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pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwyebis an
organizaciis saidentifikacio kodi
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo
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(540) _ niSnis gamosaxuleba
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cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
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gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis sagnebi
ganyofileba B _ teqnologiuri procesebi; transportireba
ganyofileba C _ qimia; metalurgia
ganyofileba D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi
ganyofileba E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli
samuSaoebi
ganyofileba G _ fizika
ganyofileba H _ eleqtroba

sasaqonlo niSani
ganacxadis nomeri
ganacxadis gamoqveynebis nomeri
registraciis nomeri
momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas
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andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
angilia
albaneTi
somxeTi
antilis kunZulebi (niderlandebi)
angola
inteleqtualuri sakuTrebis afrikis
regionaluri organizacia (ARIPO)
argentina
avstria
avstralia
aruba
azerbaijani
bosnia da hercegovina
barbadosi
bangladeSi
belgia
burkina-faso
bulgareTi
bahreini
burundi
benini
bermudis kunZulebi
brunei-darusalami
bolivia
brazilia
bahamis kunZulebi
bhutani
buvetis kunZulebi
botsvana
beneluqsis inteleqtualuri
sakuTrebis uwyeba (BOIP)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot-d' ivuari
kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia
kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
CexeTis respublika
germania
jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia (EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi
da dizaini (OHIM)
evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi
fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni
didi britaneTi
sparseTis yuris arabuli saxelmwifoebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

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

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri
sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis
mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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gamoqveynebuli obieqtebi
gamogonebebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14401
• patentebi:
6895-6897

sasargeblo modelebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:
14383
• patenti:
1983

dizainebi
• registrirebuli dizaini:
775

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini:
776

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
92705; 92707; 92709; 95152; 95599; 96006; 96166; 96177; 96226; 96229; 96304; 96306; 96332, 96333;
96463; 96508, 96509; 96531; 96542-96544; 96559; 96561; 96571; 96649; 96671; 96721; 96723
• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
30145-30187
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
30135-30144
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
77249*; 77824*; 89741*; 90638*; 91908*, 91909*; 92195*; 95082; 95280; 95391-95393; 95395; 95539;
95602; 95604; 95631; 95634-95637; 95793; 95795; 95798-95800; 95802, 95803; 95854; 95856; 95876-95878; 95885; 95887; 95906; 95909; 95911; 96042; 96046; 96051, 96052; 96126; 96129, 96130; 96220;
96281; 96286; 96289

3

gamogonebebi
ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba C
C 07
(10) AP 2018 14401 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 217/14
A 61 K 31/4375
A 61 K 31/472
A 61 K 31/4741
C 07 D 471/04
C 07 D 491/14
A 61 P 11/06
A 61 P 17/06
A 61 P 19/02
A 61 P 43/00
(21) AP 2015 014401
(22) 2015 06 30
(31) 2014-262775; 2014-136359
(32) 2014 12 25; 2014 07 01
(33) JP; JP
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტედ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 541-0045 (JP)
(72) სატოში იამამოტო (JP);
ჯუნია შირაი (JP);
ტსუნეო ოდა (JP);
მიტსუნორი კონო (JP);
ატსუკო ოჩიდა (JP);
ტაკაში იმადა (JP);
ჰიდეკაზუ ტოკუჰარა (JP);
იოშიჰიდე ტომატა (JP);
ნაოკი იშიი (JP);
მიჩიკო ტავადა (JP);
იოშიიუკი ფუკასე (US);
ტომოია იუკავა (JP);
შოჯი ფუკუმოტო (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2017 02 01
(86) PCT/JP2015/069370, 2015 06 30
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთები და მათი
გამოყენება რეტინოიდ-დამოკიდებული
ორფანული რეცეპტორი (ROR) გამა-T-ს
ინჰიბიტორების სახით
(57) გამოგონება ეხება RORγt ინჰიბიტორული
აქტიურობის მქონე ჰეტეროციკლურ ნაერთებს, ფორმულით (I),

4

ან მის მარილს. ასევე, მათ გამოყენებას ფსორიაზის, კრონის დაავადების, გაფანტული სკლეროზის და სხვა დაავადებების სამკურნალოდ.
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი
6 დამოკიდებული
_________________________________________
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gamogonebebi

gamogonebis patentebi

ganyofileba A

ganyofileba C

A 63

C 04

(11) P 2018 6895 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 63 F 3/00
(44) 10(494)/2018

(10) AP 2018 14530 A
(21) AP 2017 14530
(22) 2017 06 28
(24) 2017 06 28
(73) შალვა ლიპარტელიანი (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 49ბ, ბ. 111, 0179,
თბილისი, საქართველო (GE);
გიორგი ღამბაშიძე (RU)
უსოვ ტუპიკის დასახლება, სახლი 9, ბ. 33,
მოსკოვის ოლქი, რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) შალვა ლიპარტელიანი (GE);
გიორგი ღამბაშიძე (RU)
(74) დავით ძამუკაშვილი
(54) სატრანსპორტო ლატარიის
ჩატარების ხერხი
________________________________________

ganyofileba B

(11) P 2018 6897 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 04 B 7/52
C 04 B 14/14
(44) 9(493)/2018

(10) AP 2018 14402 A
(21) AP 2017 014402
(22) 2017 02 02
(24) 2017 02 02
(73) სსიპ საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი (GE)
კოსტავას ქ. 77, 0175, თბილისი (GE);
სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი (GE)
მ. ალექსიძის ქ. 1, 0193, თბილისი (GE)
(72) რაჟდენ სხვიტარიძე (GE);
თეიმურაზ კორძახია (GE);
გიორგი წინწკალაძე (GE);
ირაკლი გიორგაძე (GE);
შალვა ვერულავა (GE);
აკაკი სხვიტარიძე (GE);
გიორგი კავთიაშვილი (GE)
(74) გივი სიბაშვილი
(54) ცემენტის წარმოების ხერხი
________________________________________

B 01
(11) P 2018 6896 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 01 D 53/00
(44) 10(494)/2018

(10) AP 2018 13954 A
(21) AP 2014 013954
(22) 2014 03 17
(24) 2014 03 17
(31) 61/788,442; 14/210,909
(32) 2013 03 15; 2014 03 14
(33) US; US
(86) PCT/US2014/030244, 2014 03 17
(73) ნოქს II ინტერნეიშენელ ლტდ (US)
3745 ე. აუტლუკ, პორტ კლინტონ, \
ოჰაიო 43452 (US)
(72) ჯორჯ მ. კოტჩი (US);
მურეი ებოტი (US);
სალი ბატანიანი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) გარემოს დაბინძურების შემცირება
ნახშირის წვისას
________________________________________

#18 2018 09 25

5

sasargeblo modelebi
ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A
A 61
(10) AU 2018 14383 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 33/36
(21) AU 2017 014383
(22) 2017 01 17
(71) მამუჩარ ყიფიანი (GE)
მ. ალექსიძის ქ., კორპ. 1, სად. 1, ბ. 19,
0193, თბილისი (GE)
(72) მამუჩარ ყიფიანი (GE)
(54) ჰელმინთოციდური საშუალების
მიღების ხერხი
(57) ხერხი ითვალისწინებს დარიშხანმჟავას
გაცხელებას 50-60°С-ზე, მასში თუთიის ოქსიდის წყლიანი სუსპენზიის შერევას, ნარევის
გაცივებას 20°С ტემპერატურაზე, გაფილტვრას, მიღებული დარიშხანმჟავათუთიის შრობას 50-60°С ტემპერატურაზე და შემავსებლის
სახით ხორბლის მეორე ხარისხის ფქვილის,
კარტოფილის ფქვილის, ტალკის და ცარცის
დამატებას, გაფილტვრას, მიღებული ფილტრატის განეიტრალებას, შენახვას და დაბრუნებას პროცესში წყლის მაგიერ.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
________________________________________
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sasargeblo modelebi

sasargeblo modelis patenti
ganyofileba A
A 61
(11) U 2018 1983 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 35/76
(10) AU 2018 14532 U (44) 8(492)/2018
(21) AU 2017 14532
(22) 2017 06 30
(73) ინგა გიორგაძე (GE)
ი. ნიკოლაძის ქ. 7, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 72, ბ. 30, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE);
ლია ტყემალაძე (GE)
ტაშკენტის ქ. 31, 0160, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ინგა გიორგაძე (GE);
ნანა თოფურია-ნაკაიძე (GE);
ლია ტყემალაძე (GE)
(54) ბაქტერიოფაგის შემცველი
სუპოზიტორია
__________________________________________

#18 2018 09 25

7

dizainebi
registrirebuli dizaini

(11) D 2018 775 S
(51) 14-99
(10) AD 2018 962 S
(44) 9(493)/2018
(21) AD 2017 962
(22) 2017 06 05
(24) 2017 06 05
(28) 1
(18) 2022 06 05
(73) შალვა ნიკოლაიშვილი (GE)
სულხან ცინცაძის ქ. 48, ბ. 14, 0160,
ბილისი, საქართველო (GE)
(72) შალვა ნიკოლაიშვილი (GE)
(54) სადგამი მობილური ტელეფონისთვის
ან პლანშეტისთვის
__________________________________________
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dizainebi

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
dizaini
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(11) D 2018 776 S
(51) 21-01
(21) AD 2018 1052
(22) 2018 08 21
(24) 2018 08 21
(28) 1
(18) 2023 08 21
(73) დანიელ რატიანი (GE)
დ. აღმაშენებლის გამზ. 88, 4600, ქუთაისი, საქართველო (GE);
შპს ,,სმარტსოფტი“ (GE)
ვაზისუბნის IV მ/რ, I კვარტ., კორპ. 3, ბ. 8, 0152, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) დანიელ რატიანი (GE)
(54) კომპიუტერული თამაში
(55)

1.1

1.2

#18 2018 09 25
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dizainebi

1.3

1.4
____________________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2018 92705 A
(210) AM 92705
(220) 2017 06 09
(731) შპს `ATLANTIC CHANNELS~
დელავერი 19904, დოვერი, ნიუ ბარტონის
გზატ. 850, სერია 201, აშშ
(740) ანა პეტრიაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.24; 27.05.24
(526) adjara
(511)
41 – სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა;
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, კერძოდ,
ისეთი ინტერაქტიული აზარტული თამაშების
რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზრუნველყოფა,
როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა და ნიძლავების
მიღების მომსახურებები, გადაცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელითა და მობილური
ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ ელექტრონული კაზინოს მომსახურებები; თამაშების მომსახურებები,
კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები,
სპორტული ნიძლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადაცემული გლობალური
კომპიუტერული ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური
მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი
სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული
ერთრანგიანი (peer-to-peer) აზარტული თამაშების მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონებით,
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სისტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამაშების სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და რულე-

ტის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონებით,
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლავები საკრედიტო
ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედიტო ბარათების გამოყენებით თანხის უზრუნველსაყოფად; სწავლების
უზრუნველყოფა, კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული რჩევებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა,
როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები და ნიძლავების მიღება.
__________________________________________
(260) AM 2018 92707 A
(210) AM 92707
(220) 2017 06 09
(731) შპს `ATLANTIC CHANNELS~
დელავერი 19904, დოვერი, ნიუ ბარტონის
გზატ. 850, სერია 201, აშშ
(740) ანა პეტრიაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.24; 27.05.24
(526) adjara
(511)
41 – სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა;
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, კერძოდ,
ისეთი ინტერაქტიული აზარტული თამაშების
რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზრუნველყოფა,
როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავებისა და ნიძლავების
მიღების მომსახურებები, გადაცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელითა და მობილური
ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ ელექტრონული კაზი-
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ნოს მომსახურებები; თამაშების მომსახურებები,
კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები,
სპორტული ნიძლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადაცემული გლობალური
კომპიუტერული ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი
სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული
ერთრანგიანი (peer-to-peer) აზარტული თამაშების მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონებით,
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სისტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამაშების სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონებით,
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლავები საკრედიტო
ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედიტო ბარათების გამოყენებით თანხის უზრუნველსაყოფად; სწავლების
უზრუნველყოფა, კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული რჩევებითა და საკონსულტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა,
როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები და ნიძლავების
მიღება.
__________________________________________
(260) AM 2018 92709 A
(210) AM 92709
(220) 2017 06 09
(731) შპს `ATLANTIC CHANNELS~
დელავერი 19904, დოვერი, ნიუ ბარტონის
გზატ. 850, სერია 201, აშშ
(740) ანა პეტრიაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.04.24; 28.19
(526) აჭარა
(511)
41 – სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა;
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, კერძოდ,
ისეთი ინტერაქტიული აზარტული თამაშების
რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზრუნველყოფა,
როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომა-
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ტები, სპორტული ნიძლავებისა და ნიძლავების
მიღების მომსახურებები, გადაცემული გლობალური კომპიუტერული ქსელითა და მობილური
ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი ქსელებით; ონ-ლაინ ელექტრონული კაზინოს მომსახურებები; თამაშების მომსახურებები,
კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა, როგორიცაა, ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები,
სპორტული ნიძლავებისა და ნიძლავების მიღების მომსახურებები, გადაცემული გლობალური
კომპიუტერული ქსელითა და მობილური ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური
მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი
სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული
ერთრანგიანი (peer-to-peer) აზარტული თამაშების მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონებით,
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სისტემებით; ლატარიისა და აზარტული თამაშების სისტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და რულეტის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომპიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონებით,
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ნიძლავები საკრედიტო
ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, ონ-ლაინ აზარტული თამაშები საკრედიტო ბარათების გამოყენებით თანხის უზრუნველსაყოფად; სწავლების უზრუნველყოფა, კერძოდ, ისეთ აზარტულ
თამაშებთან დაკავშირებული რჩევებითა და
საკონსულტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა, როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, სპორტული ნიძლავები და ნიძლავების მიღება.
__________________________________________
(260) AM 2018 95152 A
(210) AM 95152
(220) 2017 11 22
(731) სს `აიდ გრუპ~
გ. ფანჯიკიძის ქ., შესახ. I, ბ. 24,
ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი, მწვანე და ყვითელი
(531) 01.15.15; 02.09.15; 26.13.25; 28.19; 29.01.14
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(511)
16 – პოლიეთილენის ნაგვის ტომარა.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან
დამზადებულის ან დაფარულის გარდა); სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების
გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის;
სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის;
ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა);
მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს.
__________________________________________
(260) AM 2018 95599 A
(210) AM 95599
(220) 2017 12 21
(731) სს `თიბისი ლიზინგი~
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 80, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, თბილისი, საქართველო
(540)

(260) AM 2018 96166 A
(210) AM 96166
(220) 2018 01 31
(731) თამარ ზაუტაშვილი
ტ. ტაბიძის ქ. 39, ბ. 18, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11
(511)
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები;
საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.

(591) ცისფერი, ლურჯი
(531) 26.03.01; 26.03.03; 26.03.04; 26.03.12; 27.05.01;
28.19; 29.01.04
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________
(260) AM 2018 96006 A
(210) AM 96006
(220) 2018 01 16
(731) ჯენერალ პეტროლეუმ გმბჰ
ფრიდრიხ-ებერტ-ანლაგე 49, მესეტურმფრანკფურტ 25 ეტაჟე, მაინის ფრანკფურტი, 60308, გერმანია
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი
(531) 26.15.01; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.22
(511)
4 – ტექნიკური ზეთები და ცხიმები; საპოხი საშუალებები; მტვრის შემწოვი, დამნამავი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (ძრავის საწვავის ჩათვლით) და სანათი შემადგენლობები;
სანთლები და პატრუქები განათებისთვის.
__________________________________________

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
__________________________________________
(260) AM 2018 96177 A
(210) AM 96177
(220) 2018 02 01
(731) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ
ვალდმანშტრასე 8, ციურიხი, 8001,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

FOXILL

(511)
3 – კანის მოვლისთვის განკუთვნილი კოსმეტიკური პრეპარატები.
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, კანის მოვლისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები, სანიტარულ-ჰიგიენური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები; დიეტური დანამატები ადამიანებისათვის.
__________________________________________
(260) AM 2018 96226 A
(210) AM 96226
(220) 2018 02 05
(731) შპს `გოლდ პაკი~
საბურთალოს ქ. 45, სად. 2 სხვენი,
თბილისი, საქართველო
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(740) თამარ მაჭავარიანი
(540)

(591) მწვანე და თეთრი
(531) 27.05.01; 29.01.03
(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და
ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
__________________________________________
(260) AM 2018 96229 A
(210) AM 96229
(220) 2018 02 05
(731) შპს `ელექსირი~
ნაკრძალის ქ. 63, სოფ. შრომა, ლაგოდეხის
რ-ნი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ცეგრასი
Tsegrass
Цеграс

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – პარასამკურნალო საშუალებები.
__________________________________________
(260) AM 2018 96304 A
(210) AM 96304
(220) 2018 02 09
(731) შპს `ბერლინი 1972~
დიღმის მასივი, V კვარტ., კორპ. 12, ბ. 45,
0159, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავი, ნაცრისფერი, წითელი, ყვითელი,
ნარინჯისფერი
(531) 07.01.01; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.12; 26.01.16;
26.01.20; 26.11.12; 27.05.23; 29.01.15
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2018 96306 A
(210) AM 96306
(220) 2018 02 09
(731) ნინო მაჭარაშვილი
ზ. ფალიაშვილის ქ. 47ა, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები (არასამკურნალო) პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები
(არასამკურნალო), თმის ლოსიონები (არასამკურნალო); კბილის ფხვნილები და პასტები
(არასამკურნალო).
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და
ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი
და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები.
16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია;
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საკანცელარიო და საოფისე ნივთები,
ავეჯის გარდა; საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთნო; სახატავი
ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა
ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები;
შოლტები, მათრახები, ცხოველთა აღკაზმულობა და უნაგირები; საყელურები, საბელები და
ცხოველთა სამოსი.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; არალითონური კონტეინერები დასაწყობებისა და
ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი და ნა-
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ხევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშაპის
ულვაში, სადაფი, ნიჟარები, ხვირთქლი (ზღვის
ქაფი); ქარვა.

