35 AM 2022 116239 A 
5 AM 2022 116414 A  35 AM 2022 116314 A 
5 AM 2022 116425 A  35 AM 2022 116333 A 
5 AM 2022 116431 A  35 AM 2022 116394 A 
5 AM 2022 116513 A  35 AM 2022 116414 A 
5 AM 2022 116514 A  35 AM 2022 116431 A 
5 AM 2022 116545 A  35 AM 2022 116519 A 
5 AM 2022 116546 A  35 AM 2022 116520 A 
5 AM 2022 116622 A  35 AM 2022 116633 A 
5 AM 2022 116623 A  35 AM 2022 116754 A 
5 AM 2022 116624 A  35 AM 2022 116756 A 
5 AM 2022 116625 A  36 AM 2022 116394 A 
5 AM 2022 116626 A  36 AM 2022 116414 A 
5 AM 2022 116642 A  37 AM 2022 116401 A 
5 AM 2022 116659 A  38 AM 2022 116754 A 
5 AM 2022 116660 A  39 AM 2022 116414 A 
5 AM 2022 116741 A  39 AM 2022 116431 A 
5 AM 2022 116743 A  40 AM 2022 116756 A 
5 AM 2022 116744 A  41 AM 2022 116394 A 
5 AM 2022 116745 A  41 AM 2022 116754 A 
5 AM 2022 116746 A  42 AM 2022 116517 A 
9 AM 2022 116669 A  43 AM 2022 116250 A 
9 AM 2022 116754 A  43 AM 2022 116314 A 
9 AM 2022 116756 A  43 AM 2022 116332 A 
12 AM 2022 116252 A  43 AM 2022 116415 A 
16 AM 2022 116394 A  43 AM 2022 116526 A 
16 AM 2022 116414 A  43 AM 2022 116543 A 
16 AM 2022 116431 A  43 AM 2022 116544 A 
18 AM 2022 116756 A  43 AM 2022 116633 A 
20 AM 2022 116414 A  44 AM 2022 116333 A 
21 AM 2022 116414 A  44 AM 2022 116414 A 
21 AM 2022 116513 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 რეგისტრი-
რებული სასაქონლო ნიშნის ნომერი 

(111) 

13 M 2022 35882 R 
13 M 2022 35884 R 
16 M 2022 35877 R 
25 M 2022 35885 R 
29 M 2022 35881 R 
32 M 2022 35883 R 
33 M 2022 35874 R 
33 M 2022 35878 R 
35 M 2022 35875 R 
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