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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

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

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

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

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

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

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

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

baze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

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

გამოგონებები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15388; 15237; 15467; 14952; 15256 

 

• პატენტები:  
7299-7306 

  

სასარგებლო მოდელები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15374; 15359 

 

• პატენტი:  
2100 

  

დიზაინები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:  
1228 

 

• რეგისტრირებული დიზაინი: 
906 

 

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

 

212354; 212688; 212694; 212608 
  

სასაქონლო ნიშნები 
 

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

 

10191, 110192; 111602; 111716; 111720; 111738; 111834; 111841; 111849-111854; 111859- 111861; 111869-
111873; 111876, 111877; 111934-111938; 111942; 111944-111947; 111951; 111957; 111962-111964; 111966, 
111967; 111970; 112044-112049; 112054; 112057; 112066, 112067; 112158; 112176; 112190; 112254, 112255; 
112271; 112281; 112287; 112289, 112290; 112298, 112299; 112368-112373; 112472 

 

• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
     34534; 34541-34570 
 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
34531-34533; 34535-34540; 34571-34575 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის 
მინიჭების შესახებ: 
107015*; 109645; 110726; 110802-110814; 110830-110839; 110855; 110857; 110892-110894; 110905-110913; 
110920-110925; 110927, 110928; 110930; 110987; 110996-110999; 111004; 111016; 111026; 111051; 111058, 
111059; 111098; 111122-111124; 111127; 111165; 111175-111179; 111200-111205; 111209; 111231; 111233, 
111234; 111255-111259; 111293; 111296, 111297; 111303-111307; 111361; 111381; 111390, 111391; 111450; 
111544, 111545 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში: 
106018; 106254; 108100; 108135; 108548; 108701; 108706; 109531, 109532; 109538- 109540; 109542; 109556-
109561; 109581-109585; 109614-109617; 109622; 109627-109629; 109631-109633; 109638; 109642-109644; 
109646-109649; 109683-109685; 109692; 109696; 109699; 109701-109703; 109705; 109711-109713; 109719; 
109721, 109722; 109728; 109783; 109786-109788; 109803, 109804; 109809; 109814, 109815; 109818-109820; 
109860-109865; 109869; 109893, 109894; 109902; 109908; 109965, 109966; 109968-109972; 109974, 109975; 
109986, 109987; 110004-110007; 110049-110053; 110055-110060; 110072-110076; 110151, 110152; 110162-
110165; 110240; 110251; 110326, 110327 

  

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები 
 

1155; 1148  
 

 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 01 
 
(10) AP 2021 15388 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 G 25/02 
C 02 F 1/14 

(21) AP 2020 15388 (22) 2020 07 13 
(71) ალექსანდრე ვაშაკიძე (GE)  

ლ. გუდიაშვილის ქ. 27, 0181, წყნეთი,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
გიორგი გახოკიძე (GE)  
ელ. ანდრონიკაშვილი ქ. 103, 0117,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
ნუგზარ მელაძე (GE)  
ბახტრიონის ქ., კორპ. 30,  ბ. 41, 0194,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ალექსანდრე ვაშაკიძე (GE);  
გიორგი გახოკიძე (GE);  
ნუგზარ მელაძე (GE) 

(54) მეოთხეული ფაზის შემცველი  
წყლის H3O2 მიღების ხერხი და 
მოწყობილობა მის განსახორ- 
ციელებლად 

(57) მეოთხეული ფაზის შემცველი წყლის H3O2 
მიღების ხერხი ითვალისწინებს დისტილირე-
ბული წყლიდან სარწყავი წყლის მიღებას, 
ამასთან, დისტილირებული წყალი ავზიდან 2 
ტუმბოთი 4 და მილსადენით 5 მიეწოდება მზის 
კოლექტორს 6, რომლის თავზე გამავალი მილ-
სადენის უბანი 7 პერფორირებულია დისტილი-
რებული წყლის წვეთებად მოსახვედრად მზის 
კოლექტორში, რომელზეც შუშის საფარი მოცი-
ლებულია, რის შედეგად დისტილირებული 
წყალი იმუხტება მზის სხივების მთელი სპექ-
ტრით, ერთდროულად მზის ენერგიით დამუხ-
ტული წყალი თბება 30-45°C ტემპერატურამდე, 
რის შედეგადაც მიიღება მეოთხეული ფაზის 
შემცველი წყალი. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ფიგურა:   1 

 
ფიგ. 1 

___________________________________________ 
 
A 23 
 
(10) AP 2021 15237 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 L  33/105 
A 61 Q 19/08 

(21) AP 2017 15237 (22) 2017 12 15 
(71) ცუკასა ნაგაო (JP)  

141-1 კამიტერუ-ჩო, ნაგაჰამა-ში სიგა,  
5260015, იაპონია (JP) 

(72) ცუკასა ნაგაო (JP) 
(74) ხათუნა იმნაძე 
(85) 2019 12 16 
(86) PCT/JP2017/045207, 2017 12 15 
(54) ჯანსაღი საკვები და კოსმეტიკა აპოპ- 

ტოზური უჯრედების რაოდენობის  
გაზრდისა და ნეკროზული უჯრედე- 
ბის რაოდენობის შესამცირებლად  
და ხერხი ყურძნის წიპწისგან მი- 
ღებული ღივის გამოტანის მასტი- 
მულირებელი ინგრედიენტის საწა- 
რმოებლად აპოპტოზური უჯრედე- 
ბის რაოდენობის გაზრდისა და  
ნეკროზული უჯრედების რაოდე- 
ნობის შესამცირებლად 

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

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

(57) ხერხი ითვალისწინებს ყურძნის წიპწისგან 
ღივის გამოტანის მასტიმულირებელი ინგრე-
დიენტის მიღებას, რომელსაც შეიცავს ჯანსაღი 
საკვები და კოსმეტიკა. 
მუხლები:  3 დამოუკიდებელი 
 1 დამოკიდებული 
ფიგურა:  5 
___________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2021 15467 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/454 
A 61 P 29/00 
A 61 P 19/02  
A 61 P 17/06 
A 61 P 11/00 

(21) AP 2018 15467 (22) 2018 03 06 
(62) AP 2018 15309 2018 03 06 
(31) 2017131435 
(32) 2017 09 07 
(33) RU 
(71) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენ- 

ნოსტიუ „ფარმინტერპრაისეზ“ (RU) 
სკოლკოვო ინოვეიშენ სენტრ, ბოლშოი  
ბლვდ., 42, ბილდინგ 1, ოფის 771, 772,  
121205, მოსკოვი, რუსეთის ფედერა- 
ცია (RU) 

(72) ანასტასია ვლადიმიროვნა  რიდლოვს- 
კაია (RU);  
ვლადიმირ ევგენიევიჩ  ნებოლსინ (RU) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2020 10 12 
(86) PCT/RU2018/000135, 2018 03 06 
(54) გლუტარამიდის წარმოებულის  

გამოყენება ციტოკინების აბერანტული  
აქტიურობით განპირობებული 
დაავადებების მკურნალობისთვის 

(57) სამკურნალო საშუალებას, რომელიც აქტი-
ური ინგრედიენტის სახით შეიცავს 1-(2-(1Н-
იმიდაზოლ-4-ილ)ეთილ)პიპერიდინ-2,6-დი-
ონს, იყენებენ ფსორიაზის პრევენციისთვის 
და/ან სამკურნალოდ. 
მუხლები:  2 დამოუკიდებელი 
 4 დამოკიდებული 
___________________________________________ 
 
(10) AP 2021 14952 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/437 
A 61 K 31/4375 
A 61 K 31/444 
A 61 K 31/4709 

A 61 K 31/497 
A 61 K 31/506 
A 61 K 45/06 
A 61 P 11/00 
A 61 P 9/10 
C 07 D 519/00 
C 07 D  471/04 

(21) AP 2017 14952 (22) 2017 05 08 
(31) EP16168809.8 
(32) 2016 05 09 
(33) EP 
(71) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ (DE)  

კაიზერ-ვილჰელმ-ალეე 1, ლევერკუზენი,  
51373, გერმანია (DE);  
ბაიერ ფარმა აქციენგეზელშაფტ (DE) 
მიულერშტრ. 178, ბერლინი, 13353, 
 გერმანია (DE) 

(72) ანდრეას ტიმერმანი (DE);  
დმიტრი ზუბოვი (DE);  
ფლორიან კიოლინგი (DE);  
ფოლკერ ბადოკი (DE);  
დიტერ მოოსმაიერი (DE);  
ალექსანდერ შულცი (DE);  
დამიან ბროკშნიდერი (DE);  
თომას ნოიბაუერი (DE);  
მარტინა შეფერი (DE);  
კარსტენ ტერიუნგი (DE);  
ნილს ლინდნერი (DE);  
ჰიდეკი მიატაკე ონდოზაბალი (DE);  
ნიკოლ ბიბერი (DE);  
სტივენ მური (GB);  
კერსტენ მათიას გერიკე (DE);  
იორგ მედინგი (DE);  
ჰაინრიხ მაიერი (DE);  
კლემენს ლუსტიგი (DE) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(85) 2018 12 08 
(86) PCT/EP2017/060900, 2017 05 08 
(54) ჩანაცვლებული 5,6,7,8 ტეტრაჰიდრო  

[1,2,4]ტრიაზოლო[4,3-A]პირიდინ-3 
(2H)-ონი და 2,5,6,7-ტეტრაჰიდრო-3H- 
პიროლო[2,1-C][1,2,4]ტრიაზოლ-3-ონი  
და მათი გამოყენება 

(57) ნაერთი, ფორმულით (I)  

R
5
R

4 R
3

OR
2

X
A

R
1

N

O

N

N
(I) 
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გამოგონებები 

რომლის A, X, R1, R2, R3, R4, R5 ჩამნაცვლებლე-
ბის მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების 
ფორმულაში, მისი მარილები, სოლვატები და  
მარილების სოლვატები, ფარმაცევტული კომ-
პოზიციები მათ საფუძველზე და გამოყენება  
ფილტვების ანთებითი დაავადებების, უპირა-
ტესად, ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციუ-
ლი  დაავადებების (COPD), ფილტვების ემფი-
ზემის, ქრონიკული ბრონქიტის და ა.შ სამკურ-
ნალოდ. 
მუხლები: 10 დამოუკიდებელი 
 13 დამოკიდებული 
ცხრილი:  5 
ფიგურა:  7 
___________________________________________ 
 