(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და
ჭურჭელი; სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის
გასაკეთებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; დაუმუშავებელი ან
ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო
მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და კერემიკის
ჭურჭელი.

(591) შავ-თეთრი
(511)
1 – სასოფლო-სამეურნეო დანამატები.
__________________________________________

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი; საწოლის თეთრეული; ქსოვილისა და პლასტმასის
ფარდები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
26 – მაქმანი და ნაქარგები, თასმები და ზონრები;
ღილები, დუგმები, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები, თმის სამშვენისები და
ხელოვნური თმა.

ვივოლტი

(260) AM 2018 96463 A
(210) AM 96463
(220) 2018 02 20
(731) ობშესტვო ს ოგრანიჩენოი ოტვეტსტვენოსტიუ `მასლოექსტრაქციონნი ზავოდ იუგ
რუსი~
პლ. ტოლსტოგო 8, როსტოვ-ნა-დონუ,
344037, როსტოვსკაია ობლასტ, რუსეთის
ფედერაცია
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(260) AM 2018 96332 A
(210) AM 96332
(220) 2018 02 14
(731) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი,
უილმინგტონი, დელავერის შტატი
19805, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

VIVOLT

(591) შავ-თეთრი
(511)
1 – სასოფლო-სამეურნეო დანამატები.
__________________________________________
(260) AM 2018 96333 A
(210) AM 96333
(220) 2018 02 14
(731) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი,
უილმინგტონი, დელავერის შტატი 19805,
აშშ

(591) შავი, თეთრი, ლურჯი, წითელი, ყვითელი,
მწვანე, ცისფერი, მდოგვისფერი,
სალათისფერი
(531) 02.03.01; 05.05.04; 05.05.23; 28.05; 29.01.15
(511)
29 – საკვები ზეთი.
__________________________________________
(260) AM 2018 96508 A
(210) AM 96508
(220) 2018 02 21
(731) ობშესტვო ს ოგრანიჩენოი
ოტვეტსტვენოსტიუ `ჩერნიანსკი ზავოდ
რასტიტელნიხ მასელ~
ულ. მაგისტრალნაია 12, ჩერნიანსკი
რაიონ, 309560, პოსიოლოკ ჩერნიანკა,
ბელგოროდსკაია ობლასტ, რუსეთის
ფედერაცია
(740) ხათუნა იმნაძე
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(540)

(260) AM 2018 96531 A
(210) AM 96531
(220) 2018 02 23
(731) სეიკო ჰოლდინგზ კაბუშიკი კაიშა
(მოვაჭრე, როგორც სეიკო ჰოლდინგზ
კორპორეიშენ)
5-11, გინზა 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

LORUS

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – სმართ საათები; სმართფონები საათების სახით.
__________________________________________
(591) თეთრი, ყვითელი, ყავისფერი, მწვანე,
სალათისფერი, ოქროსფერი
(531) 05.05.04; 25.01.01; 25.01.05; 28.05; 29.01.14
(511)
29 – საკვები ზეთი.
__________________________________________
(260) AM 2018 96509 A
(210) AM 96509
(220) 2018 02 21
(731) ობშესტვო ს ოგრანიჩენოი
ოტვეტსტვენოსტიუ `ჩერნიანსკი ზავოდ
რასტიტელნიხ მასელ~
ულ. მაგისტრალნაია 12, ჩერნიანსკი
რაიონ, 309560, პოსიოლოკ ჩერნიანკა,
ბელგოროდსკაია ობლასტ, რუსეთის
ფედერაცია
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(260) AM 2018 96542 A
(210) AM 96542
(220) 2018 02 26
(731) ა(ა)იპ ცოდნის ფონდი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240, 0159,
თბილისი, საქართველო
(740) მაგული ქამადაძე
(540)

ცოდნა შრომა თავისუფლება

(591) შავ-თეთრი
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა;სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიების ორგანიზება.
__________________________________________
(260) AM 2018 96543 A
(210) AM 96543
(220) 2018 02 26
(731) ა(ა)იპ ცოდნის ფონდი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240, 0159,
თბილისი, საქართველო
(740) მაგული ქამადაძე
(540)

Scientia Labor Libertas

(591) შავ-თეთრი
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანალებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
__________________________________________
(591) ყვითელი, ყავისფერი, თეთრი, მწვანე,
ლურჯი, ვერცხლისფერი, ცისფერი,
ნაცრისფერი, წითელი
(531) 05.05.04; 25.01.01; 25.01.05; 26.01.02; 28.05;
29.01.15
(511)
29 – საკვები ზეთი.
__________________________________________
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(210) AM 96544
(220) 2018 02 26
(731) შპს `მილანო~
გლდანის VIII მ/რ კორპ. 12, ბ. 56, 0139,
თბილისი, საქართველო
(740) ზვიად მათიაშვილი
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(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
11 – ნამზეურის მისაღები აპარატები.
__________________________________________
(260) AM 2018 96559 A
(210) AM 96559
(220) 2018 02 26
(731) პრაის კოსტკო ინტერნეიშნელ, ინკ
999 ლეიკ დრაივ ისაქუა, ვაშინგტონი,
98027, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) წითელი
(531) 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01
(511)
35 – საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება, მათ შორის, ახალი ხორცის პროდუქტებით, ხილით, ბოსტნეულით და წინასწარ მომზადებული კვების პროდუქტებით, ყავით, ჩაით, კვების მშრალი პროდუქტებით შეფუთვაში, რძის
პროდუქტებით, პურ-ფუნთუშეული ნაწარმით,
საკონდიტრო ნაწარმით, ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელებით, თამბაქოს ნაწარმით,
ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით, სათამაშოებით,
სპორტული საქონლით, სამზარეულო ჭურჭლით
და მოწყობილობით, თეთრეულით საოჯახო მეურნეობისთვის, ხელოვნური ყვავილებით (მცენარეებით) და ხეებით, მინის ჭურჭლით, ფაიფურის და ქაშანურის ჭურჭლით, ქაღალდის პროდუქციით საოჯახო მეურნეობისთვის, სარეცხი
საშუალებებით, საპნებით, საწმენდი საშუალებებით, კოსმეტიკით, პირადი ჰიგიენის საგნებით,
ფარმაცევტული პრეპარატებით, ვიტამინებით,
საკვების დანამატებით, ბაღისათვის განკუთვნილი საქონლით და მოწყობილობით, საკვებით
ცხოველებისათვის, ცხოველების მოვლისათვის
განკუთვნილი საშუალებებით, ელექტროიარაღებით და ხელით სამართავი იარაღებით, ავტომობილებისათვის განკუთვნილი საქონლით და
ბენზინით, სახლის ავეჯით და ქუჩისთვის განკუთვნილი ავეჯით, საოფისე ავეჯით და საოფისე მოწყობილობით, კომპიუტერებით და კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით, კომპიუტერული პროგრამული და აპარატული უზრუნველყოფით, დიდი ზომის და პატარა ზომის
საყოფაცხოვრებო ტექნიკით და საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით, კომპაქტ დისკებით, DVDდისკებით, საყოფაცხოვრებო ტექნიკით, სხვადა-

სხვა დანიშნულების ბატარეებით, ჩემოდნებით,
საიუველირო ნაწარმით, საათებით, გასართობ
ღონისძიებებზე და კონცერტებზე ბილეთებით,
სადღესასწაულო მორთულობებით ინტერნეტის
ქსელის მეშვეობით საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომსახურების ჩათვლით; სარეკლამო მასალის გავრცელება ბეჭდვითი გამოცემების მეშვეობით, საქონლის დემონსტრირების მეშვეობით და კავშირის ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით ონ-ლაინ რეჟიმში ან ინფორმაციის სხვა საშუალებების მეშვეობით; ნიმუშების გავრცელება; იმპორტთან და ექსპორტთან
დაკავშირებული მომსახურება; საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც განეკუთვნება იმპორტს და ექსპორტს და იმპორტთან და ექსპორტთან დაკავშირებულ მომსახურებას; რეცეპტით
გამოწერილი ფარმაცევტული პრეპარატების შეკვეთის სფეროში და ფარმაცევტული პრეპარატების ვაჭრობის სფეროში მომსახურება, კავშირის ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით
ონ-ლაინ რეჟიმში ან კავშირის სხვა საშუალებების მეშვეობით; ფოტოკოპირების მომსახურება.
__________________________________________
(260) AM 2018 96561 A
(210) AM 96561
(220) 2018 02 27
(731) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი,
უილმინგტონი, დელავერის შტატი 19805,
აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.01.12; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09
(511)
1 – სასოფლო-სამეურნეო ქიმიკატები და დანამატები.
5 – პესტიციდები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, და ინსიქტიციდები.
31 – სასოფლო-სამეურნეო თესლეული.
__________________________________________
(260) AM 2018 96571 A
(210) AM 96571
(220) 2018 02 28
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(731) „გრანდ კენდი“ ლლკ
31 მასის სტრ., 0061, ერევანი, სომხეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები
(არასამკურნალო), თმის ლოსიონები (არასამკურნალო); კბილის ფხვნილები და პასტები
(არასამკურნალო).
41 – სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება.
__________________________________________
(260) AM 2018 96671 A
(210) AM 96671
(220) 2018 03 05
(731) შპს `კონსალტიგური და საბროკერო~
დაბა ბაკურიანი ლაგირის მიმდებარე
ტერიტორა, 1200, ბორჯომის რაიონი,
საქართველო
(540)

(591) თეთრი, წითელი, ვარდისფერი, ყავისფერი,
ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი,
ლურჯი, მწვანე, ნაცრისფერი, ოქროსფერი,
შავი
(531) 03.01.04; 03.01.14; 03.01.15; 08.01.23; 19.03.03;
24.01.10; 29.01.15
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________
(260) AM 2018 96649 A
(210) AM 96649
(220) 2018 03 05
(731) შპს `დეამედი~
ყიფშიძის ქ. 4, ბ. 49, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) სტაფილოსფერი, წითელი, ყვითელი,
ყავისფერი
(531) 08.01.06; 25.01.05; 27.05.24; 28.19; 29.01.15
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2018 96721 A
(210) AM 96721
(220) 2018 03 09
(731) მზია მაღლაკელიძე
ც. დადიანის ქ. 315, ბ. 15, 0192, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ბატონა
BATONA
БАТОНА

(591) თეთრი, ოქროსფერი
(531) 02.01.16; 02.03.01; 02.03.16; 26.01.02; 26.01.05;
26.01.14; 27.05.01; 29.01.13
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები (არასამკურნალო) პარფიუმე-
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(591) შავ-თეთრი
(511)
43 – რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, სასაუზმეები; საკვების დამზადება შეკვეთით და შინ
მიტანა; ავეჯის, მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; სასტუმროები, პანსიონები,
მოტელები.
__________________________________________

#18 2018 09 25

sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2018 96723 A
(210) AM 96723
(220) 2018 03 09
(731) ი/მ გივი გორდაძე
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 76, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) მწვანე, შავი, თეთრი
(531) 26.13.25; 29.01.13
(511)
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
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sasaqonlo niSnebi

registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2018 30145 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2015 85221 A
(220) 2015 12 16
(732) შპს „ბევრილი ჯგუფი“
ქიზიყის ქ. 24, 0182 თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30146 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2015 85222 A
(220) 2015 12 16
(732) შპს „ბევრილი ჯგუფი“
ქიზიყის ქ. 24, 0182 თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30147 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2015 85223 A
(220) 2015 12 16
(732) შპს „ბევრილი ჯგუფი“
ქიზიყის ქ. 24, 0182 თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30148 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2015 83715 A
(220) 2015 09 07
(732) შპს `Bolero & Company~
ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30149 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2015 85224 A
(220) 2015 12 16
(732) შპს „ბევრილი ჯგუფი“
ქიზიყის ქ. 24, 0182 თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30150 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
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(260) AM 2015 85225 A
(220) 2015 12 16
(732) შპს „ბევრილი ჯგუფი“
ქიზიყის ქ. 24, 0182 თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30151 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 90611 A
(220) 2017 01 27
(732) ალექსანდრე ლევაკოვი
ნ. ყიფშიძის ქ. 3ბ, ბ. 80, 0162, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30152 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 91935 A
(220) 2017 05 02
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
,,კანონფარმა პროდაკშნ~
ულ. ზარეჩნაია 105, 141100, შელკოვო
მ.ო. მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2018 30153 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 91951 A
(220) 2017 05 03
(732) ნოდარ ალადაშვილი
თუმანიანის ქ. 3, 0105, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30154 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92252 A
(220) 2017 05 19
(732) შპს `გალერია თბილისი~
რუსთაველის გამზ. 2/4, (ნაკვ. 65/003),
0108, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30155 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92253 A
(220) 2017 05 19
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sasaqonlo niSnebi
(732) შპს `გალერია თბილისი~
რუსთაველის გამზ. 2/4, (ნაკვ. 65/003),
0108, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30156 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92389 A
(220) 2017 05 29
(732) ს.ა. კორმან
რიუ დე ლა ჟილეპ 4, ლიმბურგი, 4834,
ბელგია
__________________________________________
(111) M 2018 30157 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92500 A
(220) 2017 06 01
(732) ალექსანდრე ლევაკოვი
ნ. ყიფშიძის ქ. 3ბ, ბ. 80, 0162, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30158 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92530 A
(220) 2017 06 05
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
,,კანონფარმა პროდაკშნ~
ულ. ზარეჩნაია 105, 141100, შელკოვო
მ.ო. მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2018 30159 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92587 A
(220) 2017 06 06
(732) შპს `ვივო მედიქალ გრუპი~
ლუბლიანას ქ. 5, დიდუბე-ჩუღურეთის
რ-ნი, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30160 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92588 A
(220) 2017 06 06
(732) შპს `ვივო მედიქალ გრუპი~
ლუბლიანას ქ. 5, დიდუბე-ჩუღურეთის
რ-ნი, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2018 30161 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92616 A
(220) 2017 06 07
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ, მე-3 სართ. პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2018 30162 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92852 A
(220) 2017 06 20
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ, მე-3 სართ. პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2018 30163 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92987 A
(220) 2017 06 26
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დავით აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ,
კორპ. 2, ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი,
0131, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30164 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92988 A
(220) 2017 06 26
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დავით აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ,
კორპ. 2, ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი,
0131, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30165 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 92990 A
(220) 2017 06 26
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დავით აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ,
კორპ. 2, ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი,
0131, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2018 30166 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93055 A
(220) 2017 06 29
(732) ტროიკაა ფარმასიუტიკალს ლტდ.
კომერს ჰაუზ - 1, სათია მარგი,
ბოდაკდევი, აჰმედაბადი, გუჯარათ
380054, ინდოეთი
__________________________________________
(111) M 2018 30166 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93055 A
(220) 2017 06 29
(732) ტროიკაა ფარმასიუტიკალს ლტდ.
კომერს ჰაუზ - 1, სათია მარგი,
ბოდაკდევი, აჰმედაბადი, გუჯარათ
380054, ინდოეთი
__________________________________________
(111) M 2018 30167 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93167 A
(220) 2017 07 05
(732) შპს `ბარამბო~
სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30168 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93190 A
(220) 2017 07 06
(732) შპს `არტფარმა~
გამრეკელის ქ. 19 (512), 0160,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30169 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93606 A
(220) 2017 08 02
(732) შპს `გალერია თბილისი~
რუსთაველის გამზ. 2/4, (ნაკვ. 65/003),
0108, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30170 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93634 A
(220) 2017 08 07

22

(732) ჰანკუკ ტაია უორლდუაიდ კო. ლტდ
N647-15, იოკსამ-დონგ, კანგნამ-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2018 30171 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93718 A
(220) 2017 08 14
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, ნევშატელი, 2000,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 30172 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93729 A
(220) 2017 08 15
(732) შპს „ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა“
ლუბლიანას ქ. 5 (ნაკვეთი 6/18), 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30173 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93730 A
(220) 2017 08 15
(732) შპს „ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა“
ლუბლიანას ქ. 5 (ნაკვეთი 6/18), 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30174 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93819 A
(220) 2017 08 18
(732) საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია
მკრ. VII 8, ბ. 14, 3700, რუსთავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30175 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 93840 A
(220) 2017 08 22
(732) ი/მგიორგი მაჩიტიძე ,,ალოე ვერა ჯორჯია“
ა. რაზმაძის ქ. 34, 0179, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2018 30176 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94055 A
(220) 2017 09 05
(732) შპს „ნურ“
კვანტალიანის ქ. 17ა, 0159, ვაშლიჯვარი,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30177 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94163 A
(220) 2017 09 12
(732) ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი
დ. აღმაშენებლის ხეივანი 240, 0131,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30178 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94192 A
(220) 2017 09 14
(732) პიცა ჰატ ინტერნეიშენელ, ლლკ
7100 კორპორეიტ დრაივი, პლანო,
ტეხასი 75034, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30179 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94226 A
(220) 2017 09 20
(732) შპს `ალტა~
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 104, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30180 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94247 A
(220) 2017 09 20
(732) ბიგ სტარ კო., ლტდ.
15 სოი. რამა 2, სოი. 100 რამა 2 როუდი,
სამაედამი, ბანგხუნთიენი, ბანგკოკი
10150, ტაილანდი
__________________________________________
(111) M 2018 30181 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94264 A
(220) 2017 09 22

(732) სს ,,თელიანი ველი~
თბილისის გზატ. 3, თელავი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30182 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94265 A
(220) 2017 09 22
(732) სს ,,თელიანი ველი~
თბილისის გზატ. 3, თელავი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30183 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94351 A
(220) 2017 09 29
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ
ინკორპორეიტიდ
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ,
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30184 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94353 A
(220) 2017 09 29
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ
ინკორპორეიტიდ
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ,
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30185 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94364 A
(220) 2017 09 29
(732) შპს `ოდრექს სოვთვეარ~
ღრმაღელეს ქ. 3, 0192, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 30186 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94372 A
(220) 2017 10 02
(732) ბანანა რეპაბლიკ (იტმ) ინკ.
2 ფოლსომ სტრიტი, სან-ფრანცისკო,
94105 კალიფორნია, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 30187 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(260) AM 2017 94605 A
(220) 2017 10 16
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(732) სს ,,თელიანი ველი~
თბილისის გზატ. 3, თელავი,
საქართველო
__________________________________________

24
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2018 30135 R
(151) 2018 09 06
(181) 2028 09 06
(210) AM 99084
(220) 2018 08 24
(732) მარიამ სამხარაძე
რუსთაველის ქ. 95, 1200, ბორჯომი,
საქართველო
(540)

(220) 2018 08 07
(732) შპს `Bolero&Company~
მარშალ გელოვანის გამზ. 13, სართ. 9,
0159, თბილისი, საქართველო
(540)

ძველი ფაზისი
Old Fazisi
Старый Фазиси

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________

(591) შავი, თეთრი, წითელი
(531) 24.09.02; 24.09.07; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.15; 29.01.13
(511)
25 – ფეხსაცმელი.
__________________________________________
(111) M 2018 30136 R
(151) 2018 09 06
(181) 2028 09 06
(210) AM 98549
(220) 2018 07 17
(732) შპს `ასპ-გრუპი~
ჯავახეთის ქ. 64, 0182, თბილისი,
საქართველო
(540)

ძველი ანაკლია
Old Anaklia
Старая Анаклия

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________

(591) შავი, თეთრი
(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.23
(511)
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები; ტრაქტორები.
__________________________________________
(111) M 2018 30137 R
(151) 2018 09 10
(181) 2028 09 10
(210) AM 98902

(111) M 2018 30138 R
(151) 2018 09 10
(181) 2028 09 10
(210) AM 98901
(220) 2018 08 07
(732) შპს `Bolero&Company~
მარშალ გელოვანის გამზ. 13, სართ. 9,
0159, თბილისი, საქართველო
(540)

(111) M 2018 30139 R
(151) 2018 09 12
(181) 2028 09 12
(210) AM 99051
(220) 2018 08 17
(732) სს `პაშა ბანკი საქართველო~
რუსთაველის გამზ. 15, 0108, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავი, თეთრი
(531) 27.05.11; 28.19
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(511)
36 – საბანკო მომსახურება. საბანკო ოპერაციები ინტერნეტის მეშვეობით.
__________________________________________
(111) M 2018 30140 R
(151) 2018 09 14
(181) 2028 09 14
(210) AM 99083
(220) 2018 08 24
(732) სს `პოლიმათ გრუფი~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 79, 0102,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

area.ge

(591) შავ-თეთრი
(511)
36 – უძრავი ქონებისა და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეთავაზება ინტერნეტის
მეშვეობით; უძრავი ქონების შეფასება და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის, ინტერნეტის მეშვეობით.
__________________________________________
(111) M 2018 30141 R
(151) 2018 09 17
(181) 2028 09 17
(210) AM 99178
(220) 2018 08 31
(732) სს `პაშა ბანკი საქართველო~
რუსთაველის გამზ. 15, 0108, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) თეთრი, შავი
(531) 26.11.07; 27.05.01; 27.05.11
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________
(111) M 2018 30142 R
(151) 2018 09 18
(181) 2028 09 18
(210) AM 99176
(220) 2018 08 31
(732) ლეონარდო ბერაია
გუმისთის მასივი, სოხუმი, საქართველო

26

(540)

ბიჭო
Бичо
Bicho

(591) შავ-თეთრი
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და
საკვები ცხიმები.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(111) M 2018 30143 R
(151) 2018 09 18
(181) 2028 09 18
(210) AM 99160
(220) 2018 08 28
(732) ვეილ ქლაუდ ტექნოლოჯი კო., ლტდ
No.888, ჟენგფანგ ჟონგლუ, ჯიანგნინგ
დისტრიქტ, ნანჯინგი, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

(591) ღია ცისფერი, ცისფერი, თეთრი
(531) 01.15.11; 24.17.02; 26.01.01; 26.01.03;
26.01.24; 26.11.11; 26.11.13; 29.01.12
(511)
9 – კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები,
ჩაწერილი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; კომპიუტერული პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა]; კომპიუტერული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაცია, ჩასატვირთი; ელექტრონული ეტიკეტი საქონლისათვის; სალაპარაკო აპარატები; ვიდეოკამერები, კამკორდერები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; ხმის ჩამწერი აპარატურა; ხმის გადამ-
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ცემი აპარატები; მრიცხველები; განცხადებების ელექტრონული დაფები; ვიდეოეკრანები;
მეთვალყურეობის ელექტრონული აპარატურა; დეტექტორები; გეოდეზიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; სასიგნალო მოწყობილობები; ელექტროზარები კარისათვის; გაქურდვისაგან დამცავი ელექტრული მოწყობილობები.
38 – ტელემაუწყებლობა; რადიომაუწყებლობა; სატელეფონო კავშირის მომსახურება; კავშირგაბმულობის მოწყობილობების გაქირავება; კავშირი კომპიუტერული ტერმინალების
მეშვეობით; მონაცემთა ბაზის წვდომის უზრუნველყოფა; შეტყობინების გაგზავნა; ელექტრონული ფოსტით შეტყობინების გადაცემა;
ტელეკონფერენციების მომსახურება; კავშირგაბმულობის გლობალურ საინფორმაციო
ქსელთან კავშირის უზრუნველყოფა; შეტყობინებების ელექტრონული დაფები [კავშირგაბმულობის სამსახური]; რადიო კავშირი;
მონაცემთა უწყვეტ რეჟიმში გადაცემა; მოთხოვნილი ვიდეოს გადაცემის მომსახურება;
გადაცემა კომპიუტერის მეშვეობით (შეტყობინებებისა და გამოსახულებების); კავშირგაბმულობის მარშრუტიზაციისა და შეერთების
მომსახურება; ინფორმაცია (კავშირგაბმულობასთან დაკავშირებული); ციფრული ფაილების გადაცემა; ონლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა; საკონფერენციო ვიდეო კავშირის
მომსახურება.

(111) M 2018 30144 R
(151) 2018 09 19
(181) 2028 09 19
(210) AM 99193
(220) 2018 09 06
(732) შპს `მეღვინეობა ხარება~
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-6 კმ.,
0131, თბილისი, საქართველო
(740) თამარ გერგედავა
(540)

სისა ტურა
Sisa tura

(591) შავ-თეთრი
(511)
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________

42 – კომპიუტერული პროგრამების შედგენა;
კომპიუტერული პროგრამების ნაირსახეობა
(SaaS); მონაცემების სხვა ადგილას დუბლირება (მონაცემების დაკარგვის თავიდან აცილების მიზნით); მონაცემთა ელექტრონულად
დაგროვება (შენახვა); კომპიუტერული ტექნოლოგიის და პროგრამირების შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფა, ვებ საიტების საშუალებით; ინტერნეტში განთავსებული დისტანციური სერვერების ქსელის გამოყენებით, მონაცემების შენახვა, მართვა და დამუშავება.
გარდა ლოკალური სერვერებისა ან პერსონალური კომპიუტერებისა (ქლაუდ მომსახურება); მონაცემთა ან დოკუმენტაციის გადატანა
ფიზიკური მატარებლიდან ელექტრონულზე;
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის
ტექნიკური მომსახურება; სამეცნიერო კვლევა; დიზაინი (სამრეწველო); ტექნიკური კვლევა; კოსმეტოლოგიური კვლევა; საინჟინრო ექსპერტიზა; ხარისხის კონტროლი; ბიოლოგიური კვლევა; საავტომობილო ტრანსპორტის
ტექნიკური კონტროლი; მომსახურება არქიტექტურის საკითხებში; მოდელირება (ტანსაცმლის); ავთენტიკურობის დადგენა (ხელოვნების ნიმუშების); მხატვრული დიზაინი.
__________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2018 77249 A*
(800) 1202286
(151) 2013 12 04
(891) 2013 12 04
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa, y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)

(591) Brown, yellow, green
(531) 06.03.01; 06.06.03; 18.03.02; 25.01.01;
27.01.12; 29.01.13
(511)
34 – Raw or manufactured tobacco for smoking, for
chewing or snuff tobacco, cigarettes, cigarillos, humidifiers (containers for containing cigars so that
they maintain an appropriate level of humidity),
ashtrays, matches and smokers' articles.
__________________________________________
(260) AM 2018 77824 A*
(800) 1207002
(151) 2013 11 04
(891) 2013 11 04
(731) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
Kozyatağı Mah. Ankara, Asfaltı Hüseyin
Çelik Sok. No:2 Bostancı, TR-34742
KADIKÖY/İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black, white, red, yellow,dark blue, light blue,
purple, green
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(531) 25.03.01; 26.11.12; 27.05.24; 29.01.15
(511)
2 – Paint, varnishes, lacquers, wood preservatives,
binding and thinning substances for paints, dye pigments, anti-rust preparations for preservation, printing dyes and inks, toners; substances for dyeing
foodstuff, pharmaceutical products and beverages;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
binding and coloring agents for paints, thinner, pigments, wood preservatives (impregnating preservatives), paint undercoats, pastes (paints) for painters,
pastes (paints) to correct defective surfaces.
35 – Wholesale and retail services in relation to
construction and DIY articles, and other consumer
goods for the professional and DIY sectors, for chemicals used in industry, preparations for preserving
and waterproofing cement and concrete, unprocessed
artificial resins in the form of powders, granules or
liquids, being additives for building materials, adhesive substances for use in industry, adhesives for
wallpaper, adhesives used in building, waterproofing
chemicals for masonry, except paints, masonry preservatives, except paints, solvents for varnishes and
lacquers, paints, varnishes, lacquers, glazes, frosting,
preservatives against deterioration of wood, primers,
preservatives against rust, spackling compounds,
binding preparations for paint, bactericidal/fungicidal paints, lacquers for buildings, colorants, dyestuffs, dye pastes, bleaching preparations and other
substances for laundry use, cleaning, polishing, stripping, scouring and abrasive preparations, mordents,
soaps, common metals and their alloys, metal building materials, materials of metal for railway tracks,
non-electric cables and wires of common metal,
ironmongery, small items of metal hardware, pipes
and tubes of metal, safes, goods of common metal,
ores, hand tools (hand-operated) for painting, paint
rollers, broad brushes, paint brushes, spatulas, scaling hammers, graters, polishers, blast guns and
spray guns, storage boxes of metal, hand-operated
cleaning apparatus, scientific, surveying, signalling,
weighing, life-saving, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, colour analysers
(not for medical purposes), measuring apparatus,
measuring apparatus (electric), fire extinguishers,
magnets, magnetic discs, paper, cardboard (cardboard) and goods made of these materials, printed
matter, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, office
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requisites, instructional and teaching material, paint
charts (cards), paint charts (fans), plastic materials
for packaging, packing, heat protection and insulating materials, insulating plasters, coating materials, namely for coating heat protection and insulating materials for protection against moisture or against chemical or mechanical actions, sealing compounds, substances for insulating building against moisture, fibre-glass fabrics and plastics for insulation,
insulating paints, insulating varnishes, insulating
fabrics, soundproofing materials, adhesive tapes and
strips, other than for medical purpose, for stationery
or household purposes, paints for waterproofing
roofs, walls and floors, tubes, rubber, gutta-percha,
gums, asbestos, mica and goods made of these materials, building materials (non-metallic), mortar, natural and artificial stone for building, plasters (except
insulating plasters), protective agents for buildings,
building materials, namely fabrics of fibre-glass and
plastics, being linings for paint and plaster layers,
fabric embedding compounds for composite thermal
lining systems, the aforesaid goods for building, pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, transportable buildings (not of metal), combs and sponges, brushes (except paint brushes), articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked
glass (except glass used in building), advertising.
__________________________________________
(260) AM 2018 89741 A*
(800) 1320345
(151) 2016 06 20
(891) 2016 06 20
(731) KALCEKS, AS
Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga, Latvia
(540)

PROMEDOL KALCEKS
ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 90638 A*
(800) 438667
(151) 1978 06 16
(891) 2017 01 05
(731) WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30, 63911
Klingenberg, Germany
(540)

WIKA
(511)
7 – Mechanisms for measuring, except those used in
or with pumps; reinforcements for piping, namely
taps, valves, as well as parts thereof; all these goods
not for vehicles, engines or motors.
9 – Measuring instruments and apparatus for measuring pressure, absolute pressure, differential pres-

sure, temperature, quantity, in particular discharge,
humidity, force, acceleration, distance, angle, speed,
density and level; supports for measuring instruments; manometers, manometric vacuum gauges,
pressure balances, barometers, altimeters, thermometers, thermo-hydrometers, hydrometers, pressure
sensors, flow meters, pressure transmitters; remote
indicators; the above-listed goods not including electric collectors, electric converters, current rectifiers, electric relays, electric switches, electric accumulators and other apparatus and instruments for
collecting, converting, regulating and accumulating
electricity
__________________________________________
(260) AM 2018 91908 A*
(800) 1340994
(151) 2017 02 16
(891) 2017 02 16
(731) ROSNEFT OIL COMPANY
Sofiyskaya nab., 26/1, RU-115035 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Black, yellow
(531) 26.03.04; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12
(511)
19 – Asphalt; concrete; bitumen; binding material
for road repair; bituminous products for building;
road coating materials; materials for making and
coating roads; paving slabs, not of metal; cement
slabs; asphalt paving; paving blocks, not of metal;
luminous paving blocks; macadam.
__________________________________________
(260) AM 2018 91909 A*
(800) 1340996
(151) 2017 02 16
(891) 2017 02 16
(731) ROSNEFT OIL COMPANY
Sofiyskaya nab., 26/1, RU-115035 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Black, yellow
(531) 26.03.04; 28.05; 29.01.12
(511)
19 – Asphalt; concrete; bitumen; binding material
for road repair; bituminous products for building;
road coating materials; materials for making and
coating roads; paving slabs, not of metal; cement
slabs; asphalt paving; paving blocks, not of metal;
luminous paving blocks; macadam.
__________________________________________
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(260) AM 2018 92195 A*
(800) 1342756
(151) 2017 01 18
(891) 2017 01 18
(731) ROLEX SA
Rue François-Dussaud 3-5-7,CH-1211 Genève
26, Switzerland
(540)

RLX
(591) Black, white
(511)
14 – Timepieces, namely, watches, wrist-watches,
component parts for timepieces and accessories for
timepieces not included in other classes, clocks and
other chronometric instruments, chronometers, chronographs (timepieces), watch bands, dials (timepieces), boxes and cases for timepieces and jewelry,
watch movements and their parts; jewelry; precious
stones and semi-precious stones; precious metals and
their alloys.
__________________________________________
(260) AM 2018 95082 A
(800) 1373588
(151) 2017 08 21
(891) 2017 08 21
(731) NAZAROV ANDREY GENNADIEVICH
Dzerzhinskogo prospekt,5-3, RU-150033
Yaroslavl, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.22
(511)
40 – Custom assembling of materials for others.
__________________________________________
(260) AM 2018 95280 A
(800) 1376865
(151) 2017 08 04
(891) 2017 08 04
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"PUSHKINSKIY ZAVOD"
Yaroslavskoe shosse, 1a, RU-141200
Pushkino, Moskovskaya obl. (RU), Russian
Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01

30

(511)
1 – Acetates [chemicals]; acetone; anti-knock substances for internal combustion engines; antifreeze;
benzene; benzol; water-softening preparations; surface-active chemical agents; chemicals for the manufacture of paints; distilled water; acidulated water for
recharging accumulators; glycerine for industrial
purposes; oil dispersants; petroleum dispersants; detergent additives to gasoline [petrol]; chemical additives for oils; additives, chemical, to motor fuel;
fluids for hydraulic circuits; liquids for removing
sulfates from accumulators; power steering fluid;
brake fluid; transmission fluid; fillers for automobile
bodies; oil cement [putty]; filtering materials [unprocessed plastics]; filtering materials [mineral substances]; filtering materials [chemical preparations];
combusting preparations [chemical additives to motor fuel]; anti-boil preparations for engine coolants;
engine-decarbonising chemicals; solvents for varnishes; anti-frothing solutions for accumulators; waterpurifying chemicals; oil-purifying chemicals; radiator flushing chemicals; industrial chemicals; coolants for vehicle engines; fissionable chemical elements; glycol ether; ethers; xylene; xylol.
3 – Abrasives; descaling preparations for household
purposes; polishing wax; windshield washing fluid;
windshield cleaner fluids; oils for cleaning purposes;
soaps; color-removing preparations; polishing preparations; furbishing preparations; laundry bleaching
preparations; dry-cleaning preparations; paint stripping preparations; rust removing preparations; cleaning preparations; laundry preparations; shining preparations [polish]; scouring solutions; detergents, other than for use in manufacturing operations and for
medical purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning.
4 – Benzine; petroleum jelly for industrial purposes;
wax [raw material]; oil-gas; fuel gas; solidified gases
[fuel]; additives, non-chemical, to motor fuel; cutting fluids; grease for leather; tallow; industrial grease; mazut; oils for paints; lubricating oil; industrial
oil; motor oil; sunflower oil for industrial purposes;
lubricants; naphtha; petroleum, raw or refined; oleine; non-slipping preparations for belts; grease for
arms [weapons]; lubricating grease; grease for belts;
vaporized fuel mixtures; dust binding compositions
for sweeping; dust laying compositions; alcohol [fuel]; diesel oil; mineral fuel; carburants; fuel with an
alcoholic base; petroleum ether.
__________________________________________
(260) AM 2018 95391 A
(800) 914641
(151) 2007 02 12
(891) 2017 10 09
(731) Private Joint Stock Company "ARTWINERY"
87 Patris Lumumba Str. Artemivsk, Donetsk
Region 84500, Ukraine
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(540)

25 – Scarfs; footwear; headgear; clothing, except underwear, corsetry and swimwear.