(10) AP 2021 15256 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/5386 
A 61 K 31/4995 
A 61 P 25/00 
A 61 P 11/00 
C 07 D 498/08 
C 07 D 471/08 

(21) AP 2018 15256 (22) 2018 06 07 
(31) 17193252.8; 17176046.5  
(32) 2017 09 26; 2017 06 14  
(33) EP; EP 
(71) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ (DE)  

კაიზერ-ვილჰელმ-ალეე 1, ლევერკუზენი,  
51373, გერმანია (DE);  
ბაიერ ფარმა აქციენგეზელშაფტ (DE)  
მიულერშტრ. 178, ბერლინი, 13353, 
 გერმანია (DE) 

(72) მარტინა დელბეკი (DE);  
თომას მიულერი (DE);  
მორიც ბეკ-ბროიხზიტერი (DE);  
უდო ალბუსი (DE);  
დორის გერინგი (DE);  
ბიორნ როზენშტაინი (DE);  
ნილს ლინდნერი (DE);  
ჯანინ ნიკოლაი (DE);  
მიხაელ ჰანი (DE);  
კლემენს ლუსტიგი (DE); 
კარლ კოლინსი (DE) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(85) 2020 01 12 
(86) PCT/EP2018/064977, 2018 06 07 
(54) დიაზაბიციკლურად ჩანაცვლებული  

იმიდაზოპირიმიდინები და მათი 
გამოყენება სუნთქვის დარღვევე- 
ბის სამკურნალოდ 

 

(57) ნაერთი, ფორმულით (I),  
 

Q

R
3

N

R
2

N

R
1

O

N

N AN

 (I) 
მათი მიღების ხერხი, მათი გამოყენება ცალკე ან 
კომბინაციაში დაავადებების მკურნალობისა 
და/ან პრევენციისთვის, ასევე,  მათი გამოყენება 
მედიკამენტების მისაღებად რესპირატორული 
დარღვევების, ძილთან დაკავშირებული რესპი-
რატორული დარღვევების, ძილის ობსტრუქ-
ციული აპნოეს, ძილის ცენტრალური აპნოეს და 
ხვრინვის სამკურნალოდ. 
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი 
 7 დამოკიდებული 
___________________________________________ 
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გამოგონებები 

 
 
 

განყოფილება A 
 
A 01 
 
(11) P 2021 7299 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 B 13/02 
A 01 B 49/02  
A 01 C 7/00 

(10) AP 2021 15395 A (44) 9(565)/2021 
(21) AP 2020 15395 
(22) 2020 07 20 
(24) 2020 07 20 
(73) გიორგი ქუთელია (GE)  

ნოსტეს ქ. 7, 0101, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ჯემალ კაციტაძე (GE)  
ერწოს ქ. 4/4, ბ. 138,  0192, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ვლადიმერ მირუაშვილი (GE)  
დოლიძის ქ. 132, 0615, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ოთარ ქარჩავა (GE)  
გიორგი ბრწინვალის ქ. 41, ბ. 66, 1019,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) გიორგი ქუთელია (GE);  
ჯემალ კაციტაძე (GE);  
ვლადიმერ მირუაშვილი (GE);  
ოთარ ქარჩავა (GE) 

(54) ნიადაგზე მულჩირების პლასტიკური  
მასალის ფირის დასაფენი მანქანა 

_________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2021 7301 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/519 
A 61 K 31/675 
A 61 K 31/55 
A 61 K 31/436 
A 61 K 31/4353 
A 61 K 31/407 
A 61 P 35/00 

(10) AP 2021 15006 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2017 15006 
(22) 2017 07 21 
(24) 2017 07 21 
(31) 62/517,252; 62/464,554; 16306420.7;  
       16180918.1 

 
 
 

(32) 2017 06 09; 2017 02 28; 2016 07 22; 2016 10 28  
(33) US; US; EP; EP 
(86) PCT/EP2017/068453, 2017 07 21 
(73) ნოვარტის აგ (CH)  

ლიჰსშტრასე 35, ბაზელი  (CH); 
ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)  
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს, 
სედექსი (FR) 

(72) ენდრიუ ვეი (AU);  
დონია მაუალედი (AU);  
ჯოვანა პომილიო (AU);  
ანა ლეტიცია მარაგნო (FR);  
ოლივიე ჟენესტი (FR);  
ოდრი კლაპერონი (FR);  
ჰეიკო მააკე (CH);  
ენსარ ჰალილოვიჩი (US);  
დეილ პორტერი (US);  
ერიკ მორისი (US);  
იოუზენ ვანგი (US);  
სნეჰა სანგჰავი (US);  
პრაკაშ მისტრი (CH) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) BCL-2 ინჰიბიტორის და Mcl-1  

ინჰიბიტორის კომბინაცია, მათი 
გამოყენება და ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

_________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 
B 66 
 
(11) P 2021 7303 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 66 F 3/24 
(10) AP 2021 15375 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2020 15375 
(22) 2020 06 21 
(24) 2020 06 21 
(73) დავით ლოლაძე (GE)  

ზ. ფალიაშვილის ქ. 37, 0179, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) დავით ლოლაძე (GE) 
(54) ბრტყელი მოქნილი დომკრატი 
_________________________________________ 
 
 
 

გამოგონების პატენტები 

 
#18  2021 10 11 

 
7 



                                                    
 
 

გამოგონებები 

განყოფილება C 
 
C 01 
 
(11) P 2021 7302 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 01 B 13/11 
(10) AP 2021 15372 A (44) 9(565)/2021 
(21) AP 2020 15372 
(22) 2020 06 17 
(24) 2020 06 17 
(73) სოფიო ბურჯანაძე (GE)  

დიღმის მასივი, VI კვარტ., კორპ. 5, ბ. 25, 
0159, თბილისი, საქართველო (GE); 
ჯანო ბურჯანაძე  (GE)  
დიღმის მასივი, VI კვარტ., კორპ. 5, ბ. 25, 
0159, თბილისი, საქართველო (GE); 
გიორგი ბურჯანაძე  (GE)  
დიღმის მასივი, VI კვარტ., კორპ. 5, ბ. 25, 
0159, თბილისი, საქართველო (GE); 
გიორგი წივწივაძე (GE)  
რ. ჯაფარიძის ქ., I შესახვევი 3 , 0179, 
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) სოფიო ბურჯანაძე (GE);  
ჯანო ბურჯანაძე (GE);  
გიორგი ბურჯანაძე (GE);  
გიორგი წივწივაძე (GE) 

(54) ოზონის გენერაციის სისტემა 
_________________________________________ 
 
C 02 
 
(11) P 2021 7300 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 02 F 1/00 
C 09 K 8/05  

(10) AP 2021 15178 A (44) 8(564)/2021 
(21) AP 2015 15178 
(22) 2015 07 23 
(24) 2015 07 23 
(62) AP 2015 14447 2015 07 23 
(31) 62/036,912;  62/103,668; 62/185,171 
(32) 2014 08 13;  2015 01 15; 2015 06 26  
(33) US; US; US 
(86) PCT/US2015/041662, 2015 07 23 
(73) ალბემარლ კორპორეიშენ (US)  

451 ფლორიდა სტრიტ,  ბეიტონ რუჟ,  
ლუიზიანა, 70801-1765 აშშ (US) 

(72) გრეგორი, ხ. ლამბეტ (US);  
სრინივასა, ს. გოდავართხი (US);  
კრისტოფერ, ჯ. ნალეპა (US);  
იუნცი ლიუ (US);  
 

კევინ კოპოლა (US);  
იაკობუს, ნ. ლაუენ (NL) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) მაღალი სიმკვრივის წყლიანი  

ჭაბურღილის სითხეები 
_________________________________________ 
 

განყოფილება G 
 
G 01 
 
(11) P 2021 7304 B  (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 T 1/00 
(10) AP 2021 15390 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2020 15390 
(22) 2020 07 16 
(24) 2020 07 16 
(73) ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული  

ბიომედიცინის ცენტრი (GE)  
გოთუას ქ. 14, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) გარი გრებენჩუკი (GE);  
მიხეილ გოგებაშვილი (GE);  
ნაზი ივანიშვილი (GE);  
დავით ნადარეიშვილი (GE) 

(74) გარი გრებენჩუკი 
(54) რადონის კომპლექსური ბიოლო- 

გიური ეფექტების შეფასებისა  
და პროგნოზის მეთოდი 

_________________________________________ 
 

G 06 
 
(11) P 2021 7305 B  (51) Int. Cl. (2006) 

G 06 Q 30/02 
G 06 Q 10/08 

(10) AP 2021 15376 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2018 15376 
(22) 2018 11 14 
(24) 2018 11 14 
(31) PCT/EP2017/080735 
(32) 2017 11 28 
(33) EP 
(86) PCT/EP2018/081255, 2018 11 14 
(73) სიკპა ჰოლდინგ სა (CH)  

ავ. დე ფლორისა 41, 1008 პრილი (CH) 
(72) რობერტო მაიანო ნეტო (BR);  

მარკოს პონტე სოარეს (CH) 
(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) სასოფლო-სამეურნეო აქტივების  

თვალყურის დევნისთვის განკუთვნილი  
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გამოგონებები 

იდენტიფიკაციისა და აუტენტიფიკაცი- 
ის სისტემა და ხერხი, სასოფლო-სამე- 
ურნეო აქტივების დაცული იდენტიფი- 
კაციისათვის განკუთვნილი საიდენტი- 
ფიკაციო ელემენტი და შესაბამისი  
კომპიუტერული პროგრამები 

_________________________________________ 
 

განყოფილება H 
 
H 02 
 
(11) P 2021 7306 B  (51) Int. Cl. (2006) 

H 02 J 3/38 
H 02 J 3/32 

(10) AP 2021 15266 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2017 15266 
(22) 2017 06 29 
(24) 2017 06 29 
(86) PCT/ES2017/070472, 2017 06 29 
(73) აქსიონა ენეგჰია, ს. ა. (ES) 

ავ. სიუდად დე ლა ინოვასიონ 5, 31621,  
სარიგურენი (ნავარა) (ES) 

(72) ინიიგო დე ლა პარა ლაიტა (ES);  
ასუნ პადროს რასკინი (ES);  
ოჩოა რაკელ როხო (ES);  
ჰავიერ მარკოს ალვარეს (ES);  
ეუჰენიო გელბენსუ მიჩელენა (ES);  
ლუის მაროიო პალომო (ES);  
მიგელ გარსია ცოლანო (ES) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) ცვალებადი სიმძლავრის  