(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
33 – Sparkling wines.
__________________________________________
(260) AM 2018 95392 A
(800) 930098
(151) 2007 06 12
(891) 2017 09 08
(731) ROYCE' CONFECT CO., LTD.
1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, Sapporo-shi
Hokkaido 002-8074, Japan
(540)

(591) Black and white
(531) 24.17.01; 27.05.17
(511)
35 – Retail services or wholesale services for confectionery, bread and buns; retail services or wholesale services for rice and cereals; retail services or
wholesale services for carbonated drinks (refreshing
beverages) and non-alcoholic fruit juice beverages;
retail services or wholesale services for tea, coffee
and cocoa.
__________________________________________
(260) AM 2018 95393 A
(800) 1147561
(151) 2012 12 13
(891) 2017 11 14
(731) Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg,
Germany
(540)

26 – Hair decoration, hair ribbons, hair clips, hair
pins; lace and embroidery, ribbons and braid; hooks
and eyes, artificial flowers; needles.
35 – Retail services concerning spectacle frames,
sunglasses, jewellery, costume jewellery, precious
stones, clocks and watches, paper, printed matter,
namely catalogue and prospects, plastic materials for
packaging (not included in other classes), leather and
imitations of leather, and goods made of these
materials and not included in other classes, trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks, scarfs, footwear, headgear, clothing, except
underwear, corsetry and swimwear, hair decoration,
hair ribbons, hair clips, hair pins, lace and embroidery, ribbons and braid, hooks and eyes, artificial
flowers, needles.
__________________________________________
(260) AM 2018 95395 A
(800) 1174182
(151) 2013 07 11
(891) 2017 11 14
(731) AUDI AG
85045 Ingolstadt, Germany
(540)

g-tron
(591) Black and white
(511)
7 – Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); parts of motors and engines; filters (parts of machines or engines); machine
coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated.
12 – Vehicles and their constructive parts; apparatus
for locomotion by land, air or water.
37 – Building construction; repair and maintenance
of vehicles; installation services.
__________________________________________

(591) Black and white
(531) 24.09.09; 24.09.11; 24.09.25; 26.03.04;
26.04.03; 27.05.10
(511)
9 – Spectacle frames, sunglasses.
14 – Jewellery, costume jewellery; precious stones;
clocks and watches.

(260) AM 2018 95539 A
(800) 1378122
(151) 2017 03 24
(891) 2017 03 24
(731) EDISON S.P.A.
Foro Buonaparte, 31 I-20121 MILANO, Italy
(540)

16 – Paper; printed matter, namely catalogue and
prospects; plastic materials for packaging (not included in other classes).
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.
#18 2018 09 25
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(591) Green and white
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12
(511)
1 – Benzene, benzol.

(731) IPSEN PHARMA
65 Quai Georges Gorse, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, France
(540)

4 – Electrical energy, oil, fuel, hydrocarbon fuels,
combustible gases, methane gas, propane gas, natural gas, gas for lighting, coal, fuels derived from tar,
gasoline, kerosene, naphtha, diesel fuels, non-chemical additives for oils and fuels, coking coal, cutting fluids, ethanol, gas oil, lanolin, industrial oils
and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels (including motor spirit)
and illuminants; candles, wicks (lighting).
37 – Construction, repair and installation of industrial installations for generation and distribution of
electrical energy; construction, repair and installation of industrial installations for extraction, refinement and distribution of fuel; construction, repair
and installation of industrial installations for generation and distribution of water; drilling of oil wells;
drilling in natural gas fields; rental of equipment for
drilling in natural gas fields or of oil wells.
39 – Distribution of energy; distribution of gas, electricity and fuels; distribution and supply of water;
transport; transport of waste; warehouse and storage
services; storage and warehousing of electricity, gas,
fuel and water; warehousing and storage of waste;
rental of energy installations to others; rental of energy networks and lines to others; rental of water
distribution installations; rental of networks and conduits for electricity, gas, fuel and water; rental of
storage units; transport of hydrocarbons.
40 – Production of energy; generation and production of electricity; production and generation of gas,
fuel, motor fuel, petroleum and hydrocarbons; treatment of gas, fuel, petroleum, waste and water; refinement of gas, fuel, motor fuel, petroleum and hydrocarbons; environmental reclamation and soil reclamation; decontamination; waste and water treatment
services; treatment of materials for the generation of
electricity, natural gas and motor fuel; drilling of oil
wells; drilling in natural gas fields; rental of equipment for treatment of gas, fuel, petroleum, waste and
water.

(531) 02.01.23; 02.03.23; 24.15.13; 26.04.06;
29.01.13
(511)
5 – Pharmaceutical preparations; dietetic foods for
medical use; dietetic substances for medical use;
food for babies; probiotic bacterial formulations for
medical use; food supplements; nutritional supplements; plasters.
__________________________________________
(260) AM 2018 95604 A
(800) 1378356
(151) 2017 09 25
(891) 2017 09 25
(731) XIAMEN WANG COLLECTION INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 118, Venture Building, Venture Park,
Huoju High-Tech Zone, Xiamen City Fujian
Province, China
(540)

42 – Research in the field of construction, repair and
installation of industrial installations for the generation and distribution of electrical energy and of industrial installations for extraction, refinement and
distribution of fuels; prospecting for hydrocarbons,
gas, petroleum and water.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 03.01.15; 03.01.24
(511)
35 – Marketing; import-export agency services; advertising; sales promotion for others; provision of an
on-line marketplace for buyers and sellers of goods
and services; on-line advertising on a computer network; pay per click advertising; telemarketing services; procurement services for others [purchasing
goods and services for other businesses]; presentation of goods on communication media, for retail
purposes.
__________________________________________

(260) AM 2018 95602 A
(800) 1378335
(151) 2017 09 29
(891) 2017 09 29

(260) AM 2018 95631 A
(800) 1380220
(151) 2017 09 13
(891) 2017 09 13

32
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(731) FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC
SANITARY WARE CO., LTD
Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang
Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming
Area, Foshan City, 510000 Guangdong
Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17; 28.03
(511)
19 – Wood paving; non-metal tiles; non-metal wall
tiles for building; floor tiles, not of metal; ceramic
tiles; refractory brick; cabanas, not of metal; buildings, not of metal; glass mosaics; brick.
__________________________________________
(260) AM 2018 95634 A
(800) 1380282
(151) 2017 10 26
(891) 2017 10 26
(731) LAMYRA LLP
3rd Floor, 49 Farringdom Road, London
EC1M 3JP, United Kingdom
(540)

DEVIT
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and nutritional supplements for treatment and prevention of vitamin D
deficiency.
__________________________________________
(260) AM 2018 95635 A
(800) 1380283
(151) 2017 10 18
(891) 2017 10 18
(731) APPLE INC.
One Apple Park Way Cupertino CA 95014,
USA
(540)

music performances, and videos featuring musical
artists; entertainment services, namely, a multimedia
program series featuring musical artists distributed
via various platforms across multiple forms of transmission media.
__________________________________________
(260) AM 2018 95636 A
(800) 1380306
(151) 2017 11 03
(891) 2017 11 03
(731) AVON PRODUCTS, INC.
601 Midland Avenue, Rye New York 10580,
USA
(540)

ELASTOVOLUMERIC
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries;
skin care preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, cleansers, creams
and lotions, all for the face, hands and body; cosmetic suntan preparations; soaps; shower and bath preparations; beauty masks; talcum powder; nail polish;
nail polish remover; false nails; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye cream; eye gels; eye
lotions; eye make-up remover; eye shadow; eye liner; mascara; lipstick; lip liner; lip-gloss; make-up
foundation; blusher; tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes;
cotton wool for cosmetic purposes; preparations for
cleaning, moisturising, colouring and styling the
hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and
aftershave preparations; perfumes; fragrances; toilet
waters; cologne; deodorants for human beings; antiperspirants for personal use (toiletries); essential oils
(cosmetic).
__________________________________________
(260) AM 2018 95637 A
(800) 1380308
(151) 2017 11 03
(891) 2017 11 03
(731) SMITH-ANDERSON ENTERPRISES, INC.
1004 Clinton Street, Napa CA 94559, USA
(540)

DIAMOND RIDGE
(591) Black, white
(511)
33 – Wine.
__________________________________________
(591) Black, white
(531) 05.07.13; 27.05.17
(511)
41 – Entertainment services in the nature of development, creation, production, and distribution of musical artist video documentary series; entertainment
services, namely providing music, interviews, live

(260) AM 2018 95793 A
(800) 1380990
(151) 2017 10 17
(891) 2017 10 17
(731) GRINDEKS, AS
Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga, Latvia
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(540)

(540)

CLEMTALA
(591) Black and white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of viral diseases, auto-immune
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases,
central nervous system diseases, pain, dermatologic
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, ophthalmic diseases and respiratory diseases; vaccines.
__________________________________________

(591) Blue, light blue, violet, orange, silver, grey
and white
(531) 01.15.09; 02.09.19; 25.01.19; 29.01.15
(511)
3 – Cosmetics; cosmetic preparations for skin care.
5 – Pharmaceutical preparations; medicated toiletry
preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 95795 A
(800) 1381029
(151) 2017 10 20
(891) 2017 10 20
(731) QINGDAO CHEYU AUTO SERVICE CO.,
LTD.
Room 0803, Plage Mansion #1, No.230
Shenzhen Rd., Laoshan Dist. 266101 Qingdao,
China
(540)

(591) Black and white
(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.03.01; 26.03.16;
27.05.17
(511)
12 – Casings for pneumatic tires [tyres]; pneumatic
tyres; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; automobile tires [tyres]; treads for retreading tires [tyres]; inner tubes for bicycle tyres; repair outfits for
inner tubes; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; tires, solid, for vehicle wheels; tires for
vehicle wheels.
__________________________________________
(260) AM 2018 95798 A
(800) 1381106
(151) 2017 11 13
(891) 2017 11 13
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30 Beerse B-2340, Belgium
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(260) AM 2018 95799 A
(800) 1381107
(151) 2017 11 13
(891) 2017 11 13
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30 Beerse B-2340, Belgium
(540)

STEGANZA
(591) Black and white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of viral diseases, auto-immune
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases,
central nervous system diseases, pain, dermatologic
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases,
ophthalmic diseases and respiratory diseases; vaccines.
__________________________________________
(260) AM 2018 95800 A
(800) 1381108
(151) 2017 11 14
(891) 2017 11 14
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30 Beerse B-2340, Belgium
(540)

STANTALA
(591) Black and white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of viral diseases, auto-immune
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases,
central nervous system diseases, pain, dermatologic
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases,
ophthalmic diseases and respiratory diseases; vaccines.
__________________________________________
(260) AM 2018 95802 A
(800) 1381151
(151) 2017 06 07
(891) 2017 06 07
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(731) HUQQA GIDA İŞLETMELERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yenibosna Merkez Mahallesi, Sedir Sokak
No:7, Kat.1 Daire.5, Bahçelievler İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01
(511)
34 – Tobacco and tobacco products; smokers' articles including cigarette holders, tobacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars, humidors, pocket machines for rolling cigarettes, books of cigarette papers,
lighters for smokers, firestones; matches.
35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions
for others; compilation of statistics; rental of office
machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable
subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies,
import-export agencies; temporary personnel placement services; auctioneering; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods, namely, tobacco and tobacco products, smokers' articles,
including cigarette holders, tobacco pipes, hookahs,
cigarette tips, cigars, humidors, pocket machines for
rolling cigarettes, books of cigarette papers, lighters
for smokers, firestones, matches, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores, wholesale
outlets, by means of electronic media or through
mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2018 95803 A
(800) 1381182
(151) 2017 09 04
(891) 2017 09 04
(731) TRICHILIA CONSULTANTS LIMITED
1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia,
Turkey
(540)

software]; computer software applications, downloadable; application software, utility software, security
software, downloadable software, computer software, computer software programs, computer software
applications, software for computers, computer application software; computer software for encryption,
downloadable computer utility software, downloadable computer security software, computer software
supplied) from the Internet, software for network
and device security, application software for cloud
computing services, computer software to enable
retrieval of data, downloadable computer software
for the transmission of data, downloadable computer
software for the management of data, downloadable
computer software for the management of information, computer software for use in computer access
control, computer programmes stored in digital
form, computer programmes.
42 – Software as a service [SaaS], rental of software,
computer software (rental of -), rental of application
software, duplication of computer software, development of computer software application solutions,
remote computer backup services, off-site data backup.
__________________________________________
(260) AM 2018 95854 A
(800) 1381909
(151) 2017 11 03
(891) 2017 11 03
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE, Belgium
(540)

ORONAZOL
(591) Black and white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 95856 A
(800) 1381628
(151) 2016 03 30
(891) 2016 03 30
(731) XIAOMI INC.
Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of
China Resources, No.68, Qinghe Middle
Street, Haidian District, 100085 Beijing, China
(540)

CLOUDBERRY
(591) Black, white
(511)
9 – Computer programs, recorded; computer software, recorded computer programs [downloadable
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(591) Black, white
(531) 24.01.01; 24.01.25; 26.13.25; 27.05.22
(511)
7 – Disintegrators; packaging machines; household
soybean milk filtering machines; washing machines
[laundry]; disintegrators; disintegrators; robots [machines]; knives, electric; machinery for use in the electronics industry; dynamos; exhaust gas purification device for automobile engine (catalytic reactor);
air suction machines; door openers, electric; disintegrators; dust removing installations for cleaning
purposes; electric rolling door openers and closers;
drums [parts of machines]; filtering machines.
9 – Computer peripheral devices; quantity indicators; automated teller machines [ATM]; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; scales;
signal lanterns; smartphones; headphones; cameras
[photography]; measuring instruments; cables, electric; chips [integrated circuits]; switches, electric;
video screens; remote control apparatus; protection
devices for personal use against accidents; electric
door bells; eyeglasses [optical]; batteries, electric;
animated cartoons; electrically heated gloves.
11 – Lamps; lights for vehicles; cooking utensils,
electric; refrigerators; electric hair dryers; air conditioning apparatus; heating apparatus; heating installations; watering installations, automatic; bath installations; water purification installations; radiators,
electric; lighters.
12 – Vehicles for locomotion by land, air, water or
rail; vehicles for locomotion by land, air, water or
rail; small motor vehicle; vehicles for locomotion by
land, air, water or rail; bicycles; pumps for bicycle
tires; small motor vehicle; aerial conveyors; trolleys;
sleighs [vehicles]; pneumatic tires; vehicles for
locomotion by land, air, water or rail; aeroplanes;
vehicles for locomotion by land, air, water or rail;
boats.
14 – Alloys of precious metal; jewelry rolls; jewelry
boxes; necklaces [jewellery, jewelry (Am.)]; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; key rings [trinkets
or fobs]; electronic perpetual calendar; watches;
wristwatches; clocks and watches, electric.
16 – Paper; paper tapes and cards for the recordal of
computer programmes; towels of paper; cardboard;
pamphlets; figurines [statuettes] of papier mâché;
printed publications; magazines [periodicals]; pictures; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics,
for packaging; bookbinding material; office requisites, except furniture; painters' easels; teaching
materials [except apparatus].
18 – Imitation leather; rucksacks; handbags; leather
thread; trimmings of leather for furniture; pocket
wallets; bags; umbrellas; mountaineering sticks; leather leashes.
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20 – Furniture; containers, not of metal [storage,
transport]; tool handles, not of metal; mirrors [looking glasses]; plaited straw, except matting; mobiles
[decoration]; identity plates, not of metal; decorations of plastic for foodstuffs; kennels for household
pets; identification bracelets, not of metal; funerary
urns; hooks, not of metal, for clothes rails; pillows;
door handles, not of metal.
21 – Basins [receptacles]; glass flasks [containers];
porcelain ware; china ornaments; tea services [tableware]; flower pots; combs; brushes; toothbrushes,
electric; toothpicks; cosmetic utensils; insulating
flasks.
25 – Clothing; layettes [clothing]; wet suits for water-skiing; waterproof clothing; masquerade costumes; footwear; hats; hosiery; gloves [clothing];
scarfs; belts [clothing]; chasubles; sashes for wear;
wimples; maniples; albs; religious clothing; shower
caps; sleep masks; wedding dresses.
28 – Games; toys; go board games; coin-operated
billiard tables; body-building apparatus; skateboards;
roller skates; body protector; rods for fishing;
scratch cards for playing lottery games.
35 – Advertising; advisory services for business management; marketing; personnel recruitment; relocation services for businesses; systemization of information into computer databases; book-keeping; rental of vending machines; retail or wholesale services
for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; sales promotion for others; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business management assistance; provision of an on-line marketplace for buyers
and sellers of goods and services; career placement;
compilation of information into computer databases;
sponsorship search; rental of sales stands.
38 – News agency services; message sending; providing online forums; communications by cellular
phones; communications by computer terminals;
computer aided transmission of messages and images; providing Internet chatrooms; providing access
to databases; providing user access to global computer networks; streaming of data.
42 – Technical research; quality checking and testing; surveying; chemical research; biological research; meteorological information; vehicle roadworthiness testing; industrial design; design of interior
decor; dress designing; computer software design;
graphic arts design; authenticating works of art; cloud seeding; handwriting analysis [graphology]; weighing of goods for others; cartography services.
__________________________________________

#18 2018 09 25

sasaqonlo niSnebi

(260) AM 2018 95876 A
(800) 1312322
(151) 2016 06 03
(891) 2017 11 20
(731) Siarhei Uladzimiravich USKHOPCHYK
kv.3, d.46, pr. Masherova, 224000 Brest,
Belarus
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17; 27.05.25
(511)
34 – Tobacco; cigarettes; smokers' articles; matches.
__________________________________________
(260) AM 2018 95877 A
(800) 1332509
(151) 2016 10 31
(891) 2017 12 13
(731) SOREMARTEC SA
Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Trèves, FINDEL L-2632, Italy
(540)

(591) Red-orange, black, white, brown, beige and
light yellow
(531) 01.15.15; 05.07.02; 08.01.06; 08.01.11;
08.01.19; 08.01.22; 08.03.01; 11.03.02;
11.03.20; 26.11.13; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.15
(511)
30 – Pastry and confectionery; biscuits, cookies, wafers, chocolate and chocolate-based products; edible
ices.
__________________________________________
(260) AM 2018 95878 A
(800) 1345264
(151) 2016 01 27
(891) 2017 09 13
(731) SPANISH TILE FROM NULES, S.A.
Carretera Nules – Villavieja, km. 1,6, E-12520
Nules (Castellón), Spain
(540)

(591) Purple and green
(531) 26.04.03; 26.04.18; 26.04.19; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.13
(511)
19 – Non-metallic building materials, namely tiles,
floor tiles, wall coverings, borders, ceramic tiles,
stoneware for building (sandstone), natural stone,
artificial stone, marble, granite, baked clay (terracotta), sand (with the exception of foundry sand), lime,
calcareous stones, bricks, slate, ceramics, parquet
flooring; clay; luminous pavings not of metal; mosaics (tiles) for building; wainscotting not of metal.
__________________________________________
(260) AM 2018 95885 A
(800) 1382139
(151) 2017 10 10
(891) 2017 10 10
(731) ZHENGZHOU YIZHI TRADE CO., LTD.
801 Henan Huajian Commercial Building,
No.6 Minzhu Road, Erqiqu, Zhengzhou,
Henan Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19
(511)
25 – Clothing; swimsuits; raincoats; shoes; caps [headwear]; gloves [clothing]; neckties; girdles; wedding dresses; hosiery.
__________________________________________
(260) AM 2018 95887 A
(800) 1382197
(151) 2017 06 20
(891) 2017 06 20
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "GAMMA"
ul. Sr. Kalitnikovskaya, 28, str. 4, RU-109029
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white, yellow.
(531) 04.05.05; 26.04.05; 26.04.06; 27.05.01;
29.01.13
(511)
28 – Novelties for parties, dances [party favors, favours]; puzzles; stuffed toys; plastic toys; plush toys;
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parlor games; building games; board games; dart games; dominoes; playsets for action figures.
35 – Advertising; advertising agencies; rental of advertising space; demonstration of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; shop window dressing; production of advertising films; dissemination of advertising material; telemarketing services.
__________________________________________
(260) AM 2018 95906 A
(800) 1382566
(151) 2017 04 10
(891) 2017 04 10
(731) KOLODYAZHNIY OLEKSIY
Krivomazova Str., 10, apt. 102 Kharkiv
61157, Ukraine
(540)

(591) Black and white
(531) 26.03.23; 26.13.25; 27.05.01
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; non-medicated soaps; perfumery,
essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; non-medicated dentifrices; abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; adhesives for
affixing false eyelashes; adhesives for affixing false
hair; adhesives for cosmetic purposes; after- shave
lotions; air fragrancing preparations; almond milk
for cosmetic purposes; almond oil; almond soap;
aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum
stones [astringents]; amber [perfume]; ammonia [volatile alkali] [detergent]; antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for
household purposes; aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic purposes; badian essence;
balms, other than for medical purposes; bases for
flower perfumes; bath preparations, not for medical
purposes; bath salts, not for medical purposes; beard
dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; bleaching salts; bleaching soda; breath freshening sprays;
breath freshening strips; cake flavorings [essential
oils]; cakes of toilet soap; canned pressurized air for
cleaning and dusting purposes; carbides of metal
[abrasives]; cleaning chalk; cleaning preparations;
cleansers for intimate personal hygiene purposes,
non medicated; cleansing milk for toilet purposes;
cloths impregnated with a detergent for cleaning;
cobblers' wax; collagen preparations for cosmetic
purposes; colorants for toilet purposes; color- [colour-] brightening chemicals for household purposes
[laundry]; color-removing preparations; corundum
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[abrasive]; cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for
baths; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic
preparations for skin care; cosmetic preparations for
slimming purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton
wool for cosmetic purposes; creams for leather; decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers,
other than for use in manufacturing processes; dental
bleaching gels; dentifrices; denture polishes; deodorants for human beings or for animals; deodorants
for pets; deodorant soap; depilatory preparations;
depilatory wax; descaling preparations for household
purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; diamantine [abrasive]; douching preparations for personal
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing
machines; dry shampoos; eau de Cologne; emery;
emery cloth; emery paper; essential oils; essential
oils of cedarwood; essential oils of citron; essential
oils of lemon; ethereal essences; extracts of flowers
[perfumes]; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils;
eye-washes, not for medical purposes; fabric softeners for laundry use; false eyelashes; false nails;
flavorings for beverages [essential oils]; floor wax;
floor wax removers [scouring preparations]; food
flavorings [essential oils]; fumigation preparations
[perfumes]; furbishing preparations; gaultheria oil;
geraniol; glass cloth [abrasive cloth]; greases for
cosmetic purposes; grinding preparations; hair conditioners; hair dyes; hair lotions; hair spray; hair
straightening preparations; hair waving preparations;
heliotropine; henna [cosmetic dye]; herbal extracts
for cosmetic purposes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; Javelle water; joss sticks; lacquer-removing
preparations; laundry bleach; laundry blueing; laundry glaze; laundry preparations; laundry soaking preparations; laundry starch; laundry wax; lavender oil;
lavender water; leather bleaching preparations; lip
glosses; lipstick cases; lipsticks; lotions for cosmetic
purposes; make-up; make-up powder; make-up preparations; make-up removing preparations; mascara;
massage gels, other than for medical purposes; mint
essence [essential oil]; mint for perfumery; mouthwashes, not for medical purposes; musk [perfumery]; mustache wax; nail art stickers; nail care preparations; nail polish; nail varnish removers; neutralizes for permanent waving (terms too vague in the
opinion of the International Bureau – Rule 13 (2) (b)
of the Common Regulations); non-slipping liquids
for floors; non-slipping wax for floors; oil of turpentine for degreasing; oils for cleaning purposes; oils
for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents;
oils for toilet purposes; paint stripping preparations;
pastes for razor strops; perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; phytocosmetic preparations; polish for furniture and flooring; polishing
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creams; polishing paper; polishing preparations; polishing rouge; polishing stones; polishing wax; pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; preparations for cleaning dentures; preparations
for unblocking drain pipes; preparations to make the
leaves of plants shiny; preservatives for leather [polishes]; pumice stone; quillaia bark for washing; rose
oil; rust removing preparations; sachets for perfuming linen; safrol; sandpaper; scented water; scented
wood; scouring solutions, shampoos; shampoos for
animals [non-medicated grooming preparations];
shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]; shaving preparations; shaving soap; shaving
stones [astringents]; shining preparations [polish];
shoe cream; shoemakers' wax; shoe polish; shoe
wax; silicon carbide [abrasive]; skin whitening creams; smoothing preparations [starching]; smoothing
stones; soap; soap for brightening textile; soap for
foot perspiration; soda lye; stain removers; starch
glaze for laundry purposes; sunscreen preparations;
sun-tanning preparations [cosmetics]; tailors' wax;
talcum powder, for toilet use; teeth whitening strips;
terpenes [essential oils]; tissues impregnated with
cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up
removing preparations; toiletry preparations; toilet
water; tripoli stone for polishing; turpentine for degreasing; vaginal washes for personal sanitary or deodorant purposes; varnish-removing preparations; volcanic ash for cleaning; wallpaper cleaning preparations; washing soda, for cleaning; wax for parquet
floors; whiting; windshield cleaning liquids.
8 – Hand tools and implements [hand-operated]; cutlery; side arms; razors; abrading instruments [hand
instruments]; adzes [tools]; agricultural forks [hand
tools]; agricultural implements, hand-operated; air
pumps, hand-operated; annular screw plates; apparatus for destroying plant parasites, hand-operated;
apparatus for tattooing; augers [hand tools]; awls;
axes; baby spoons, table forks and table knives; bayonets; beard clippers; bench vices [hand implements]; bill-hooks; bits [hand tools]; bits [parts of
hand tools]; blades for planes; blades [hand tools];
blade sharpening instruments; blades [weapons];
border shears; borers; bow saws; braiders [hand
tools]; branding irons; breast drills; budding knives;
can openers, non-electric; carpenters' augers; cattle
shearers; caulking irons; centre punches [hand tools]; ceramic knives; cheese slicers, non-electric;
chisels; choppers [knives]; clamps for carpenters or
coopers; cleavers; crimping irons; crow bars; curling
tongs; cuticle tweezers; cutlery; cutter bars [hand
tools]; cutters; cutting tools [hand tools]; daggers;
depilation appliances, electric and non-electric; dies
[hand tools]; diggers [hand tools]; ditchers [hand
tools]; drawing knives; drill holders [hand tools];
ear-piercing apparatus; earth rammers [hand tools];
edge tools [hand tools]; egg slicers, non-electric; embossers [hand tools]; emery boards; emery files;
emery grinding wheels; engraving needles; expan-

ders [hand tools]; extension pieces for braces for
screw taps; eyelash curlers; farriers' knives; files
[tools]; fingernail polishers, electric or non-electric;
fire irons; fireplace bellows [hand tools]; fish tapes
[hand tools]; flat irons; foundry ladles [hand tools];
frames for handsaws; fruit pickers [hand tools]; fullers [hand tools]; fulling tools [hand tools]; garden
tools, hand-operated; gimlets [hand tools]; glaziers'
diamonds [parts of hand tools]; goffering irons;
gouges [hand tools]; grafting tools [hand tools]; graving tools [hand tools]; grindstones [hand tools];
guns, hand-operated, for the extrusion of mastics;
guns [hand tools]; hackles [hand tools]; hainault
scythes; hair clippers for animals [hand instruments];
hair clippers for personal use, electric and nonelectric; hair-removing tweezers; hammers [hand
tools]; hand drills, hand-operated; hand implements
for hair curling; handles for hand-operated hand
tools; hand pumps; hand tools, hand-operated; harpoons; harpoons for fishing; hatchets; hobby knives
[scalpels]; hoes [hand tools]; holing axes; hollowing
bits [parts of hand tools]; hoop cutters [hand tools];
hunting knives; ice picks; implements for decanting
liquids [hand tools]; insecticide sprayers [hand
tools]; instruments and tools for skinning animals;
instruments for punching tickets; irons [non-electric
hand tools]; jig-saws; knife handles; knives; ladles
[hand tools]; lasts [shoemakers' hand tools]; lawn
clippers [hand instruments]; leather strops; levers;
lifting jacks, hand-operated; livestock marking tools;
machetes; mallets [hand instruments]; manicure sets;
manicure sets, electric; marline spikes; masons'
hammers; mattocks; metal band stretchers [hand
tools]; metal wire stretchers [hand tools]; milling
cutters [hand tools]; mincing knives [hand tools];
mitre [miter (Am.)] boxes [hand tools]; molding
irons; money scoops; mortars for pounding [hand
tools]; mortise chisels; nail clippers, electric or nonelectric; nail drawers [hand tools]; nail files; nail
files, electric; nail nippers; nail pullers, hand-operated; nail punches; needle files; non-electric caulking
guns; numbering punches; oyster openers; palette
knives; paring irons [hand tools]; paring knives;
pedicure sets; penknives; perforating tools [hand
tools]; pestles for pounding [hand tools]; pickaxes;
pickhammers; picks [hand tools]; pin punches; pizza
cutters, non-electric; plane irons; planes; plastic
spoons, table forks and table knives; pliers; polishing
irons [glazing tools]; priming irons [hand tools];
pruning knives; pruning shears; punches [hand
tools]; punch pliers [hand tools]; punch rings
[knuckle dusters]; rabbeting planes; rakes [hand
tools]; rams [hand tools]; rasps [hand tools]; ratchets
[hand tools]; razor blades; razor cases; razors,
electric or non-electric; razor strops; reamers; reamer
sockets; riveters [hand tools]; riveting hammers
[hand tools]; sabres; sand trap rakes; saw blades
[parts of hand tools]; saw holders; saws [hand tools];
scaling knives; scissors; scrapers for skis; scrapers
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[hand tools]; scraping tools [hand tools]; screwdrivers, non-electric; sculptors' chisels; scythe handles;
scythe rings; scythes; scythe stones; secateurs; sharpening instruments; sharpening steels; sharpening
stones; shaving cases; shear blades; shearers [hand
instruments]; shears; shovels [hand tools]; sickles;
side arms, other than firearms; silver plate [knives,
forks and spoons]; ski edge sharpening tools, handoperated; sledgehammers; spades [hand tools]; spatulas for use by artists; spatulas [hand tools]; spoons;
squares [hand tools]; stamping-out tools [hand tools]; stone hammers; stropping instruments; swords;
sword scabbards; syringes for spraying insecticides;
table cutlery [knives, forks and spoons]; table forks;
taps [hand tools]; tap wrenches; tattoo needles; thistle extirpators [hand tools]; tongs; tool belts [holders]; tree pruners; trowels; trowels [gardening];
truncheons; tube cutters [hand tools]; tube cutting
instruments; tweezers; vegetable choppers; vegetable
slicers; vices; weeding forks [hand tools]; whetstone
holders; wick trimmers [scissors]; wire strippers
[hand tools]; wrenches [hand tools].
21 – Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges, brushes, except paintbrushes;
brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building
glass; glassware, porcelain and earthenware; abrasive pads for kitchen purposes; abrasive sponges for
scrubbing the skin; aerosol dispensers, not for medical purposes; animal bristles [brushware]; apparatus
for wax-polishing, non-electric; aquarium hoods; baby baths, portable; baking mats; basins [receptacles];
baskets for household purposes; basting brushes;
basting spoons [cooking utensils]; beaters, non-electric; beer mugs; bird baths; birdcages; blenders, nonelectric, for household purposes; boot jacks; boot
trees [stretchers]; bottle openers, electric and non-electric; bottles; bowls [basins]; boxes for dispensing
paper towels; boxes of glass; bread baskets for household purposes; bread bins; bread boards; broom
handles; brooms; brushes; brushes for cleaning tanks
and containers; brushes for footwear; brush goods;
buckets; buckets made of woven fabrics; bulb basters; busts of porcelain, ceramic, earthenware or
glass; butter-dish covers; butter dishes; buttonhooks;
cabarets [trays]; cages for household pets; cake
molds [moulds]; candelabra [candlesticks]; candle
extinguishers; candle jars [holders]; candle rings;
candy boxes; carpet beaters [hand instruments]; carpet sweepers; car washing mitts; cauldrons; ceramics
for household purposes; chamber pots; chamois leather for cleaning; cheese-dish covers; china ornaments; chopsticks; cinder sifters [household utensils]; cleaning instruments, hand-operated; cleaning
tow; closures for pot lids; clothes-pegs; cloth for washing floors; clothing stretchers; cloths for cleaning;
coasters, not of paper or textile; cocktail shakers;
cocktail stirrers; coffee filters, non-electric; coffee
grinders, hand-operated; coffee percolators, non-el-
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ectric; coffeepots, non-electric; coffee services [tableware]; coin banks; cold packs for chilling food and
beverages; comb cases; combs; combs for animals;
confectioners' decorating bags [pastry bags]; containers for household or kitchen use; cookery molds
[moulds]; cookie [biscuit] cutters; cookie jars; cooking pots; cooking pot sets; cooking skewers of metal; cooking utensils, non-electric; coolers [ice pails];
corkscrews, electric and non-electric; cosmetic spatulas; cosmetic utensils; cotton waste for cleaning;
covers, not of paper, for flower pots; cruets; cruet
sets for oil and vinegar; crumb trays; crushers for
kitchen use, non-electric; crystal [glassware]; cups;
cups of paper or plastic; currycombs; cutting boards
for the kitchen; decanters; decanter tags; deep fryers,
non-electric; demijohns; deodorising apparatus for
personal use; dish covers; dishes; dishwashing brushes; disposable table plates; drinking bottles for
sports; drinking glasses; drinking horns; drinking
straws; drinking troughs; drinking vessels; dripping
pans; drying racks for laundry; dustbins; dusting apparatus, non-electric; dusting cloths [rags]; earthenware; earthenware saucepans; egg cups; egg separators, non-electric, for household purposes; electric
brushes, except parts of machines; electric combs;
electric devices for attracting and killing insects;
enamelled glass, not for building; epergnes; eyebrow
brushes; eyelash brushes; feather-dusters; feeding
troughs; fiberglass, other than for insulation or textile use; fiberglass thread, not for textile use; figurines
[statuettes] of porcelain, ceramic, earthenware or
glass; fitted picnic baskets, including dishes; flasks;
flat-iron stands; floss for dental purposes; flower
pots; fly swatters; fly traps; foam toe separators for
use in pedicures; food steamers, non-electric; fruit
cups; fruit presses, non-electric, for household purposes; frying pans; funnels; furniture dusters; fused
silica [semi-worked product], other than for building; gardening gloves; garlic presses [kitchen utensils]; glass bowls; glass bulbs [receptacles]; glasses
[receptacles]; glass flasks [containers]; glass for vehicle windows [semi-finished product]; glass incorporating fine electrical conductors; glass jars [carboys]; glass stoppers; glass, unworked or semiworked, except building glass; glass wool, other than
for insulation; gloves for household purposes; glove
stretchers; glue-pots; graters for kitchen use; grills
[cooking utensils]; grill supports; hair for brushes;
heads for electric toothbrushes; heaters for feeding
bottles, non-electric; heat-insulated containers; heatinsulated containers for beverages; hip flasks; holders for flowers and plants [flower arranging]; horse
brushes; horsehair for brush-making; hot pots, not
electrically heated; ice cream scoops; ice cube molds
[moulds]; ice tongs; indoor aquaria; indoor terrariums [plant cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; insect traps; insulating flasks; ironing board
covers, shaped; ironing boards; isothermic bags; kettles, non-electric; kitchen containers; kitchen grin-
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ders, non-electric; kitchen utensils; knife rests for the
table; ladles for serving wine; lamp-glass brushes;
large-toothed combs for the hair; lazy susans; lint
removers, electric or non-electric; liqueur sets; litter
boxes for pets; lunch boxes; majolica; make-up brushes; make-up removing appliances; make-up sponges; mangers for animals; material for brush-making; menu card holders; mess-tins; mills for household purposes, hand-operated; mixing spoons [kitchen utensils]; molds [kitchen utensils]; mops; mop
wringer buckets; mop wringers; mortars for kitchen
use; mosaics of glass, not for building; mouse traps;
mugs; nail brushes; napkin rings; nest eggs,
artificial; noodle machines, hand-operated; nozzles
for watering cans; nozzles for watering hose; nutcrackers; opal glass; opaline glass; oven mitts; painted glassware; paper plates; pastry cutters; pepper
mills, hand-operated; pepper pots; perfume burners;
perfume vaporizers; pestles for kitchen use; pie servers; pig bristles for brush-making; piggy banks;
pipettes [wine-tasters]; pitchers; place mats, not of
paper or textile; plate glass [raw material]; plates to
prevent milk boiling over; plug-in diffusers for mosquito repellents; plungers for clearing blocked
drains; polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric; polishing cloths; polishing gloves; polishing leather; polishing materials
for making shiny, except preparations, paper and
stone; porcelain ware; portable cool boxes, non-electric; potholders; pot lids; pots; pottery; poultry
rings; pouring spouts; powder compacts; powdered
glass for decoration; powder puffs; pressure cookers,
non-electric; rat traps; refrigerating bottles; reusable
ice cubes; rings for birds; rolling pins, domestic;
salad bowls; salad tongs; salt cellars; saucepan scourers of metal; saucers; scoops for household purposes; scouring pads; scrubbing brushes; services [dishes]; serving ladles; shaving brushes; shaving brush
stands; shoe horns; shoe trees [stretchers]; sieves
[household utensils]; sifters [household utensils];
signboards of porcelain or glass; siphon bottles for
carbonated water; ski wax brushes; smoke absorbers
for household purposes; soap boxes; soap dispensers; soap holders; soup bowls; spatulas for kitchen
use; spice sets; sponge holders; sponges for household purposes; sprinklers; statues of porcelain, ceramic, earthenware or glass; steel wool for cleaning;
stew-pans; strainers for household purposes; sugar
bowls; sugar tongs; syringes for watering flowers
and plants; tablemats, not of paper or textile; table
napkin holders; table plates; tableware, other than
knives, forks and spoons; tankards; tar-brushes, long
handled; tea caddies; tea cosies; tea infusers; teapots;
tea services [tableware]; tea strainers; thermally insulated containers for food; tie presses; toilet brushes; toilet cases; toilet paper dispensers; toilet paper
holders; toilet sponges; toilet utensils; toothbrushes;
toothbrushes, electric; toothpick holders; toothpicks;
tortilla presses, non-electric [kitchen utensils]; towel