ელექტროსადგურებში სიმძლავრის  
თანდათანობითი ცვლილების მართვის  
ხერხი პროგნოზირების მეშვეობით 

___________________________________________ 
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განყოფილება C 
 
C 05 
 
(10) AU 2021 15374 U (51) Int. Cl. (2006)  

C 05 G 3/00 
(21) AU 2020 15374 (22) 2020 06 19 
(71) გიორგი წინწკალაძე (GE)  

ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 31, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
მარინე ზაუტაშვილი (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 49, I კვარტ., კორპ. 15,  
ბ. 6, თბილისი, საქართველო (GE);  
თეიმურაზ კორძახია (GE)  
კიევის ქ. 6, თბილისი, საქართველო (GE);  
თინათინ  შარაშენიძე (GE)  
ნუცუბიძის ფერდობი, IV მკრ., კორპ. 17,  
ბ. 126, თბილისი, საქართველო (GE);  
მანანა ბურჯანაძე (GE)  
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 3, ბ. 62,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
გიორგი ანთია (GE)  
მელიტონ და ანდრია ბალანჩივაძეების  
ქ. 22, ბ. 3, თბილისი, საქართველო (GE);  
შოთა რუსთაველის საქართველოს  
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  
მერაბ ალექსიძის ქ., II შესახვევი 2,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) გიორგი წინწკალაძე (GE); 
მარინე ზაუტაშვილი (GE); 
თეიმურაზ  კორძახია (GE); 
თინათინ  შარაშენიძე (GE); 
მანანა ბურჯანაძე (GE;) 
გიორგი ანთია (GE) 

(54) ნანოტექნოლოგიით მიღებული რთული,  
პროლონგირებული მოქმედების  
ცეოლითური სასუქი 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(57) რთული, პროლონგირებული მოქმედების, 
მრავალფუნქციური ცეოლითური სასუქი, რო-
მელიც შეიცავს ცეოლითის, მაგალითად, კლი-
ნოპტილოლიტის სტრუქტურაში ნანოდონეზე 
შეყვანილ ამონიუმის დიჰიდროფოსფატსა და 
კალიუმის ნიტრატს, ასევე, რკინის, კალციუმის, 
მაგნიუმის, მოლიბდენის, ბორის, თუთიის, მან-
განუმის, სპილენძისა და გოგირდის იონებს გა-
რკვეული თანაფარდობით. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
___________________________________________ 
 
C 12 
 
(10) AU 2021 15359 U (51) Int. Cl. (2006)  

C 12 G 3/025 
(21) AU 2020 15359 (22) 2020 06 07 
(71) ლევან წირღვავა (GE)  

გურიელის ქ. 13, 0186, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ლევან წირღვავა (GE) 
(74) პავლე მეიფარიანი 
(54) დაბალალკოჰოლური მატონიზირებე- 

ლი სასმელი 
(57) სასმელი შეიცავს ღვინოს, ყავის მარცვლის 
ღვინიან ნაყენს, შაქრის წყალ-ხსნარს ან სტევი-
ას, ან ყურძნის ტკბილს, ან კონცენტრირებული 
ყურძნის ტკბილს, ღვინისმჟავას, ნახშირორ-
ჟანგს, სასმელ წყალს და ყავის, შოკოლადის, კა-
კაოს, კარამელის, ალუბლის ან ფორთოხლის 
ნატურალურ არომატიზატორებს ან მათ ნების-
მიერ კომბინაციას. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 3 დამოკიდებული 
___________________________________________ 

სასარგებლო მოდელები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

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

 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) U 2021 2100 Y (51) Int. Cl. (2006)  

A 01 G 9/02 
(10) AU 2021 15563 U (44) 10(566)/2021 
(21) AU 2021 15563 
(22) 2021 02 16 
(24) 2021 02 16  
(73) გიორგი ცინცაძე (GE)  

ვასილ კაკაბაძის ქ. 45, 0117, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) გიორგი ცინცაძე (GE) 
(74) ხათუნა იმნაძე 
(54) ადაპტირებული ქოთანი მცენარეთა  

კულტივირებისათვის  
___________________________________________ 
 

სასარგებლო მოდელის პატენტი 
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(10) AD 2021 1228 S (51) 09-01 
(21) AD 2021 1228 
(22) 2021 06 25 
(28) 1 
(71) სს „არგო“ (GE)  

ლილო, ლოჭინის ხევი (ნაკვ.05/001), 0151, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) გიორგი ნემსაძე (GE) 
(54) ბოთლის დიზაინი 
(55)  

 

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5  
___________________________________________ 

დიზაინები 
 

განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება  
რეგისტრაციის შესახებ 

 

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

 
 
 
 

(11) D 2021 906 S (51) 32-00 
(10) AD 2021 1199 S (44) 2021 06 25 №11 
(21) AD 2021 1199 
(22) 2021 01 20 
(24) 2021 01 20 
(28) 5 
(18) 2026 01 20 
(73) სოფიო ჩხაიძე (GE)  

ბიძინა ბარათაშვილის ქ. 14, 0105,  
თბილისი, საქართველო (GE); 
ელიზავეტა ჩხაიძე (GE)  
ბიძინა ბარათაშვილის ქ. 14, 0105,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) სოფიო ჩხაიძე (GE); 
ელიზავეტა ჩხაიძე (GE) 

(74) დავით ძამუკაშვილი (GE) 
(54) გრაფიკული სიმბოლო 
___________________________________________ 
 

რეგისტრირებული დიზაინი 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(11) DM/212 354  (51) 10-02 
(15) 2021 01 21  (44) 29/2021 (2021 07 23) 
(22) 2021 01 21 
(28) 1 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 BIEL/BIENNE (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG,  

TN, TR, UA 
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022, Bevaix (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

6, Faubourg Du Lac, 2501 BIEL/BIENNE (CH) 
(54) 1. Watch 
(55)  

1.1 1.2  

1.3 1.4  

დიზაინიები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო 
ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე უფლებათა გავრცელების 

მოთხოვნით 
 

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

1.5 1.6  
 

1.7 1.8  
___________________________________________ 

 
 
 
(11) DM/212 688  (51) 10-02 
(15) 2021 01 29  (44) 30/2021 (2021 07 30) 
(22) 2021 01 29 
(28) 1 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 BIEL/BIENNE (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, RU,  

SG, TN, TR, UA 
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022, Bevaix (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

6, Faubourg Du Lac, 2501 BIEL/BIENNE (CH) 
(54) 1. Watch 
(55) 

  

1.1 1.2  
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დიზაინები 

1.3 1.4  
 

1.5  
 
 

1.6  
 

1.7 1.8  
 

___________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/212 694  (51) 10-07 
(15) 2021 01 29  (44) 30/2021 (2021 07 30) 
(22) 2021 01 29 
(28) 1 
(73) OMEGA SA (OMGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 BIEL/BIENNE (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, RU,  

SG, TN, TR, UA 
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022, Bevaix (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

6, Faubourg Du Lac, 2501 BIEL/BIENNE (CH) 
(54) 1. Watch dial 
(55)  

 

1.1  

1.2  

1.3  

1.4  
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დიზაინები 

1.5  

1.6  

1.7  
___________________________________________ 

 
 
 
(11) DM/212 608  (51) 10-02 
(15) 2021 02 04  (44) 31/2021 (2021 08 06) 
(22) 2021 02 04 
(28) 1 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 BIEL/BIENNE (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 

(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, RU, 
SG, TN, TR, UA 
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, 2022, Bevaix (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

6, Faubourg Du Lac, 2501 BIEL/BIENNE (CH) 
(54) 1. Watch 
(55)  

1.1 1.2  
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დიზაინები 

1.3 1.4  

1.5 1.6  

1.7 1.8  
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110191 A 
(210) AM 110191 
(220) 2021 03 18 
(731) სს „თბილისის თამბაქო“ 

გიორგი ნადარეიშვილის ქ. 7, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ლურჯი, მწვანე, ყვითელი, თეთრი 
(531) 10.01.05; 10.01.25; 19.03.03; 19.03.24; 28.19;  

29.01.15 
(526) Rio 
(511)  
34 – თამბაქო და თამბაქოს ჩამნაცვლელები; სი-
გარეტები და სიგარები; ელექტრონული სიგა-
რეტები და პირის აეროზოლები მწეველთათ-
ვის; მწეველთა საკუთვნო; ასანთი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110192 A 
(210) AM 110192 
(220) 2021 03 05 
(731) შპს „დანიელი ვაინერი“ 

ჰ. აბაშიძის ქ. 6, საბურთალო, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დარეჯან ოშორიძე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(540) 
 

 
 

(591) ოქროსფერი, თეთრი, წითელი, შავი 
(531) 05.03.04; 05.13.01; 05.13.06; 24.01.03;  

27.05.01; 27.05.11; 27.05.19; 29.01.14 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111602 A 
(210) AM 111602 
(220) 2021 02 09 
(731) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

SUPERPHARMACIA 
სუპერფარმაცია 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
44 – მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მება-
ღეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111716 A 
(210) AM 111716 
(220) 2021 02 16 
(731) შპს „სმარტ ფიდი“ 

მე-14 ქ. II შესახვევი 15, სოფ. გამარჯვება,  
1306, გარდაბანი,  საქართველო 

სასაქონლო ნიშნები 
 

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც 
გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ 

 

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

(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, მწვანე, ყვითელი, ლურჯი 
(531) 03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 26.01.15;  

26.01.21; 29.01.15 
(511)  
31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოს-
ტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენა-
რეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები 
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა 
საკვები და სასმელი ალაო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111720 A 
(210) AM 111720 
(220) 2021 02 16 
(731) სანჩეს რომერო კარვაჰალ ხაბუგო, ს. ა. 