rails and rings; trays for household purposes; trays of
paper, for household purposes; trivets [table utensils]; trouser presses; urns; utensils for household
purposes; vases; vegetable dishes; vessels of metal
for making ices and iced drinks; vitreous silica fibers
[fibres], not for textile use; waffle irons, non-electric; washing boards; washtubs; waste paper baskets;
water apparatus for cleaning teeth and gums; watering cans; watering devices; wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; whisks, non-electric, for
household purposes; window-boxes; wine aerators;
wool waste for cleaning; works of art of porcelain,
ceramic, earthenware or glass.
__________________________________________
(260) AM 2018 95909 A
(800) 1382619
(151) 2017 07 06
(891) 2017 07 06
(731) Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine
Science and Technology Research Institute
Co., Ltd.
Room B316-062, Building 1, 29 Shengmingyuan Road, Science Park, Changping Beijing,
China
(540)

(591) Yellow green, grass green, light green,
emerald green and white
(531) 26.07.25; 26.13.25; 29.01.13
(511)
5 – Tonics [medicines]; by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; ginseng; preparation for medicinal bathing; slimming
tea for medical purposes; dietary fiber; dietetic
substances adapted for medical use; nutritional
supplements; dietetic foods adapted for medical purposes; medicinal health kit.
__________________________________________
(260) AM 2018 95911 A
(800) 1382712
(151) 2017 10 10
(891) 2017 10 10
(731) ELENA VLADIMIROVNA TALAGAEVA
kv.143, d. 3, Kommunisticheskaya St,
Ramenskoye, RU-140002 Moskovskaya
oblast, Russian Federation
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(540)

(591) Blue and white
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.24; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.12
(511)
3 – Soap; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices; toilet water; perfumes; deodorants for personal use; shampoos.

(260) AM 2018 96046 A
(800) 1384519
(151) 2017 06 26
(891) 2017 06 26
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
"CHEBARKULSKAYA PTITSA''
ul. Michurina, 3, pos. Timiryazevskii,
RU-456404 Chebarkulskii paion,
Chelyabinskaya obl., Russian Federation
(540)

35 – Demonstration of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; sales promotion for others; advertising; procurement services for others [purchasing
goods and services for other businesses].
__________________________________________
(260) AM 2018 96042 A
(800) 1384461
(151) 2017 09 21
(891) 2017 09 21
(731) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG
Russeer Weg 101-103, 24109 Kiel, Germany
(540)

FBSISTER
(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear; men's and women's outerwear including knitted wear and such
made from leather and imitations of leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets,
pullovers, tops, tube tops, trousers, skirts, suits,
coats, lingerie, swimwear, ties, headbands; children's
clothing; clothing for babies; underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, scarves,
gloves; clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; leisure and city shoes for gentlemen
and ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, handball and
volleyball; clothing, footwear and headgear for
jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for inline
skating, skateboarding, roller skating and hockey,
football, baseball and boxing; clothing, footwear and
headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for equestrian sports; clothing, footwear and
headgear for golf; clothing, footwear and headgear
for water sports, in particular clothing, footwear and
headgear for surfing, sailing, rowing, canoeing and
diving; clothing, footwear and headgear for alpine
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice skating and for
ice hockey.
__________________________________________
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(591) White, light yellow, yellow, light green, green,
red, gray, dark gray.
(531) 01.03.01; 03.07.03; 26.13.25; 28.05; 29.01.15
(511)
29 – Albumen for culinary purposes; white of eggs;
bouillon; ham; fatty substances for the manufacture
of edible fats; game, not live; meat jellies; jellies for
food; yolk of eggs; bone oil, edible; suet for food;
edible fats; charcuterie; black pudding [blood sausage]; meat, tinned [canned (Am.)]; bouillon concentrates; meat; meat, preserved; liver pastes; liver;
powdered eggs; poultry, not live; sausages; sausages
in batter; preparations for making bouillon; preparations for making soup; tripe; soups; meat extracts;
eggs.
30 – Pancakes; meat pies; farinaceous foods; pâtés
en croûte; pelmeni [dumplings stuffed with meat];
pies; pizzas; meat gravies; ravioli; sandwiches;
cheeseburgers [sandwiches].
35 – Commercial intermediation services; presentation of goods on communication media, for retail
purposes; sales promotion for others; distribution of
samples; on-line advertising on a computer network;
telemarketing services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses].
__________________________________________
(260) AM 2018 96051 A
(800) 1384132
(151) 2017 11 13
(891) 2017 11 13
(731) "ADRIATIC MARINAS" D.O.O.
Obala bb, 85320 Tivat, Crna Gora,
Montenegro
(540)

M MARINAS
(591) Black, white
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(511)
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
39 – Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

(260) AM 2018 96126 A
(800) 1384806
(151) 2017 10 17
(891) 2017 10 17
(731) GRINDEKS, AS
Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga, Latvia
(540)

43 – Services for providing food and drink; temporary accommodation.
44 – Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.
__________________________________________
(260) AM 2018 96052 A
(800) 1384570
(151) 2017 10 24
(891) 2017 10 24
(731) LOSC LILLE
DOMAINE DE LUCHIN, GRAND RUE, BP
79, F-59780 CAMPHIN-EN-PEVELE, France
(540)
(591) Red, orange, blue, white, silver and grey.
(531) 02.09.14; 02.09.19; 25.01.18; 29.01.13
(511)
3 – Cosmetics; cosmetic preparations for skin care.
5 – Pharmaceutical preparations; medicated toiletry
preparations.
__________________________________________
(591) Black, white
(531) 05.05.02; 26.05.02; 26.05.15; 26.05.16
(511)
25 – Clothing; clothing for women, men, children
and babies; sports clothing; sashes for wear; pullovers; knitwear [clothing]; aprons [clothing]; ankle
garters; briefs; pajamas; sleepwear; underpants; footwear; headgear; hats; caps (bonnets); caps; bedroom
slippers; shirts; belts (clothing); scarves; neckties;
hosiery; caps; socks; studs for football boots; bedroom slippers; beach, ski or sports footwear; underwear; bathing caps; bathing trunks; bathing suits;
football jerseys; sports jerseys; bath robes; bath slippers; overalls; belts [clothing]; chasubles; socks; football boots; shirts; short-sleeve shirts; suits; neckties; clothing of leather; clothing of imitations of leather; gloves [clothing]; tee-shirts; polo shirts; jackets; shorts; tracksuits; jackets; layettes [clothing];
ponchos; dresses; dressing gowns; overcoats; teeshirts; visors; stuff jackets.
__________________________________________

(260) AM 2018 96129 A
(800) 1384904
(151) 2017 09 14
(891) 2017 09 14
(731) TILLOTTS PHARMA AG
Baslerstrasse 15, CH-4310 Rheinfelden,
Switzerland
(540)

PEMVALU
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary products, particularly for diagnosis, prevention and/or treatment of
gastrointestinal conditions and disorders, as well as
for treatment of inflammation.
__________________________________________
(260) AM 2018 96130 A
(800) 1385039
(151) 2017 11 07
(891) 2017 11 07
(731) RICHTER GEDEON NYRT.
Gyömrői út 19-21,H-1103 Budapest, Hungary
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(540)

ALLAMOR
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96220 A
(800) 1385789
(151) 2017 07 17
(891) 2017 07 17
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(260) AM 2018 96289 A
(800) 1238741
(151) 2015 01 29
(891) 2017 12 04
(731) BASILEA PHARMACEUTICA AG
Grenzacherstrasse 487, CH-4058 Basel,
Switzerland
(540)

МИЛУРИТ

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
__________________________________________
(260) AM 2018 96281 A
(800) 1088020
(151) 2011 07 15
(891) 2017 11 23
(731) BEIERSDORF AG
Unnastr. 48, 20253 Hamburg,
Germany
(540)

(591) Yellow, orange, purple and green.
(531) 01.15.23; 29.01.14
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and substances, namely antifungicides.
__________________________________________

EUCERIN COMPLETE
REPAIR
(591) Black, white
(511)
3 – Preparations for body and beauty care.
5 – Medical cosmetic preparations.
__________________________________________
(260) AM 2018 96286 A
(800) 1146823
(151) 2012 12 07
(891) 2017 11 23
(731) BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg,
Germany
(540)

Eucerin AtopiControl
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics.
5 – Medical preparations for body and beauty care;
dermatological preparations for body and beauty
care.
__________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
gamogonebebi
patentebis moqmedebis aRdgena

(21) AP 2008 11754
(11) P 2012 5540 B
(73) ჰაიჯენ სია
(54) აირადი საწვავის შეკუმშვის ხერხი ავტომობილის გასაწყობად და გასაწყობი
მოწყობილობა მის განსახორციელებლად
პატენტი გაუქმებული იყო: 2017 09 09
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 09 25
___________________________________

(21) AP 2010 12674
(11) P 2015 6281 B
(73) ადარე ფარმასეუტიკალს, ინკ.
(54) კორტიკოსტეროიდების შემცველი პერორალური დანიშნულების კომპოზიციები
პატენტი გაუქმებული იყო: 2017 09 30
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 09 25
___________________________________

(21) AP 2015 13742
(11) P 2016 6491 B
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
(54) კომბინირებული აგრეგატი ჩაის პლანტაციების აღდგენისათვის
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 02 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 09 25
___________________________________

(21) AP 2015 13743
(11) P 2016 6492 B
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
(54) ხეხილის ნაყოფის ასაღები მანქანა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 02 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 09 25
___________________________________

(21) AP 2015 13790
(11) P 2016 6596 B
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
(54) ჩაის ბუჩქის სასხლავ-დამქუცმაცებელი აგრეგატი
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 04 14
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 09 25
___________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

(21) AP 2013 13836
(11) P 2017 6646 B
(73) არიფ მირჯალალ ოღლი ფაშაევი;
აბდოლბარი რეზა ოღლი გოზალი;
ტელმან ინაიატ ოღლი ნიზამოვი;
აკიფ ასკერ ოღლი ასკეროვი;
ენვერ ისა ოღლი ისაევი;
აკპერ ალინაზარ ოღლი ალიევი;
ანარ ტელმან ოღლი ნიზამოვი
(54) ჩაის ფერმენტაციის ხერხი
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 03 01
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 09 25
___________________________________

(21) AP 2014 14032
(11) P 2018 6853 B
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა.
(54) ანტიქოლინერგული აგენტის, კორტიკოსტეროიდის და ბეტა-ადრენერგული აგენტის
შემცველი მშრალი ფხვნილის შემადგენლობები ინჰალაციით შეყვანისათვის
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 07 10
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 09 25
___________________________________

patentis gauqmeba
(21) AP 2014 14045
(11) P 2018 6869 B
(73) ლიკვდი ინკ.
(54) თმის და კანის ფიქსირების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 08 01
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 01-მდე
___________________________________

sasargeblo modeli
patentis moqmedebis aRdgena
(21) AU 2013 13155
(11) U 2014 1819 Y
(73) გიორგი ბიკოვი
(54) პოკერის ტიპის კარტის სათამაშო სისტემა
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 07 08
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 09 25
___________________________________
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dizainebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(11) D 2004 194 S
(73) სახელმწიფო საწარმო ,,არტემსილ“ (UA)
ჩკალოვის ქ. 1ა, 84545, სოლედარი, დონეცკის ოლქი, უკრაინა (UA)
(54) მარილის შესაფუთი
(28) 1
(24) 2003 10 01
(18) 2023 10 01
(58) 2018 09 06
___________________________________

(11) D 2014 593 S
(73) შპს „მარნისკარი“ (GE)
ასკურავას ქ. 17ბ, 0101, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ეტიკეტი
(28) 4
(24) 2014 03 27
(18) 2024 03 27
(58) 2018 09 14
___________________________________

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba
(11) D 2004 194 S
ახალი მფლობელი:
ყოფილი მფლობელი:

სახელმწიფო საწარმო ,,არტემსილ“ (UA)
ჩკალოვის ქ. 1ა, 84545, სოლედარი, დონეცკის ოლქი, უკრაინა (UA)
სახელმწიფო საწარმო გაერთიანება ,,არტემსილ“ (UA)
ჩკალოვის ქ. 1ა, 84545, სოლედარი, დონეცკის ოლქი, უკრაინა (UA)

(58) 2018 09 05
___________________________________
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registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba
(111) M 1998 8871 R2
(156) 1998 04 10
(186) 2028 04 10
(732) მუნდიფარმა აგ
სტ. ალბან-რეინვეგ 74, CH-4020 ბაზელი,
შვეიცარია
_________________________________________

(732) ეიბისი დეთერჟან სანაიი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რიუზგარლიბაჰჩე მაჰალლესი,
ჯუმჰურიეთ ჯადდესი,გიულსან ფლაზა
No:22 K.4, ქავაჯიქ 34829, ბეიქოზი,
სტამბული, თურქეთი
_________________________________________

(111) M 1998 8898 R2
(156) 1998 04 15
(186) 2028 04 15
(732) ჯონსონ & ჯონსონ (ნიუ-ჯერზის
შტატის კორპორაცია)
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა ნიუბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 10973 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) ტოტალ სა
2, პლას დე ლა კუპოლი, ლა დეფანს 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
_________________________________________

(111) M 1998 9690 R2
(156) 1998 06 11
(186) 2028 06 11
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა ნიუბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10129 R2
(156) 1998 07 31
(186) 2028 07 31
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10132 R2
(156) 1998 07 31
(186) 2028 07 31
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 11017 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) ფედერალ-მოგულ იგნიშენ კომპანი
26555 ნორთვესტერნ ჰაივეი,
საუთფილდი, მიჩიგანი 48034, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10724 R2
(156) 1998 09 10
(186) 2028 09 10
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(111) M 1998 10976 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) ტოტალ სა
2, პლას დე ლა კუპოლი, ლა დეფანს 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1998 10977 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) ტოტალ სა
2, პლას დე ლა კუპოლი, ლა დეფანს 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1998 9277 R2
(156) 1998 05 11
(186) 2028 05 11
(732) ფიატ გრუპ მარკეტინგ & კორპორატე
კომუნიკატიონ ს.პ.ა.
ვია ნიცა 250, 10126 ტურინი, იტალია
_________________________________________
(111) M 2008 18685 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) სს `შატო მუხრანი~
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18686 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
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(732) სს `შატო მუხრანი~
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18687 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) სს `შატო მუხრანი~
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18688 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) შპს „მუხრანის ველი“
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 11, 0179,
თბილისი, 0179, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18689 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) სს `შატო მუხრანი~
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18690 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) სს `შატო მუხრანი~
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18691 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) სს `შატო მუხრანი~
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18692 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) სს `შატო მუხრანი~
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18693 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) სს `შატო მუხრანი~

სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18694 R1
(156) 2008 09 17
(186) 2028 09 17
(732) სს `შატო მუხრანი~
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18743 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2008 18676 R1
(156) 2008 08 29
(186) 2028 08 29
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18678 R1
(156) 2008 08 29
(186) 2028 08 29
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18760 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) ფედერალ კორპორეიშენ
369, ჩანგ ჰუო როუდი, სექ. 2, ჩანგ-ლი,
ტაოიუანი, ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია
_________________________________________
(111) M 2008 18902 R1
(156) 2008 11 17
(186) 2028 11 17
(732) ლეო ფარმა ა/ს
ინდუსტრიპარკენ 55, DK-2750
ბალერუპი, დანია
_________________________________________
(111) M 1998 10215 R2
(156) 1998 08 06
(186) 2028 08 06
(732) ვალენტინო ს.პ.ა.
ვია ტურატი, 16/18, მილანი, იტალია
_________________________________________
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(111) M 1998 10276 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10277 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10307 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10278 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8740 R2
(156) 1998 03 26
(186) 2028 03 26
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10366 R2
(156) 1998 08 19
(186) 2028 08 19
(732) ჯონსონ & ჯონსონ, ნიუ-ჯერსის შტატის
კორპორაცია
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8945 R2
(156) 1998 04 21
(186) 2028 04 21
(732) ჯონსონ & ჯონსონ
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933-7001,
აშშ
_________________________________________
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(111) M 1998 8509 R2
(156) 1998 03 02
(186) 2028 03 02
(732) ქედბერი უკ ლიმიტიდ
პ.ო. ბოქს 12, ბორნვილ ლეინი,
ბორნვილი, ბირმინგემი B30 2LU,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 8510 R2
(156) 1998 03 02
(186) 2028 03 02
(732) ქედბერი უკ ლიმიტიდ
პ.ო. ბოქს 12, ბორნვილ ლეინი,
ბორნვილი, ბირმინგემი B30 2LU,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 8755 R2
(156) 1998 03 30
(186) 2028 03 30
(732) შტრაუს კოფი ბ.ვ.
პროფ. ი.ჰ. ბავინკლანი 2, 1183 AT
ამსტელვენი, ნიდერლანდები
_________________________________________
(111) M 1998 10406 R2
(156) 1998 08 20
(186) 2028 08 20
(732) ს.ა. აკზო ნობელ ქემიკალს ნ.ვ.
პარკ ინდუსტრიელ დე გლინ-ბოდური,
ზონა A, 700 მონსი, ბელგია
_________________________________________
(111) M 1998 10876 R2
(156) 1998 09 23
(186) 2028 09 23
(732) სიკა აგ
ცუგერშტრასე 50, CH- 6341 ბაარი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 1998 10877 R2
(156) 1998 09 23
(186) 2028 09 23
(732) სიკა აგ
ცუგერშტრასე 50, CH- 6341 ბაარი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 1998 9997 R2
(156) 1998 07 09
(186) 2028 07 09
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“

#18 2018 09 25

oficialuri Setyobinebebi
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 10000 R2
(156) 1998 07 09
(186) 2028 07 09
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 9870 R2
(156) 1998 06 26
(186) 2028 06 26
(732) ლოიდ შუზ გმბჰ
ჰანს-ჰერმან-მაიერ-შტრასე 1, 27232
ზულინგენი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 9929 R2
(156) 1998 07 07
(186) 2028 07 07
(732) სამსუნგ ელექტრონიკს კო., ლტდ
129, სამსუნგ-რო, იეონგტონგ-გუ, სუვონსი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 1998 9930 R2
(156) 1998 07 07
(186) 2028 07 07
(732) სამსუნგ ს&ტ კორპორეიშენ
123, ოლიმპიკ-რო, 35-ჯილ, სონგპა-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 1998 9600 R2
(156) 1998 06 04
(186) 2028 06 04
(732) ლუფტჰანზა აირპლუს სერვისეკარტენ
გმბჰ
დორნჰოფშტრასე 10, 63263 ნოიისენბურგი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 10401 R2
(156) 1998 08 20
(186) 2028 08 20
(732) ალპინე ელექტრონიკზ, ინკ.
1-1-8 ნიში-გოტანდა, შინაგავა-კუ,
ტოკიო, იაპონია
_________________________________________

(111) M 1998 10507 R2
(156) 1998 08 26
(186) 2028 08 26
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 10508 R2
(156) 1998 08 26
(186) 2028 08 26
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 10217 R2
(156) 1998 08 06
(186) 2028 08 06
(732) ტაკედა აუსტრია გმბჰ
სტ.პეტერ-შტრასე 25, 4020 ლინცი,
ავსტრია
_________________________________________
(111) M 1998 10483 R2
(156) 1998 08 24
(186) 2028 08 24
(732) მოლსან კურს ბრუინგ კომპანი (UK)
ლიმიტიდ
137 ჰაი სტრიტი, ბარტონ აპონ ტრენტი,
სტაფორდშირი DE14 1JZ, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 10484 R2
(156) 1998 08 24
(186) 2028 08 24
(732) მოლსან კურს ბრუინგ კომპანი (UK)
ლიმიტიდ
137 ჰაი სტრიტი, ბარტონ აპონ ტრენტი,
სტაფორდშირი DE14 1JZ, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 10520 R2
(156) 1998 08 26
(186) 2028 08 26
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
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(111) M 1998 10526 R2
(156) 1998 08 26
(186) 2028 08 26
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 10527 R2
(156) 1998 08 26
(186) 2028 08 26
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 10530 R2
(156) 1998 08 26
(186) 2028 08 26
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 10807 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10808 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10817 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10819 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
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(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10959 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) კომსკოუპ, ინკ.
ჩრდილოეთი კაროლინა
1100 კომსკოუპ პლეისი, SE, ჰაიკორი,
ჩრდილოეთი კაროლინა 28602, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 10974 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) ტოტალ სა
2, პლას დე ლა კუპოლი, ლა დეფანს 6,
92400 კურბევუა,, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1998 10827 R2
(156) 1998 09 15
(186) 2028 09 15
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 11031 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო
„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000,
ბულგარეთი
_________________________________________
(111) M 1998 11247 R2
(156) 1998 12 09
(186) 2028 12 09
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი
ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე
რტ (ხინოინ ზრტ.);
ხინოინ ფარმასიუტიკალ ენდ ქემიკალ
უორკს პრაივიტ კო. ლტდ; (ხინონ
პრაივიტ კო. ლტდ.);
ხინოინ ზავოდ ფარმაცევტიჩესკიხ ი
ხიმიჩესკიხ იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო.
(ჰინოინ ზა/ო)
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტკა 1-5, უნგრეთი
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1998 11252 R2
(156) 1998 12 11
(186) 2028 12 11
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი
ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე
რტ (ხინოინ ზრტ.);
ხინოინ ფარმასიუტიკალ ენდ ქემიკალ
უორკს პრაივიტ კო. ლტდ
(ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.);
ხინოინ ზავოდ ფარმაცევტიჩესკიხ ი
ხიმიჩესკიხ იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო.
(ჰინოინ ზა/ო)
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტკა 1-5,
უნგრეთი
_________________________________________
(111) M 1998 11256 R2
(156) 1998 12 11
(186) 2028 12 11
(732) ზე არმორ ოლ/სტპ პროდაქტს კომპანი
დელავერის კორპორაცია
44 ოულდ რიჯბერი როუდი, დენბერი,
კონექტიკუტი 06810, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 11080 R2
(156) 1998 11 09
(186) 2028 11 09
(732) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,
იაპონია
_________________________________________
(111) M 2007 18047 R1
(156) 2007 11 13
(186) 2027 11 13
(732) შპს „კავკასსერტი“
ჯიქიას ქ. 5, თბილისი, 0186,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18413 R1
(156) 2008 05 01
(186) 2028 05 01
(732) მოუბაილ ტელეკომუნიკეიშენს
კომპანი (კსკ)
შუვეიხ რეზიდენშელი, ბლოკ B6,
ეაპორტ სტრიტი, ბილდინგ 80023,
ქუვეითი
_________________________________________
(111) M 2008 18264 R1
(156) 2008 02 15
(186) 2028 02 15
(732) მიხეილ ძაძამია

ირ. აბაშიძის ქ. 22ა, თბილისი, 0179,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18740 R1
(156) 2008 09 26
(186) 2028 09 26
(732) მოუბაილ ტელეკომუნიკეიშენ
კომპანი (კსკ)
შუვეიხ რეზიდენშელ, ბლოკ B6, ეაპორტ
სტრიტი, ბილდინგი 80023, ქუვეითი
_________________________________________
(111) M 2008 18893 R1
(156) 2008 11 17
(186) 2028 11 17
(732) ავენტის ფარმა სა
20, ავენიუ რაიმონდ არონი, 92160
ანტონი, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 2008 18910 R1
(156) 2008 11 17
(186) 2028 11 17
(732) კრისტი, მენსონ & ვუდს ლტდ
8 კინგ სტრიტი, სტ.ჯეიმს'ს, ლონდონი,
SW1Y 6QT, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 2008 18998 R1
(156) 2008 12 15
(186) 2028 12 15
(732) სანოფი
54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1998 9497 R2
(156) 1998 06 01
(186) 2028 06 01
(732) მონტენეგრო ს.რ.ლ.
ვია ენრიკო ფერმი 4, 40069 ზოლაპრედოზა, ბოლონია, იტალია
_________________________________________
(111) M 1998 10570 R2
(156) 1998 08 26
(186) 2028 08 26
(732) მირატო ს.პ.ა.
სტრადა პროვინციალე ესტ სესია,
28064 ლანდიონა, ნოვარა, იტალია
_________________________________________
(111) M 1998 11132 R2
(156) 1998 11 27
(186) 2028 11 27
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oficialuri Setyobinebebi
(732) ზე დოუ ქემიკალ კომპანი
მიდლენდი, მიჩიგანი 48674, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 11133 R2
(156) 1998 11 27
(186) 2028 11 27
(732) ზე დოუ ქემიკალ კომპანი
მიდლენდი, მიჩიგანი 48674, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8609 R2
(156) 1998 03 10
(186) 2028 03 10
(732) კოვოსვიტ მას, ა.ს.
ნამესტი ტომაშ ბატი 419, 391 02
სეზიმოვო უსტი II., PSČ, ჩეხეთის
რესპუბლიკა
_________________________________________
(111) M 1998 11006 R2
(156) 1998 10 28
(186) 2028 10 28
(732) მირატო ს.პ.ა.
სტრადა პროვინციალე ესტ სესია, 28064
ლანდიონა, ნოვარა, იტალია
_________________________________________
(111) M 1998 10663 R2
(156) 1998 09 10
(186) 2028 09 10
(732) სამსუნგ ელექტრონიკს კო., ლტდ
129, სამსუნგ-რო, იეონგტონგ-გუ, სუვონსი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba

(111) M 1998 9870 R
(732) ლოიდ შუზ გმბჰ
ჰანს-ჰერმან-მაიერ-შტრასე 1, 27232
ზულინგენი, გერმანია
(770) ლოიდ შუზ გმბჰ & კო. კგ
ჰანს-ჰერმან-მაიერ-შტრასე 1, 27232
ზულინგენი, გერმანია
(580) 2018 06 07
_________________________________________

(111) M 2009 19614 R
(732) ონკორ ინტერნეშენელ ლლკ
175 პარკ ავენიუ, მედისონი, ნიუ-ჯერზი
07940, აშშ
(770) ონკორ ინტერნეშენელ ლლკ
1 კამპუს დრაივი, პარსიპენი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
(580) 2018 08 23
_________________________________________

(111) M 1998 9929 R
(732) სამსუნგ ელექტრონიკს კო., ლტდ
129, სამსუნგ-რო, იეონგტონგ-გუ, სუვონსი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
(770) სამსუნგ ელექტრონიკს კო., ლტდ
416, მაეტან-დონგი, იენგტონგ-გუ, სუვონსი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
(580) 2018 08 27
_________________________________________
(111) M 1998 9930 R
(732) სამსუნგ ს&ტ კორპორეიშენ
123, ოლიმპიკ-რო, 35-ჯილ, სონგპა-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
(770) სამსუნგ ს&ტ კორპორეიშენ
67, სეჯონგ-დაერო, ჯუნგ-გუ, სეული,
(ტაეფუნგ-რო 2-კა), კორეის რესპუბლიკა
(580) 2018 08 29
_________________________________________
(111) M 1996 3952 R
(732) ჰენკელ კონსუმერ გუდს ინკ.
7201 ი. ჰენკელ ვეი, სკოტსდეილი,
არიზონა 85255, აშშ
(770) ზე დიალ კორპორეიშენ
7201 ი. ჰენკელ ვეი, სკოტსდეილი,
არიზონა 85255, აშშ
(580) 2018 08 20
_________________________________________
(111) M 2006 17134 R
(732) სს „ელიტ ელექტრონიქსი“
ყაზბეგის გამზ.24, თბილისი,
საქართველო
(770) სს „ელიტ ელექტრონიქსი“
აგლაძის ქ. 7ა, 0154, თბილისი,
საქართველო
(580) 2018 08 16
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba

(111) M 1998 8577 R
(151) 1998 03 06
(181) 2018 09 06
(732) ბანგ & ოლაფსენ ა/ს
პეტერ ბანგს ვეი 15, 7600 სტრუერი,
დანია
_________________________________________
(111) M 1998 8578 R
(151) 1998 03 06
(181) 2018 09 06
(732) ბანგ & ოლაფსენ ა/ს
პეტერ ბანგს ვეი 15, 7600 სტრუერი,
დანია
_________________________________________
(111) M 1998 8378 R
(151) 1998 02 20
(181) 2018 08 20
(732) ბერენტცენ-გრუპ აქტიენგეზელშაფტ
ბითერშტრასე 7, 49740 ჰაზელუნე,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8380 R
(151) 1998 02 20
(181) 2018 08 20
(732) როკველ ოტომეიშენ, ინკ.
777 ისტ ვისკონსინ ავენიუ, მილუოკი,
უისკონსინი 53202, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8426 R
(151) 1998 02 24
(181) 2018 08 24
(732) შპს ბიო-მედიცინის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი „ჰელიოს“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 7, ბ. 79, 0160,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18265 R
(151) 2008 02 28
(181) 2018 08 28
(732) ზურაბ ჩიგოგიძე
ილია ჭავჭავაძის გამზ. I შესახვ. 2, ბ. 57,
0179, თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18267 R
(151) 2008 02 28
(181) 2018 08 28
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(732) ტესლოფ ვერლაგ რაგნარ ტესლოფ გმბჰ
& კო. კგ
ბურგშმიტშტრასე 2-4, D-90419
ნიურნბერგი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 2008 18270 R
(151) 2008 02 28
(181) 2018 08 28
(732) ორიონ კორპორეიშენ
ორიონინტიე 1, 02200 ესპოო, ფინეთი
_________________________________________
(111) M 2008 18273 R
(151) 2008 02 28
(181) 2018 08 28
(732) შპს „ჯი პი სი“
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18274 R
(151) 2008 02 28
(181) 2018 08 28
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18280 R
(151) 2008 02 28
(181) 2018 08 28
(732) შპს „ავიტა“
გაბაშვილის ქ. 7/6, 0177, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18286 R
(151) 2008 02 28
(181) 2018 08 28
(732) შპს „ავიტა“
გაბაშვილის ქ. 7/6, 0177, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 2008 18287 R
(151) 2008 02 28
(181) 2018 08 28
(732) შპს „ავიტა“
გაბაშვილის ქ. 7/6, 0177, თბილისი,
საქართველო
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 2007 18099 R
(151) 2007 11 30
(181) 2018 05 30
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ
ფრიდრიხ-ებერტ-ალეე 140, 53113 ბონი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8010 R
(151) 1998 01 06
(181) 2018 07 06
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8011 R
(151) 1998 01 06
(181) 2018 07 06
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი
უან კოკა-კოლა პლაზა ატლანტა,
ჯორჯია 30313, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8017 R
(151) 1998 01 08
(181) 2018 07 08
(732) მედა აბ
პიპერს ვეგ 2A, ბოქს 906 SE-170 09
სოლნა, შვედეთი
_________________________________________
(111) M 1998 8021 R
(151) 1998 01 08
(181) 2018 07 08
(732) მედა აბ
პიპერს ვეგ 2A, ბოქს 906 SE-170 09
სოლნა, შვედეთი
_________________________________________
(111) M 1997 7973 R
(151) 1997 12 26
(181) 2018 06 26
(732) ივეკო ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, იტალია
_________________________________________
(111) M 1998 8253 R
(151) 1998 02 05
(181) 2018 08 05
(732) პაულ ჰარტმან აგ
პაულ-ჰარტმან-შტრასე, 89522
ჰაიდენჰაიმი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8250 R
(151) 1998 02 05
(181) 2018 08 05