ფერნან კაბალიერო, 7, 11.500 პუერტო დე  
სანტა მარია, კადისი, ესპანეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

CINCO JOTAS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ლორი (შაშხი) და ლორთან (შაშხთან) და-
კავშირებული პროდუქტები. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 111738 A 
(210) AM 111738 
(220) 2021 02 18 
(731) შპს „რედმედი“ 

ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. 25, ბ. 41,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, წითელი 

(531) 27.05.01; 28.19; 29.01.01 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადარ-
თვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილე-
ბის ან გამოყენების რეგულირების ან მართვის-
თვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან 
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმო-
ების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნი-
ტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფ-
რული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვ-
რებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მე-
ქანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის 
სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურ-
საცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-
მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურ-
ვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

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

38 – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

42 – სამეციერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სა-
მსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111834 A 
(210) AM 111834 
(220) 2021 02 19 
(731) ზუფა ლლკ 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
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სასაქონლო ნიშნები 

(540)  

ULTIMATE FIGHTING 
CHAMPIONSHIP 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – არასამედიცინო დანიშნულების კოსმეტიკუ-
რი  და ტუალეტის პრეპარატები; პარფიუმერია; 
ეთერზეთები; შამპუნები; კონდიციონერები; 
თმის მოვლის საშუალებები; თმის მუსი; თმის 
ლაქი; თმის გელი; თმისთვის ფორმის მისაცემი 
პრეპარატები; კანის მოსავლელი არასამედიცი-
ნო პრეპარატები; შხაპის გელები; კანის დამა-
ტენიანებელი საშუალებები; კანის ლოსიონები;  
კანის კრემები; კანის საწმენდი საშუალებები; 
კანის საპონი; სახის დასაბანი საშუალებები; კა-
ნის ტონიკები; წინასწარ დატენიანებული კოს-
მეტიკური ხელსახოცები; კბილის პასტები; პი-
რის ღრუს სავლებები, არასამედიცინო; სუნ-
თქვის გამახალისებელი საშუალებები; ოთახის 
სურნელოვანი სპრეები; პარსვამდე გამოსაყენე-
ბელი ბალზამები და კრემები; პარსვის შემდეგ 
გამოსაყენებელი საშუალებები; საპარსი კრემე-
ბი; საპარსი გელები; საპარსი ქაფი; პირადი გა-
მოყენების დეზოდორანტები; ამქერცლავი კრე-
მები; თმის და წვერის საღებავები. 
 

8 – სამართებლები; ელექტროსამართებლები; 
თმის საკრეჭი ხელსაწყოები; თმის საკრეჭი ელ-
ექტროხელსაწყოები; საპარსი ნესესერები. 
 

21 – თმის სავარცხლები; თმის ჯაგრისი სავარც-
ხლები; საპარსი ფუნჯები; საპარსი ფუნჯების 
დამჭერები; კბილსაჩიჩქნები; კბილის საწმენდი 
ძაფები; ცარიელი პლასტმასის ბოთლები; საწ-
მენდი ტილოები, კერძოდ, საწმენდი ნატი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111841 A 
(210) AM 111841 
(220) 2021 02 22 
(731) სს „კორპორაცია „ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო 

(540) 

9999 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111849 A 
(210) AM 111849 
(220) 2021 02 23 
(731) გაგი გოგოლაშვილი 

ი. მოსაშვილის ქ. 6, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნინო გაზდელიანი 
(540)  

Intorio 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება, ინტერ-
ნეტ მაღაზია. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111850 A 
(210) AM 111850 
(220) 2021 02 23 
(731) მონგე & კ. ს.პ.ა. 

ვია სავიგლიანო 31, 12030 მონასტეროლო  
დი სავიგლიანო, კუნეო, იტალია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
31 – საკვები ცხოველებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111851 A 
(210) AM 111851 
(220) 2021 02 23 
(731) მონგე & კ. ს.პ.ა. 

ვია სავიგლიანო 31, 12030 მონასტეროლო  
დი სავიგლიანო, კუნეო, იტალია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.01.05; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.10;  

27.05.17 
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(511)  
31 – საკვები ცხოველებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111852 A 
(210) AM 111852 
(220) 2021 02 23 
(731) მონგე & კ. ს.პ.ა. 

ვია სავიგლიანო 31, 12030 მონასტეროლო  
დი სავიგლიანო, კუნეო, იტალია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.06.03; 27.05.02; 27.05.07 
(511) 
31 – საკვები ცხოველებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111853 A 
(210) AM 111853 
(220) 2021 02 23 
(731) შპს „გიგი“ 

შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, III მკრ.,  
I კვარტ., კორპ. 16, ბ. 4, საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) თამარ მაჭავარიანი 
(540) 

 
(591) წითელი, ყვითელი, მწვანე, სტაფილოს- 

ფერი, თეთრი 
(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.03.16; 05.13.08;  

25.01.09; 25.01.10; 26.01.01; 26.01.24;  
29.01.15 

(511)  
31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის, მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოს-

ტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენა-
რეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები 
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა 
საკვები და სასმელი ალაო. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 111854 A 
(210) AM 111854 
(220) 2021 02 23 
(731) შპს „გიგი“ 

შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, III მკრ.,  
I კვარტ., კორპ. 16, ბ. 4, საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) თამარ მაჭავარიანი 
(540) 

 
(591) წითელი,  ყვითელი, მწვანე,  სტაფილოს- 

ფერი, თეთრი 
(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.03.16; 25.01.10;  

26.01.01; 26.01.24; 29.01.15 
(511)  
31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის,  მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოს-
ტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენა-
რეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები 
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა 
საკვები და სასმელი ალაო. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111859 A 
(210) AM 111859 
(220) 2021 02 24 
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
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(540)  

ცინკოვიდი 
Цинковид 
ZincoviD 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111860 A 
(210) AM 111860 
(220) 2021 02 24 
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

ცინკუს-15 
Цинкус-15 
Zincus-15 

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

(260) AM 2021 111861 A 
(210) AM 111861 
(220) 2021 02 24 
(731) შპს „აიკონ გრუპ“ 

სოფ. წინსვლა, ხელვაჩაურის რაიონი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, ლურჯი, ყვითელი 
(531) 05.03.08; 05.03.17; 05.03.20; 27.05.01;  

27.05.10; 27.07.01; 27.07.21; 29.01.12 
(511)  
16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; საამ-
კინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო 
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკანცე-
ლარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი 
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სადე-
მონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლები, 
ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი მასა-
ლა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრაფიუ-
ლი კლიშეები.  
 

23 – ნართი და ძაფები, საფეიქრო დანიშნულე-
ბის. 
 

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

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

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

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111869 A 
(210) AM 111869 
(220) 2021 02 24 
(731) ბოსნალიჟეკი, ფარმაციუტიკალ ენდ  

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

(740) ნინო ბახტაძე 
(540)  

ENTEROFURYL 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოვე-
ლების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნ-
გიციდები, ჰერბიციდები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111870 A 
(210) AM 111870 
(220) 2021 02 24 
(731) ბოსნალიჟეკი ფარმაციუტიკალ ენდ  

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

(740) ნინო ბახტაძე 
(540)  

FUNZOL 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოვე-
ლების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნ-
გიციდები, ჰერბიციდები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111871 A 
(210) AM 111871 
(220) 2021 02 25 
(731) ბოსნალიჟეკი ფარმაციუტიკალ ენდ  

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

(740) ნინო ბახტაძე 
(540)  

LYSOBACT COMPLETE 
SPRAY 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოვე-
ლების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნ-
გიციდები, ჰერბიციდები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111872 A 
(210) AM 111872 
(220) 2021 02 25 
(731) ბოსნალიჟეკი ფარმაციუტიკალ ენდ  

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

(740) ნინო ბახტაძე 
(540)  

LYSOBACT DUO 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოვე-
ლების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნ-
გიციდები, ჰერბიციდები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111873 A 
(210) AM 111873 
(220) 2021 02 25 
(731) ბოსნალიჟეკი ფარმაციუტიკალ ენდ  

ქემიკალ ინდასტრი, ჯოინტ სტოკ კომპანი 
71000 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია  
და ჰერცეგოვინა 
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(740) ნინო ბახტაძე 
(540)  

LYSOBACT SPRAY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოვე-
ლების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნ-
გიციდები, ჰერბიციდები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111876 A 
(210) AM 111876 
(220) 2021 02 25 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

Neosine 
ნეოზინი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები; საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი; 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა; სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111877 A 
(210) AM 111877 
(220) 2021 02 25 
(731) მაია  წიკლაური  

სოფ. ქვეშეთი, დუშეთის რ-ნი,  
საქართველო 

 
 
 

(540) 

 
(591) ყვითელი, ღია ყვითელი, მუქი ყვითელი,   

წითელი 
(531) 05.05.16; 05.05.20; 29.01.12 
(511) 
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენა-
დნობები, საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და 
ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხვე-
ლი და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები, 
ბრელოკები, ბუნებრივი ქვებით გაკეთებული 
სხვადასხვა დეკორატიული საგნები, სამკაულე-
ბი. 
 

21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და 
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭ-
ლეულობა, სხვადასხვა აქსესუარები, დანების, 
ჩანგლების და კოვზების გარდა; დაუმუშავე-
ბელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამ-
შენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და 
კერემიკის ჭურჭელი და აქსესუარები. მათ შო-
რის, ხელსახოცის დამჭერი რგოლები, სანთელ-
ზე ჩამოსაცმელი რგოლ-გვირგვინები, სამაგიდე 
აქსესუარები, დეკორატიული დაფები, დეკორა-
ტიულად გაფორმებული ჭაღი, საათი, ლარნაკი, 
სარკე, ჩარჩოები, კედლის სურათები. 
 

24 – ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საოჯა-
ხო თეთრეული; ქსოვილის ან პლასტმასის ფარ-
დები. მათ შორის, ბალიშისპირები; გადასაკრა-
ვები; სხვადასხვა დანიშნულების ქსოვილი; ზე-
წრები; თეთრეული; საბნის პირი; პირსახოცები; 
სამაგიდე ქვეშსადებები; საფენები; საქარგი ქსო-
ვილი; საწოლის გადასაფარებლები; სხვადასხვა 
დანიშნულების გადასაფარებლები; სუფრები; 
ლეიბის გადასაკრავები; ქსოვილები; ქარჩა; 
ხელსახოცები; ჭურჭლის ქვეშსადებები; სან-
თელზე  ჩამოსაცმელი რგოლი-გვირგვინი, სამა-
გიდე აქსესუარები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები, მათ შორის, ნე-
ბისმიერი სახის თოჯინები,  ნაძვისხის მორთუ-
ლობა, ნაძვისხის დეკორატიული სათამაშოები, 
ბურთები; სხვადასხვა დღესასწაულის მო-
რთულობა, სათამაშოები, დეკორატიული ხელ-
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ნაკეთი ყვავილები, სააღდგომო მორთულობა, 
დეკორატიული საგნები. 
 