(732) ნიგურა მეცლერ ოპტიკს
ინტერნაციონალ გმბჰ
ჰეეზენშტრასე 70, D-40549
დიუსელდორფი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8242 R
(151) 1998 02 05
(181) 2018 08 05
(732) მიუნხენერ რიუკფერზინერუნგსგეზელშაფტ აქციენგეზელშაფტ ინ
მიუნხენ კენიგინშტრასე 107, მიუნხენი
40, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8316 R
(151) 1998 02 10
(181) 2018 08 10
(732) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,
დელავერი 19898, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 6860 R
(151) 1997 09 19
(181) 2018 03 19
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ
სვიცერლენდ სარლ
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 1997 6862 R
(151) 1997 09 19
(181) 2018 03 19
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ
სვიცერლენდ სარლ
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 1997 6868 R
(151) 1997 09 19
(181) 2018 03 19
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ
სვიცერლენდ სარლ
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 1997 7948 R
(151) 1997 12 24
(181) 2018 06 24
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ
_________________________________________
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(111) M 1997 7944 R
(151) 1997 12 24
(181) 2018 06 24
(732) ტრიუმფ ინტერნაციონალ აგ
მიუნხენი, 80335, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 6541 R
(151) 1997 08 26
(181) 2018 02 26
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ
დიველოპმენტ ლპ
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7878 R
(151) 1997 12 16
(181) 2018 06 16
(732) ნესტლე ვოტერს ფრანს
20 რიუ რუჟე დე ლისლი, 92130 ისი-ლემულინო, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1997 7879 R
(151) 1997 12 16
(181) 2018 06 16
(732) ასაჰი ეუროპ ლტდ
ვან ფორჯ ენდ, უოკინგი, სურეი GU21
6DB, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________

(111) M 1997 7827 R
(151) 1997 12 11
(181) 2018 06 11
(732) პლზენსკი პრაზდროი ა.ს.
7, პრაზდროის ქ., CZ-30497 პლზენი,
ჩეხეთის რესპუბლიკა
_________________________________________

(111) M 1997 7880 R
(151) 1997 12 16
(181) 2018 06 16
(732) ასაჰი ეუროპ ლტდ
ვან ფორჯ ენდ, უოკინგი, სურეი GU21
6DB, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________

(111) M 1997 7829 R
(151) 1997 12 11
(181) 2018 06 11
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ
ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია
_________________________________________

(111) M 1997 7449 R
(151) 1997 11 11
(181) 2018 05 11
(732) პარკე, დევის & კომპანი ლლკ
201 ტაბორ როუდი, მორის-პლეინზი,
ნიუ-ჯერზი 07950, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7856 R
(151) 1997 12 16
(181) 2018 06 16
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
_________________________________________

(111) M 1998 8323 R
(151) 1998 02 11
(181) 2018 08 11
(732) სტბატ ინტერნეიშენელ კო. ლიმიტიდ
29 ფლორ ოქსფორდ ჰაუზი, ტაიკუ
პლეისი, 979 კინგს როუდი, აილენდ
ისტი, ჰონგ-კონგი
_________________________________________

(111) M 1997 7860 R
(151) 1997 12 16
(181) 2018 06 16
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
_________________________________________

(111) M 1998 8028 R
(151) 1998 01 08
(181) 2018 07 08
(732) კოგნის იპ მენეჯმენტ გმბჰ
ჰენკელშტრასე 67, 40589
დიუსელდორფი, გერმანია
_________________________________________

(111) M 1997 7862 R
(151) 1997 12 16
(181) 2018 06 16
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
_________________________________________
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(111) M 1998 8031 R
(151) 1998 01 08
(181) 2018 07 08
(732) კოგნის იპ მენეჯმენტ გმბჰ
ჰენკელშტრასე 67, 40589
დიუსელდორფი, გერმანია
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1997 7955 R
(151) 1997 12 24
(181) 2018 06 24
(732) კოგნის იპ მენეჯმენტ გმბჰ
ჰენკელშტრასე 67, 40589
დიუსელდორფი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 7961 R
(151) 1997 12 24
(181) 2018 06 24
(732) იტალმატჩ კემიკალს ს.პ.ა.
ვია პეტრო კიესა 7/13, ტორი პიანე,
სან-ბენინიო, 16149 გენუა, იტალია
_________________________________________
(111) M 1997 7721 R
(151) 1997 11 26
(181) 2018 05 26
(732) პფაიზერ მანუფაკტურინგ დოიჩლანდ
გმბჰ
ჰაინრიხ-მაკ-შტრასე, 35 D-89257
ილერტისენი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 7753 R
(151) 1997 12 04
(181) 2018 06 04
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ
ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი
19105, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 7754 R
(151) 1997 12 04
(181) 2018 06 04
(732) ას გლობალ ბრენდს გმბჰ
ლეოპოლდსვეგ 4 A, D-61348ბადჰომბურგი ვ.დ.ჰ., გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 7758 R
(151) 1997 12 05
(181) 2018 06 05
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა
ჰენკელშტრასე 67, 40589
დიუსელდორფი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 7759 R
(151) 1997 12 05
(181) 2018 06 05
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა
ჰენკელშტრასე 67, 40589
დიუსელდორფი, გერმანია
_________________________________________

(111) M 1997 7767 R
(151) 1997 12 08
(181) 2018 06 08
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ
ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი
19105, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 7774 R
(151) 1997 12 09
(181) 2018 06 09
(732) კრკა, ტოვარნა ზდრავილ, დ.დ., ნოვომესტო
შმარიეჟკა ცესტა 6, 8501 ნოვო-მესტო,
სლოვენია
_________________________________________
(111) M 1997 7781 R
(151) 1997 12 09
(181) 2018 06 09
(732) კრკა, ტოვარნა ზდრავილ, დ.დ., ნოვომესტო
შმარიეჟკა ცესტა 6, 8501 ნოვო-მესტო,
სლოვენია
_________________________________________
(111) M 1998 8054 R
(151) 1998 01 15
(181) 2018 07 15
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 1998 8056 R
(151) 1998 01 15
(181) 2018 07 15
(732) ჰედოგა აგ
ზელვეგშტრასე 17, 9056 გაისი,
შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 1997 7815 R
(151) 1997 12 11
(181) 2018 06 11
(732) პროქტერ & გემბლ ჰოლდინგ გმბჰ
სულცბახერ შტრასე 40, 65824 შვალბახამ-ტაუნუსი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 7818 R
(151) 1997 12 11
(181) 2018 06 11
(732) პიტნი ბაუეს ინკ.
სტამფორდი, კონექტიკუტი, აშშ
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1998 8328 R
(151) 1998 02 12
(181) 2018 08 12
(732) ნოქსელ კორპორეიშენ
11050 იორკ როუდი, ჰანტ ველი,
მერილენდი 21030-2098, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8329 R
(151) 1998 02 12
(181) 2018 08 12
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 7724 R
(151) 1997 11 26
(181) 2018 05 26
(732) ტრიუმფ ინტერნაციონალ
აქციენგეზელშაფტ
40, მარსშტრასე, D-80335 მიუნხენი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 7726 R
(151) 1997 11 26
(181) 2018 05 26
(732) ტრიუმფ ინტერნაციონალ
აქციენგეზელშაფტ
40, მარსშტრასე, D-80335 მიუნხენი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8240 R
(151) 1998 02 05
(181) 2018 08 05
(732) ტრიუმფ ინტერნაციონალ
აქციენგეზელშაფტ
40, მარსშტრასე, D-80335 მიუნხენი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8067 R
(151) 1998 01 15
(181) 2018 07 15
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 8336 R
(151) 1998 02 12
(181) 2018 08 12
(732) გე ჰელსქეა ას
ნიკოვეინ 2, 0485 ოსლო, ნორვეგია
_________________________________________
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#18 2018 09 25

sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 D 217/14; A 61 K 31/4375; A 61 K 31/472; A 61 K 31/4741;
C 07 D 471/04; C 07 D 491/14; A 61 P 11/06; A 61 P 17/06;
A 61 P 19/02; A 61 P 43/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14401 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14401 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 D 217/14; A 61 K 31/4375; A 61 K 31/472; A 61 K 31/4741;
C 07 D 471/04; C 07 D 491/14; A 61 P 11/06; A 61 P 17/06;
A 61 P 19/02; A 61 P 43/00

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 63 F 3/00
B 01 D 53/00
C 04 B 7/52, 14/14

patentis nomeri
(11)
P 2018 6895 B
P 2018 6896 B
P 2018 6897 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 14530 A
AP 2018 13954 A
AP 2018 14402 A

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
P 2018 6895 B
P 2018 6896 B
P 2018 6897 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2018 14530 A
AP 2018 13954 A
AP 2018 14402 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 63 F 3/00
B 01 D 53/00
C 04 B 7/52, 14/14
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2018 14530 A
AP 2018 13954 A
AP 2018 14402 A

ganacxadis nomeri
(21)
AP 2017 014530
AP 2014 013954
AP 2017 014402

patentis nomeri
(11)
P 2018 6895 B
P 2018 6896 B
P 2018 6897 B

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14383 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 33/36

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 33/36

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14383 U

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)

patentis nomeri
(11)

A 61 K 35/76

U 2018 1983 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14532 U

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2018 1983 Y

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2018 14532 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 35/76

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2017 14532

62

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2018 14532 U
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patentis nomeri
(11)
U 2018 1983 Y

sistemuri saZieblebi

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
14-99

patentis nomeri
(11)
D 2018 775 S

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 962 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2018 962 S

patentis nomeri
(11)
D 2018 775 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
14-99

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2017 962

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 962 S

patentis nomeri
(11)
D 2018 775 S

daCqarebuli proceduriT registrirebuli
dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris
Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
21-01

patentis nomeri
(11)
D 2018 776 S

patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis
Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2018 776 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
21-01

ganacxadis nomris da patentis nomris
Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2018 1052

patentis nomeri
(11)
D 2018 776 S
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sistemuri saZieblebi

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

64

registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2018 30135 R
M 2018 30136 R
M 2018 30137 R
M 2018 30138 R
M 2018 30139 R
M 2018 30140 R
M 2018 30141 R
M 2018 30142 R
M 2018 30143 R
M 2018 30144 R
M 2018 30145 R
M 2018 30146 R
M 2018 30147 R
M 2018 30148 R
M 2018 30149 R
M 2018 30150 R
M 2018 30151 R
M 2018 30152 R
M 2018 30153 R
M 2018 30154 R
M 2018 30155 R
M 2018 30156 R
M 2018 30157 R
M 2018 30158 R
M 2018 30159 R
M 2018 30160 R
M 2018 30161 R
M 2018 30162 R
M 2018 30163 R
M 2018 30164 R
M 2018 30165 R
M 2018 30166 R
M 2018 30166 R
M 2018 30167 R
M 2018 30168 R
M 2018 30169 R
M 2018 30170 R
M 2018 30171 R
M 2018 30172 R
M 2018 30173 R
M 2018 30174 R
M 2018 30175 R
M 2018 30176 R
M 2018 30177 R
M 2018 30178 R
M 2018 30179 R

2
AM 99084
AM 98549
AM 98902
AM 98901
AM 99051
AM 99083
AM 99178
AM 99176
AM 99160
AM 99193
AM 85221
AM 85222
AM 85223
AM 83715
AM 85224
AM 85225
AM 90611
AM 91935
AM 91951
AM 92252
AM 92253
AM 92389
AM 92500
AM 92530
AM 92587
AM 92588
AM 92616
AM 92852
AM 92987
AM 92988
AM 92990
AM 93055
AM 93055
AM 93167
AM 93190
AM 93606
AM 93634
AM 93718
AM 93729
AM 93730
AM 93819
AM 93840
AM 94055
AM 94163
AM 94192
AM 94226

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2018 85221 A
AM 2018 85222 A
AM 2018 85223 A
AM 2016 83715 A
AM 2018 85224 A
AM 2018 85225 A
AM 2018 90611 A
AM 2018 91935 A
AM 2018 91951 A
AM 2018 92252 A
AM 2018 92253 A
AM 2018 92389 A
AM 2018 92500 A
AM 2018 92530 A
AM 2018 92587 A
AM 2018 92588 A
AM 2018 92616 A
AM 2018 92852 A
AM 2018 92987 A
AM 2018 92988 A
AM 2018 92990 A
AM 2018 93055 A
AM 2018 93055 A
AM 2018 93167 A
AM 2018 93190 A
AM 2018 93606 A
AM 2018 93634 A
AM 2018 93718 A
AM 2018 93729 A
AM 2018 93730 A
AM 2018 93819 A
AM 2018 93840 A
AM 2018 94055 A
AM 2018 94163 A
AM 2018 94192 A
AM 2018 94226 A
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biuletenis Nnomeri
4
18(502)2018
18(502)2018
18(502)2018
18(502)2018
18(502)2018
18(502)2018
18(502)2018
18(502)2018
18(502)2018
18(502)2018
7(491)2018
7(491)2018
7(491)2018
12(448)2016
7(491)2018
7(491)2018
10(494)2018
4(488)2018
7(491)2018
4(488)2018
4(488)2018
4(488)2018
10(494)2018
4(488)2018
6(490)2018
6(490)2018
4(488)2018
5(489)2018
4(488)2018
4(488)2018
4(488)2018
4(488)2018
4(488)2018
6(490)2018
4(488)2018
4(488)2018
4(488)2018
10(494)2018
6(490)2018
6(490)2018
8(492)2018
9(493)2018
9(493)2018
10(494)2018
10(494)2018
10(494)2018

sistemuri saZieblebi

1
M 2018 30180 R
M 2018 30181 R
M 2018 30182 R
M 2018 30183 R
M 2018 30184 R
M 2018 30185 R
M 2018 30186 R
M 2018 30187 R

2
AM 94247
AM 94264
AM 94265
AM 94351
AM 94353
AM 94364
AM 94372
AM 94605

3
AM 2018 94247 A
AM 2018 94264 A
AM 2018 94265 A
AM 2018 94351 A
AM 2018 94353 A
AM 2018 94364 A
AM 2018 94372 A
AM 2018 94605 A

4
10(494)2018
10(494)2018
10(494)2018
10(494)2018
10(494)2018
10(494)2018
9(493)2018
10(494)2018

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

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2018 92705 A
AM 2018 92707 A
AM 2018 92709 A
AM 2018 95152 A
AM 2018 95599 A
AM 2018 96006 A
AM 2018 96166 A
AM 2018 96177 A
AM 2018 96226 A
AM 2018 96229 A
AM 2018 96304 A
AM 2018 96306 A

2
AM 92705
AM 92707
AM 92709
AM 95152
AM 95599
AM 96006
AM 96166
AM 96177
AM 96226
AM 96229
AM 96304
AM 96306

1
AM 2018 96332 A
AM 2018 96333 A
AM 2018 96463 A
AM 2018 96508 A
AM 2018 96509 A
AM 2018 96531 A
AM 2018 96542 A
AM 2018 96543 A
AM 2018 96544 A
AM 2018 96559 A
AM 2018 96561 A
AM 2018 96571 A
AM 2018 96649 A
AM 2018 96671 A
AM 2018 96721 A
AM 2018 96723 A

2
AM 96332
AM 96333
AM 96463
AM 96508
AM 96509
AM 96531
AM 96542
AM 96543
AM 96544
AM 96559
AM 96561
AM 96571
AM 96649
AM 96671
AM 96721
AM 96723

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
1
3
3
3
4
5
5
5
9
11
14

2
AM 2018 96332 A
AM 2018 96333 A
AM 2018 96561 A
AM 2018 96177 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 96649 A
AM 2018 96006 A
AM 2018 96177 A
AM 2018 96229 A
AM 2018 96561 A
AM 2018 96531 A
AM 2018 96544 A
AM 2018 96166 A

#18 2018 09 25

1
14
16
16
16
18
20
21
21
24
25
25
26
29
29
29
30
31
35

2
AM 2018 96306 A
AM 2018 95152 A
AM 2018 96226 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 95152 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 96166 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 96463 A
AM 2018 96508 A
AM 2018 96509 A
AM 2018 96571 A
AM 2018 96561 A
AM 2018 96166 A

65

sistemuri saZieblebi

1
35
35
36
41
41
41
41
41

2
AM 2018 96306 A
AM 2018 96559 A
AM 2018 95599 A
AM 2018 92705 A
AM 2018 92707 A
AM 2018 92709 A
AM 2018 96542 A
AM 2018 96543 A

1
41
43
43
43
43
44
44

2
AM 2018 96649 A
AM 2018 96304 A
AM 2018 96671 A
AM 2018 96721 A
AM 2018 96723 A
AM 2018 96306 A
AM 2018 96649 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
9
12
25
29
32
32
33
33
33
33
35
36
36
36
38
42
43

66

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2018 30143 R
M 2018 30136 R
M 2018 30135 R
M 2018 30142 R
M 2018 30142 R
M 2018 30144 R
M 2018 30137 R
M 2018 30138 R
M 2018 30142 R
M 2018 30144 R
M 2018 30144 R
M 2018 30139 R
M 2018 30140 R
M 2018 30141 R
M 2018 30143 R
M 2018 30143 R
M 2018 30144 R

#18 2018 09 25

samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
18(502)
gamogonebebi
sasargeblo modelebi
dizainebi
sasaqonlo niSnebi

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

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

xelmowerilia gamosacemad: 2018 09 24
tiraJi: 25
SekveTa #18

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze.

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