40 – მასალების დამუშავება, მათ შორის: ქარგვა, 
ქსოვა; მოარშიება; კერვა; გრავირება; გადაკეთე-
ბა; ხელნაკეთი საგნების შექმნა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათ მიკუთვნებული სამეცნიერო 
კვლევები და ნაშრომები; სამრეწველო ანალიზ-
სა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება 
და განვითარება; დიზაინი, გრაფიკული დი-
ზაინი, მხატვრული დიზაინი, სამრეწველო დი-
ზაინი, კომპიუტერული დიზაინი, სხვადასხვა 
საქონლის დიზაინი, შეფუთვის დიზაინი, მო-
დელირება, ინტერიერის გაფორმება, დეკორი, 
ხელით შექმნილი საქონელი, ილუსტრაციების 
დამზადება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111934 A 
(210) AM 111934 
(220) 2021 02 26 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

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

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

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

(260) AM 2021 111935 A 
(210) AM 111935 
(220) 2021 02 26 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

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

(740) ნუგზარ ქსოვრელი  
(540)  

Cliprim 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111936 A 
(210) AM 111936 
(220) 2021 02 26 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

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

(740) ნუგზარ ქსოვრელი  
(540) 

Metaclogen 
(591)  შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
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რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111937 A 
(210) AM 111937 
(220) 2021 02 26 
(731) ფატი ქურთ 

მაჰმუდიე მაჰალესი ტანდოღან კადესი 24.  
სოკაკ №:24/A ინეგიოლ, ბურსა, თურქეთი 

(740) ნინო ბახტაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი 
(531) 26.01.22; 26.07.03; 27.05.10; 27.05.17;  

29.01.13 
(511)  
3 – პარფიუმერია; კოსმეტიკა (სამედიცინო და-
ნიშნულების მქონე კოსმეტიკის გარდა); სუნა-
მოები; დეოდორანტები პირადი მოხმარების-
თვის და ცხოველებისთვის; საპნები (გარდა სა-
მედიცინო დანიშნულების მქონე საპნებისა). 
 

14 – საიუველირო ნაწარმი; ბიჟუტერია; ოქრო; 
ძვირფასი ქვები და მისგან დამზადებული საი-
უველირო ნაწარმი; მანჟეტის საკინძეები; ჰალს-
ტუხის სამაგრები და ქინძისთავები; სტატუეტე-
ბი და ქანდაკებები კეთილშობილი ლითონე-
ბისაგან; საათები, საათი-ბრასლეტები და ქრო-
ნომეტრული ხელსაწყოები; ქრონომეტრები და 
მათი ნაწილები; საათის სამაჯურები; სკვნილე-
ბი (კრიალოსნები). 
 

18 – დაუმუშავებელი და ნაწილობრივ დამუშა-
ვებული ტყავი და ცხოველთა ტყავი, ტყავის 
იმიტაცია, სქელი (უხეში) ტყავი, სარჩულების-
თვის გამოსაყენებელი ტყავი; ტყავით დამზა-
დებული საქონელი, ამ კლასში შემავალი, სატა-
რებლად განკუთვნილი ნივთები შექმნილი 
ტყავის იმიტაციისგან ან სხვა მასალისგან; ჩან-
თები, საფულეები, ტყავისა ან სქელი (უხეში) 
ტყავისგან დამზადებული ყუთები და სკივრე-
ბი; გასაღების ბუდეები, სკივრები (სამგზავრო), 

ჩემოდნები; ქოლგები; მიწაზე დასამაგრებელი 
ქოლგები; მზის ქოლგები; ხელჯოხები. 
 

25 – ტანსაცმელი, საცვლებისა და ზედა ტანსაც-
მლის ჩათვლით, გარდა სპეციალური დანიშნუ-
ლების მქონე დამცავი ტანსაცმლისა; წინდები; 
კაშნეები, შარფები (ტანსაცმელი), შალები, ბენ-
დენები, ყელსახვევები, ქამრები (ტანსაცმელი); 
ფეხსაცმელი, უყელო ფეხსაცმელები, ფლოსტე-
ბი, საშინაო ფეხსაცმელი, სანდლები; თავსაბუ-
რავი, ქუდები, წინაფრიანი კეპები, ბერეტები, 
კეპები (თავსაბურავი), მოტკეცილი კეპები. 
 

35 – რეკლამა, მარკეტინგი და საზოგადოებას-
თან ურთიერთობები; კომერციული და სარეკ-
ლამო მიზნებისთვის გამოფენებისა და ბაზრო-
ბების ორგანიზება; სხვების სასარგებლოდ სხვა-
დასხვა საქონლის თავმოყრა, კერძოდ, პარფიუ-
მერია; კოსმეტიკა (სამედიცინო დანიშნულების 
მქონე კოსმეტიკის გარდა); სუნამოები; დეოდო-
რანტები პირადი მოხმარებისთვის და ცხოვე-
ლებისთვის; საპნები (გარდა სამედიცინო და-
ნიშნულების მქონე საპნებისა), საიუველირო ნა-
წარმი; ბიჟუტერია; ოქრო; ძვირფასი ქვები და 
მისგან დამზადებული საიუველირო ნაწარმი; 
მანჟეტის საკინძეები; ჰალსტუხის სამაგრები და 
ქინძისთავები; სტატუეტები და ქანდაკებები კე-
თილშობილი ლითონებისაგან; საათები, საათი-
ბრასლეტები და ქრონომეტრული ხელსაწყოე-
ბი; ქრონომეტრები და მათი ნაწილები; საათის 
სამაჯურები; სკვნილები (კრიალოსნები), დაუ-
მუშავებელი და ნაწილობრივ დამუშავებული 
ტყავი და ცხოველთა ტყავი, ტყავის იმიტაცია, 
სქელი (უხეში) ტყავი, სარჩულებისთვის გამო-
საყენებელი ტყავი; ტყავით დამზადებული სა-
ქონელი, ამ კლასში შემავალი, სატარებლად გა-
ნკუთვნილი ნივთები შექმნილი ტყავის იმიტა-
ციისგან ან სხვა მასალისგან; ჩანთები, საფუ-
ლეები, ტყავისა ან სქელი (უხეში) ტყავისგან 
დამზადებული ყუთები და სკივრები; გასაღე-
ბის ბუდეები, სკივრები (სამგზავრო), ჩემოდნე-
ბი; ქოლგები; მიწაზე დასამაგრებელი ქოლგები; 
მზის ქოლგები; ხელჯოხები, ტანსაცმელი, საც-
ვლებისა და ზედა ტანსაცმლის ჩათვლით, გარ-
და სპეციალური დანიშნულების მქონე დამცავი 
ტანსაცმლისა; წინდები;  კაშნეები, შარფები (ტა-
ნსაცმელი), შალები, ბენდენები, ყელსახვევები, 
ქამრები (ტანსაცმელი); ფეხსაცმელი, უყელო 
ფეხსაცმელი, ფლოსტები, საშინაო ფეხსაცმელი, 
სანდლები; თავსაბურავი, ქუდები, წინაფრიანი 
კეპები, ბერეტები, კეპები (თავსაბურავი), მოტ-
კეცილი კეპები, ნაქსოვი ან უქსოვი ტექსტილის 
ნაწარმი, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მქო-
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ნე ტექსტილის საქონელი, ფარდები, საბნები, 
ზეწრები (ტექსტილი), ბალიშის პირები, პლე-
დები, გადასაფარებლები, პირსახოცები, ზონ-
რები და ნაქარგები, გიპიურები, მაქმანები, მო-
სართავები, შესაკრავები (გალანტერეა), შესაკრა-
ვები და ნაწნავები, ტანსაცმლის დასამაგრებე-
ლი ლენტები, ტანსაცმლის ზონრები, ხაზების 
მოსანიშნი ციფრები და ასოები, ნაქარგი ემბლე-
მები, ტანსაცმლის გულსაბნევები, არაძვირფასი 
მეტალის, ლიპები, ღილები, ტანსაცმლის შესაკ-
რავები, დუგმები, ელვა-შესაკრავები, ქამრისა 
და ფეხსაცმლის ბალთები, სამაგრები, ფეხსაც-
მლისა და ქამრის შესაკრავები, ქინძისთავები, 
გარდა საიუველირო ნაწარმისა, დასაკრობები 
ტექსტილის ნაწარმის დეკორაციისთვის, ზონ-
რები, ნემსები, საკერავი ნემსები, საკერავი მან-
ქანის ნემსები, საქარგავი და საქსოვი ნემსე-
ბი/ჩხირები, ნემსების ყუთი, ნემსების დამჭერი, 
თმის სამაგრები, თმის სარტყელი, თმის შესაკ-
რავი, თმის დეკორატიული ნივთები, არაძვირ-
ფასი მეტალისგან, პარიკები, თმის დამაგრძე-
ლებელი ხელოვნური თმა, ელექტრული ან არა-
ელექტრული თმის დასახვევი, გარდა ისეთი 
ხელსაწყოების გამოყენებისა, რომელიც მომხმა-
რებელს საშუალებას აძლევს, მოხერხებულად 
ნახოს და შეიძინოს ზემოხსენებული საქონელი, 
რა მომსახურებაც შესაძლოა შეთავაზებულ 
იყოს საცალო ვაჭრობის, საბითუმო ვაჭრობის 
ფარგლებში ელექტრონულად ან წერილობით 
ანდა კატალოგის მეშვეობით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111938 A 
(210) AM 111938 
(220) 2021 02 27 
(731) დოღან ზარფ კაღით ამბალაჯ სანაი ვე  

თიჯარეთ ლიმიტედ შირქეთი 
ლიტროს იოლუ, 2. მატბააჯილარ სიტესი, 
1 ბდ 16, ტოპკაპი, ზეითინბურნუ,  
სტამბოლი, თურქეთი 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 

(591) ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი,   
იისფერი, თეთრი, შავი 

(531) 01.03.01; 01.03.08; 03.07.16; 27.05.01;  
29.01.13 

(511)  
16 – სხვადასხვა სახის ქაღალდი, კონვერტები, 
ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდი და მუყაო შე-
ფუთვასა და შეხვევისათვის, მუყაოს ყუთები; 
ქაღალდის პირსახოცები; ტუალეტის ქაღალდი; 
ქაღალდის ხელსახოცები; პლასტიკური მასა-
ლები შეფუთვასა და შეხვევისათვის; სათამასუ-
ქო წიგნაკები, საანგარიშო წიგნაკები, დაბეჭდი-
ლი სატრანსპორტო ზედნადებები, დაბეჭდილი 
ვაუჩერები, კალენდრები, საკანცელარიო საქო-
ნელი, საწერ-ქაღალდის საქონელი, საკუთნო 
წერისათვის და ხატვისათვის; მხატვართა საკუ-
თნო; ქაღალდისგან დამზადებული საქონელი 
საკანცელარიო მიზნებისათვის; საკანცელარიო 
დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; კალმე-
ბი, ფანქრები, საშლელები, წებვადი ლენტები 
საკანცელარიო მიზნებისათვის, მუყაოს შეკვრე-
ბი, საწერი ქაღალდი, ასლის გადასაღები ქა-
ღალდი, ქაღალდის რულონები სალარო აპარა-
ტებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111942 A 
(210) AM 111942 
(220) 2021 03 01 
(731) შპს „ბარამბო“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

(540)  

შოკობარი 
shokobari 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111944 A 
(210) AM 111944 
(220) 2021 03 01 
(731) შპს „ნუვეა ფარმაცევტიკალს“ 

ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილი 6, ბ. 96,  
0148, თბილისი, საქართველო 

(540)  

ადაზალ ნეო 
Adazal neo 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები; საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი; 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა; სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111945 A 
(210) AM 111945 
(220) 2021 03 01 
(731) შპს „ნუვეა ფარმაცევტიკალს“ 

ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილი 6, ბ. 96,  
0148, თბილისი, საქართველო 

(540)  

სოვერენი 
Соверен 
Soveren 

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

რებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111946 A 
(210) AM 111946 
(220) 2021 03 01 
(731) შპს „ნუვეა ფარმაცევტიკალს“ 

ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილი 6, ბ. 96,  
0148, თბილისი, საქართველო 

(540) 

ჰეპა-ლაინი 
Гепа-лайн 
Gepa-Lain 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები; საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი; 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა; სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111947 A 
(210) AM 111947 
(220) 2021 03 01 
(731) შპს „ნუვეა ფარმაცევტიკალს“ 

ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილი 6, ბ. 96,  
0148, თბილისი, საქართველო 

(540)  

კატრარია 
Катрариа 
Catraria 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები; საკვები ჩვი-
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ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი; 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა; სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111951 A 
(210) AM 111951 
(220) 2021 03 02 
(731) სპეის ექსპლორეიშენ ტექნოლოჯის კორპ. 

1 როქით როუდი, ჰოტორნი, კალიფორნია 
90250, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – თანამგზავრები სამეცნიერო და კომერციუ-
ლი მიზნებისთვის; მოწყობილობა, ხმის, ვი-
დეოს, მონაცემების და ინფორმაციის მისაღე-
ბად, დასამუშავებლად და გადასაცემად სატე-
ლეკომუნიკაციო და უსადენო სიგნალების, თა-
ნამგზავრების და კომპიუტერების მეშვეობით, 
კერძოდ, მიმღებები, მიმღები მოდულები, მო-
დულატორები, გადამცემები, მულტიპლექსო-
რები, დეკოდერები, მონაცემების პროცესორე-
ბი, ინტეგრალური სქემები; კომპიუტერის საო-
პერაციო აპარატურული და პროგრამული  უზ-
რუნველყოფა გამოყენებული ზემოთ აღნიშ-
ნულ  საქონელთან, თანამგზავრულ ტერმინა-
ლებთან და თანამგზავრების სახმელეთო სად-
გურებთან.  
 

38 – თანამგზავრული კავშირის და  გადაცემის 
(მონაცემების) მომსახურება; უსადენო, ფართო-
ხაზოვანი კავშირის მომსახურება; თანამგზავ-
რის მეშვეობით მონაცემების ხმის და ვიდეოს 
გადაცემა; ინტერაქტიური თანამგზავრული კა-
ვშირის მომსახურება; შეტყობინებების მიწოდე-
ბა ელექტრონული გადაცემის გზით; სატელე-
კომუნიკაციო შეერთებების ინტერნეტთან უზ-
რუნველყოფა; სატელეკომუნიკაციო გასასვლე-
ლებით (გეითვეი) მომსახურება; ინტერნეტში 
მაღალ სიჩქარიანი, უსადენო წვდომის უზრუნ-
ველყოფა; მრავალრიცხოვან მომხმარებელთა 
წვდომის უზრუნველყოფა ინტერნეტთან, გლო-
ბალურ კომპიუტერულ ქსელებთან  და ელექ-
ტრონული კავშირის ქსელებთან; გლობალურ 

საინფორმაციო ქსელებთან წვდომის უზრუნ-
ველყოფა; სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 
თანამგზავრის მეშვეობით; თანამგზავრული კა-
ვშირის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციის მქონე ვებ-გვერდებით უზრუნველყოფა; 
თანამგზავრის მეშვეობით ინტერნეტთან წვდო-
მის ინფორმაციის მქონე ვებ-გვერდებით უზ-
რუნველყოფა; ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებ-
თან და ონ-ლაინ ინფორმაციასთან წვდომის 
უზრუნველყოფა, გამოყენებული თანამგზავ-
რული მონაცემების, ჩანაწერების და გაზომვე-
ბის მისაღებად; თანამგზავრული ფოტოგრაფი-
ით მომსახურება. 
 

42 – კვლევები და დამუშავება თანამგზავრული 
კავშირის სფეროში; კონსულტაციები თანამგზა-
ვრული კავშირის სფეროში; საინჟინრო მომსა-
ხურება თანამგზავრული კავშირის სფეროში; 
სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება, 
კერძოდ, დისტანციური სენსორების და თანა-
მგზავრების მეშვეობით შეგროვებული მონაცე-
მების კვლევა, ანალიზი და მონიტორინგი; დის-
ტანციური ზონდირების მომსახურება, კერძოდ, 
აეროგადაღება თანამგზავრის გამოყენებით.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111957 A 
(210) AM 111957 
(220) 2021 03 02 
(731) ელ3ჰარრის ტექნოლოჯის ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
1025 ვესტ ნასა ბულვარ, მელბორნი,  
ფლორიდა 32919, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)   

L3HARRIS 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
9 – კომპიუტერული მოწყობილობა;  ხმის რე-
გისტრატორები საფრენი აპარატის კაბინაში და 
ფრენის მონაცემთა რეგისტრატორები; ფრენის 
პარამეტრების რეგისტრატორები და გადამცე-
მები; ნახევარგამტარები; რადიოსიხშირული 
გადამრთველები; რადარ-დეტექტორები; ინსტ-
რუმენტები ფრენების გამოცდისათვის, სახელ-
დობრ, კომპიუტერული მოწყობილობა და პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ფრენის სიმულაცი-
ის შესასრულებლად; კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა საფრენი აპარატის ფრე-
ნის სიმულაციისათვის; სატელეფონო გადამცე-
მები; სატელეკომუნიკაციო ქსელების კონცენ-
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ტრატორები; სატელეკომუნიკაციო ქსელების 
მაკავშირებლები (კონექტორები); სატელეკომუ-
ნიკაციო ქსელების მიმღები მოწყობილობა; სა-
ტელეფონო ქსელების ინტერფეის მოწყობილო-
ბა; უსაფრთხოების კონტროლის  სატელეფონო 
მოწყობილობა; მულტიმედიის კონტროლისა 
და მართვის  სატელეფონო მოწყობილობა; სა-
ტელეფონო გადართვის, მარშრუტიზაციის  და 
სააბონენტო ინტერფეის მოწყობილობები, რო-
მელიც გამოიყენება კომპიუტერულ და საკომუ-
ნიკაციო ქსელებსა და სისტემებში; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა სატელი-
ტური კომუნიკაციების სფეროში მართვისა და 
კონტროლისათვის; კომპიუტერული პროგრა-
მული უზუნველყოფა სტრატეგიული და ტაქ-
ტიკური დაზვერვის სფეროში მონაცემთა ინტე-
ლექტუალური ანალიზისათვის; კომპიუტერუ-
ლი ტელემეტრული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა თანამგზავრებიდან, საჰაერო ხომალდები-
დან, რაკეტებიდან, მობილური სახმელეთო სი-
სტემებიდან და დისტანციურად რეგულირება-
დი სტაციონარული მოწყობილობებიდან  მონა-
ცემების შეგროვებისა და გადაცემისათვის; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
სამედიცინო რენტგენის აპარატებში, მაგნიტუ-
რად მგრძნობიარე აპარატებში, აკუსტიკურ სენ-
სორულ აპარატებში, ქიმიური ანალიზის აპარა-
ტებში მონაცემების შეგროვებისა და გადაცემი-
სათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა რეალური დროის სისტემების 
მოწყობილობების მართვისა და ექსპლოატაცი-
ისათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა რენტგენის აპარატების მართვისა 
და ექსპლოატაციისათვის; კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა მაგნიტურად 
მგრძნობიარე აპარატების მართვისა და ექს-
პლოატაციისათვის; კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური ვი-
ზუალიზაციის აპარატების მართვისა და ექს-
პლოატაციისათვის; კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა აუდიო მგრძნობიარე 
აპარატების მართვისა და ექსპლოატაციისათ-
ვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ქიმიური ანალიზის აპარატების მარ-
თვისა და ექსპლოატაციისათვის; ხელსაწყო - 
მოწყობილობები ფრენის ნავიგაციის მართვისა-
თვის; ფრენის უსაფრთხოების მოწყობილობე-
ბი, სახელდობრ,  დიქტაფონები და საფრენი 
აპარატების ტელემეტრიული სისტემები; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა  
საფრენ აპარატებზე მომსახურების სისტემების  
მართვისა და ექსპლოატაციისათვის; კომპიუ-

ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა  ტე-
ლემეტრიული სკანერების  მართვისა და ექს-
პლოატაციისათვის; შეჭრის (ჩარევის) აღმოჩე-
ნის სისტემები; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა საბრძოლო მაჩვენებელთა  სი-
სტემებისა და გამოსახულებების მართვისა და 
ექსპლოატაციისათვის; კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა  საჰაერო მიმოსვლის 
მომსახურების სისტემების მართვისა და ექს-
პლოატაციისათვის; კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა  მონიტორების, ფოტო-
აპარატების და ვიდეო კამერების მართვისა და 
ექსპლოატაციისათვის; კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა  სარადარო სისტემე-
ბის მართვისა და ექსპლოატაციისათვის; კომპი-
უტერული პროგრამული უზრუნველყოფა სატ-
რანსპორტო საშუალებების მდგომარეობისა და 
მონიტორინგის სისტემებისათვის; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა საკომუ-
ნიკაციო სისტემებში სისტემური სიტუაციური 
ინფორმირებულობისა და ასახვისათვის და მო-
ნაცემთა  გადაცემის არხების მართვაში; სატე-
ლეკომუნიკაციო არხების გამაძლიერებლები; 
სიხშირის ფილტრები განკუთვნილი ტელეკო-
მუნიკაციებში გამოყენებისათვის; კომპიუტე-
რული მოწყობილობა ელექტრონული გასაღე-
ბების ინფორმაციის დამუშავებისთვის, სახელ-
დობრ, ელექტრონული დაშიფვრისა და დაცვის 
სხვა ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფო-
რმაციის დამუშავებისათვის; რადიოსიხშირუ-
ლი შემზღუდველები; ჰარმონიული რხევების 
გენერატორები; თანამგზავრული ტრანსპონდე-
რები; ტრანსპონდერის კონტროლერები; დაცუ-
ლი საკომუნიკაციო სისტემები, რომელიც შედ-
გება ციფრული პროცესორების, მოდულატო-
რების, ანტენების, გადამცემების, მიმღებებისა 
და დაშიფვრის მოწყობილობებისა და პრო-
გრამული უზრუნველყოფისაგან, ალგორითმე-
ბის უსაფრთხო დამუშავების მოწყობილობები-
სათვის,  რაც გამოიყენება საჰაერო, თანამგზავ-
რული, სახმელეთო და საზღვაო ინფორმაციის 
შეგროვების, გადაცემისა და ანალიზისთვის; სა-
კომუნიკაციო სისტემები, რომლებიც შედგება 
მაღალსიჩქარიანი მიკროტალღური საკომუნი-
კაციო ხაზებისა და კომპიუტერული მოწყო-
ბილობისაგან; საკომუნიკაციო სისტემები, რომ-
ლებიც შედგება სატელეფონო და მაღალსიჩქა-
რიანი მიკროტალღური რადიო კომპონენტე-
ბისგან, ციფრული პროცესორებისაგან, კომპიუ-
ტერული მოწყობილობებისაგან, პროგრამული 
უზრუნველყოფისაგან, რომელიც შეიცავს ალ-
გორითმებს, რაც გამოიყენება დაცული კომუნი-
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კაციების დამუშავებისათვის და დაცული მა-
უწყებლობის პროგრამული უზრუნველყოფისა-
თვის და / ან შეტყობინებებისა და ინფორმაციის 
ან მონაცემების მიღებისათვის; თანამგზავრის 
საბორტო მოწყობილობა, რომელიც უზრუნვე-
ლყოფს ქვესისტემების შესაძლებლობებს, სა-
ხელდობრ, ელექტრონული მოდულები და ბეჭ-
დური სქემის დაფები ელექტრონული მონაცე-
მების ჩაწერისათვის მყარ სხეულოვან ციფრულ 
მატარებელზე, ვიდეო სიგნალის დამუშავები-
სათვის, საკომუნიკაციო სიგნალის დამუშავები-
სა და გადაცემისათვის. მოწყობილობები, და-
ნადგარები, ნაკეთობები და მიკროტალღური 
კომპონენტები, სახელდობრ, სიხშირის გადამ-
ცემები, სიხშირის გარდამქმნელები, სიხშირის 
სინთეზატორები, სიხშირული მოდულატორე-
ბი, სიხშირული ფილტრები, სიმძლავრის სიხ-
შირული  გამაძლიერებლები, პასიური კომპო-
ნენტები, მექანიკური გადამრთველები,  სიხში-
რის მაკონტროლებელი უსადენო მოწყობილო-
ბები; რადიო ნავიგაციის მოწყობილობა, რომე-
ლიც შედგება მიკროტალღური ჩამწერი, გადამ-
ცემი და მიმღები მოწყობილობებისაგან, სახელ-
დობრ, მიკროპროცესორებისაგან, ელექტრონუ-
ლი დისპლეებისგან, შენახვისათვის განკუთ-
ვნილი ციფრული მოწყობილობებისგან, რადიო 
გადამცემებისა და მიმღებებისგან, რომელიც 
უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის ნავიგაციის, მართვისა და კონტროლის, სა-
ტრანსპორტო საშუალებების მითითებების და 
გაფრთხილებების, მონაცემთა ჩაწერის და ტე-
ლემეტრიის შესაძლებლობებს; სათვალთვალო 
მოწყობილობები და დანადგარები, სახელ-
დობრ, ინფორმაციის შეგროვების, თვალთვა-
ლის და დაზვერვის ქვესისტემები, რომელიც 
იყენებს  მოწყობილობას და კომპიუტერულ 
პროგრამული უზრუნველყოფას ელექტრომაგ-
ნიტური სპექტრის სემპლინგისათვის მითითე-
ბულ სიხშირეებზე, საინფორმაციო მონაცემთა 
მოსაპოვებლად, რომელიც ხელმისაწვდომია 
ანალიზისათვის, სამხედრო და სამოქალაქო 
ავიაციაში გამოსაყენებლად; ელექტრონული 
სენსორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ელექ-
ტრონული მონაცემებისა და ინფორმაციის შეგ-
როვებას რეალურ დროში; კომპიუტერული ელ-
ექტრონული მოწყობილობა და პროგრამული 
უზრუნველყოფა სამედიცინო გამოსახულებე-
ბის შეგროვების, მონიტორინგის, ანალიზის, შე-
ნახვისა და წარმოდგენისთვის; მოწყობილობა, 
რომელიც უზრუნველყოფს ანალოგური ან ცი-
ფრული სიგნალების შეყვანას არსებულ საერ-
თო გამოყენების სატელეფონო ქსელში ან გლო-

ბალურ საინფორმაციო ქსელში, რაც შესაძლე-
ბელს ხდის ამ სიგნალების მიღებას მობილური 
საკომუნიკაციო სისტემის მიერ; კომპიუტერუ-
ლი სატელეფონო მოწყობილობა, რომელიც სა-
შუალებას იძლევა შექმნას უსადენო "ბოლო კი-
ლომეტრი", სახელდობრ, უსადენო რადიოკავ-
შირი ცენტრალურ წყაროსა და დანიშნულების 
ადგილს  შორის, რომელსაც გააჩნია სატელეფო-
ნო სისტემა მონაცემებით  და, ასევე, ფიქსირე-
ბული ან მობილური ოპერატიული შესაძლებ-
ლობები; საკომუნიკაციო ტერმინალები, რომე-
ლიც შედგება კომპიუტერული მოწყობილობის-
გან, რომელიც საშუალებას იძლევა წარმოქმნას 
და დააკავშიროს მულტიმედიური საკომუნიკა-
ციო სიგნალები, მათ შორის, ანალოგური, ხმო-
ვანი მონაცემები, ინფორმაცია და ვიდეო და სა-
შუალებას იძლევა დააკავშიროს სიგნალები 
სხვა საკომუნიკაციო ტერმინალებთან ან ქსე-
ლის სხვა კვანძებთან; რადიო და სატელევიზიო 
გადაცემის სისტემები, მათ შორის, გადამცემე-
ბი, მონიტორები, სიგნალების მიქშერები, აუ-
დიო და ვიდეოსიგნალების ენკოდერები და 
დეკოდერები და რედაქტირების მოწყობილობა, 
სახელდობრ, სიგნალების პროცესორები; გადა-
მცემი და მიმღებები თანამგზავრული კომუნი-
კაციებისათვის; კომპიუტერული ქსელის სის-
ტემები, მათ შორის, კომპიუტერული მოწყობი-
ლობა და პროგრამული უზრუნველყოფა მონა-
ცემთა გადასაცემად კომპიუტერებს შორის, რო-
მელიც გაერთიანებულია ქსელში და კომპიუ-
ტერების მართვისა და ზემოხსენებული ქსელი-
დან მონაცემების გადასაცემად; კომპიუტერუ-
ლი საინფორმაციო სისტემები, მათ შორის, 
კომპიუტერები და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა მონაცემთა დამუშავების, ტექსტის დამუ-
შავებისა და მონაცემთა ასახვისათვის; ავიონი-
კის სისტემები, ციფრული რუქების, ოპტიკურ-
ბოჭკოვანი და სადენიანი მონაცემთა გადაცემის 
სალტეების, მეხსიერების მოწყობილობების, 
ამინდთან დაკავშირებული, ტაქტიკური, სტრა-
ტეგიული და დაცული ინფორმაციის ასახვის, 
შენახვის, დამუშავებისა და მიღების მოწყობი-
ლობების, მფრინავი მოწყობილობების კაბინაში 
მართვის ორგანოების  და მონაცემთა ასახვის 
მოწყობილობების ჩათვლით; ფაზირებული ან-
ტენური ბადეები (ცხაურები); გლობალური პო-
ზიციონირების მოწყობილობა, მათ შორის, მო-
ნაცემთა პროცესორები და მონაცემთა ასახვის 
მოწყობილობები; მოწყობილობები და კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა საჰაე-
რო მიმოსვლის მართვის საკომუნიკაციო სის-
ტემებში გამოსაყენებლად, გადაადგილების, 
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ხმის, მონაცემთა და გამოსახულების გადაცე-
მის, მართვის, გადართვების, მარშრუტიზაციის 
შესახებ ინფორმაციის ასახვისათვის და, ასევე, 
საჰაერო მიმოსვლასთან დაკავშირებული ინფო-
რმაციის მისაღებად; კომპიუტერები და კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
გამოსახულების გარდაქმნისათვის მონაცემებში  
და, ასევე, მონაცემების ანალიზისათვის, ასახ-
ვისათვის და ბეჭდვისათვის 2D ან 3D გამოსა-
ხულების მიღების, მართვის, დემონსტრირების 
და მათი გეოგრაფიული რეგისტრაციის სფერო-
ში; კომპიუტერით მართვადი დაცული სისტე-
მები, რომელიც შედგება კომპიუტერული მოწ-
ყობილობებისაგან, კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფისაგან და დაშიფრული 
მონაცემთა ბაზებისაგან, რომლებიც გამოიყენე-
ბა კომპიუტერულ ქსელში და მასში არსებული 
ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყო-
ფად და  კონტროლისთვის და მასში შეღწევისა-
თვის, სახელდობრ, საჰაერო მიმოსვლის მონი-
ტორინგისთვის და დაშიფრული შეტყობინებე-
ბის მფრინავებისთვის გადასაცემად, მონაცემთა 
ბაზების მართვისთვის, ფაილების გადაცემის-
თვის, და, ასევე, კომპიუტერებისა და მონაცემ-
თა ბაზების ქსელში მიერთებისთვის და საჰაე-
რო მიმოსვლის კონტროლისთვის; ავიახაზების 
მართვის სისტემები, მათ შორის, კომპიუტერე-
ბი და პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემ-
თა ბაზების მართვისა და საჰაერო ხომალდების 
შესახებ ინფორმაციის გაცვლისა და მათთან 
ოპერაციების განსახორციელებლად; სატელევი-
ზიო სიგნალის ანალიზის პროცესორები, სა-
ხელდობრ, ელექტრონული ტაბლოები სიგნა-
ლების ასახვისათვის, სიგნალების შეფასების 
ტერმინალები, რომლებიც ძირითადად შედგება 
სიგნალების ანალიზისათვის განკუთვნილი 
სპეციალური მოწყობილობისაგან ინტეგრირე-
ბული დისპლეებით და პროგრამული ანალი-
ზის კომპონენტებით, რომლებიც მუშაობს სტა-
ნდარტულ სამრეწველო კომპიუტერებზე და 
დისპლეები ანალოგური ან ციფრული სიგნა-
ლების ხარისხის შესაფასებლად, მედია ანალი-
ზის სერვერები ციფრული მედია კონტენტის 
ხარისხის შესამოწმებლად, სიგნალების შეთან-
ხმების მოდულები, სიგნალების პორტატული  
ანალიზატორები, ოპტიკური სიგნალების ანა-
ლიზატორები, ჯაჭვის (ქსელის) ტესტერები სა-
მაუწყებლო სიგნალების მონიტორინგისათვის 
და ვიდეო მონიტორინგის ხელსაწყოები, სა-
ხელდობრ, პროგრამულ უზრუნველყოფაზე 
დაფუძვნებული ვიდეო მონიტორინგის ინს-
ტრუმენტები, სახელდობრ,  კომპიუტერული 

პროგრამული უზრუნველყოფა  მედია კონტენ-
ტის ხმის სიძლიერის მონიტორინგისა და პრო-
ტოკოლირებისთვის; საყრდენი სინქროსიგნა-
ლების გენერატორები, სახელდობრ, ერთიანი 
(გაერთიანებული) დროის სიგნალის გენერატო-
რები სამაუწყებლო სისტემისათვის და სატეს-
ტო სიგნალის წარმოქმნისთვის; მოწყობილობე-
ბი და პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუ-
ტერებისთვის სატელევიზიო პროგრამების, 
პოსტწარმოების და მაუწყებლობის წარმოების-
თვის, სახელდობრ, დემოდულატორები, ციფ-
რული აბრები, სახელდობრ, დინამიური ელექ-
ტრონული დისპლეები, კომპიუტერული ქსე-
ლის სერვერები და კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა დინამიური ელექტრო-
ნული დისპლეების მართვისა და კონტროლის-
თვის, გამანაწილებელი-გამაძლიერებლები, აუ-
დიო - ვიდეო რედაქტორები, სახელდობრ, კომ-
პიუტერული სამუშაო სადგურები, რომლებიც 
აღჭურვილია  პროგრამული უზრუნველყოფით 
კომპიუტერებისთვის აუდიო და ვიდეო მასა-
ლების რედაქტირებისათვის, კომპიუტერული 
მოწყობილობა და პროგრამული უზრუნველყო-
ფა კომპიუტერებისთვის, რომელიც იყიდება 
მთლიანობაში პერსონაჟებისა და გრაფიკის შე-
საქმნელად, პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებისთვის ვიზუალური ეფექტების 
შესაქმნელად, მოწყობილობა და კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც 
იყიდება მთლიანობაში საეთერო ბრენდინგის 
შექმნისათვის და ჩასასმელად, საავარიო შეტ-
ყობინების მოდულები,  სახელდობრ. კომპიუ-
ტერიზებული ელექტრონული მოდულები და 
მათთან თავსებადი კომპიუტერული პროგრა-
მული უზრუნველყოფა  საგანგებო სიტუაციე-
ბის შესახებ საზოგადოებრივი შეტყობინებების 
გადაცემის განსახორციელებლად, ოპტიკურ-
ბოჭკოვანი სიგნალის გადამცემები, აუდიო და 
ვიდეო სიგნალების მართვის პულტის ელექ-
ტრონული გადამრთველები, აუდიო და ვიდეო 
სიგნალების კომპრესორები და დეკომპრესორე-
ბი, მულტიპლექსერები და დემულტიპლექსე-
რები, მულტივიუერები, გამოყენებითი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა  სამაუწყებლო კომ-
პიუტერული ქსელის მონიტორინგისა და მარ-
თვისათვის, ქსელის მართვის ელექტრონული 
პანელები, აუდიო, ვიდეო და მონაცემთა 
მიმღებები და დეკოდერები, აუდიო და ვიდეო 
სიგნალების ელექტრონული კომუტატორ-გამა-
ნაწილებლები, ვიდეოსერვერები, დროის სინ-
ქრონიზაციის მოდულები (NTP), რომელიც ძი-
რითადად მოიცავს, კომპიუტერულ მოწყობი-
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ლობას და პროგრამულ უზრუნველყოფას NTP 
დროის სინქრონიზაციის რეალიზაციისთვის,  
სიგნალების სინქრონიზაციის ტაქტური გენე-
რატორი, სიგნალის გადაცემის მოდულები,  აუ-
დიო და ვიდეო სინქრონიზაციის და ტაქტი-
რების მართვის მოწყობილობები, რომელიც ძი-
რითადად მოიცავს ტაქტური იმპულსების მა-
ღალი სიზუსტის გენერაციის ქსელებს, აუდიო-
სა და ვიდეოს სინქრონიზაციისათვის, კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა დრო-
ებითი კოდის მარკერების შესაქმნელად და ას-
ახვისთვის, სიგნალის სიხშირის ამწევი და / ან 
დამწევი გარდამქმნელები, სიგნალის ფორმა-
ტის ჯვარედინი გადამყვანები, ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილი საქონელი მასობრივ საინფორმა-
ციო და გასართობ ინდუსტრიაში გამოსაყენებ-
ლად; პროგრამული უზრუნველყოფა სამაუწ-
ყებლო საქმიანობისათვის რეკლამის, გაყიდვე-
ბის, ტარიფების დათვლისა და ანგარიშების 
წარდგენის, ავტომატიზაციის, ციფრული აქტი-
ვების მართვის, პროგრამირებისა და უფლებე-
ბის მართვისათვის, სახელდობრ, კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა შესყიდვის, 
გაყიდვის, დაგეგმვის, კვლევების, ინვენტარუ-
ლი რესურსების მართვის, წარმოების თვალ-
ყურის დევნების და საბუღალტრო აღრიცხვის 
მართვის, მონიტორინგისა და ავტომატიზაცი-
ისათვის, მასობრივი საინფორმაციო საშუალე-
ბების და გართობის ინდუსტრიის რეკლამისა 
და ზოგადი კონტენტისათვის; კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა სატელევიზიო 
და რადიოსიგნალების კომუტაციის სისტემების 
კონტროლისა და მონიტორინგისათვის; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრული მონაცემების მასივების შექმნის, გა-
დაადგილების, განლაგების, დაარქივების, ძიე-
ბისა და გამოყენების მართვის, მონიტორინგისა 
და ავტომატიზაციისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ბიზნესის პროცესების მართვისა 
და შეტყობინებების გაცვლისათვის, სამუშაო 
პროცესების, ავტომატიზირებული ტექნოლო-
გიური პროცესების და მრავალსისტემიანი კო-
მუნიკაციების მართვისა და კონტროლისთვის, 
მათი მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში 
და გასართობ ინდუსტრიაში გამოსაყენებლად; 
ქსელის მართვის ცენტრები, რომლებიც ძირი-
თადად შედგება მობილური და პორტატული 
რადიო მოწყობილობებისაგან და შეიცავს ელექ-
ტრო საბაზო სადგურების კონტროლერებს, ელ-
ექტრული კომუნიკაციის კონტროლერებს და 
ელექტრული ქსელების კონტროლერებს; დუპ-
ლექსური კავშირის მობილური და არამობი-

ლური საკომუნიკაციო რადიოდანადგარები; 
დუპლექსური კავშირის პორტატული საკომუ-
ნიკაციო რადიოდანადგარები; რადიო ქსელის 
შლიუზები, კომპიუტერების ჩათვლით, კომპი-
უტერის კომუტატორები და მასთან დაკავ-
შირებული კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ხმისა და მონაცემთა გადასაცე-
მად; ქსელები ინტერნეტ-პროტოკოლის საფუძ-
ველზე, რომელიც შეიცავს კომპიუტერულ მოწ-
ყობილობასა და კომპიუტერულ პროგრამულ 
უზრუნველყოფას სხვადასხვა ქსელებს შორის 
კომუნიკაციის განსახორციელებლად; სატელე-
კომუნიკაციო მოწყობილობა, სახელდობრ,  რა-
დიოკავშირის ტრანკინგური სისტემები საზო-
გადოებრივი მომსახურებისა და სამრეწველო 
გამოყენებისათვის, რომელიც შედგება პორტა-
ტული რადიოკავშირის დანადგარებისგან,  სა-
ბაზო სადგურების ელექტრული კონტროლერე-
ბისგან, ელექტროკავშირის კონტროლერების-
გან და არხების კომუტატორებისაგან; მართვის 
მოწყობილობა ორმხრივი მობილური და ორ-
მხრივი სტაციონარული რადიოსადგურებისა-
თვის, სახელდობრ, საბაზო სადგურების მოწ-
ყობილობა ფიქსირებული და მობილური საკო-
მუნიკაციო ქსელებისთვის და მათი აგებისათ-
ვის, ფიჭური კვანძები, რომლებიც ძირითადად 
შედგება ელექტრონული მოწყობილობებისაგან, 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფისაგან, ანტენებისა და საბაზო სადგურების-
გან, მართვის სადგურებისგან, რომლებიც ძირი-
თადად შედგება რადიო მოწყობილობებისაგან 
და მასთან დაკავშირებული კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფისაგან, სამაგიდო 
მართვის სადგურებისაგან, რომელიც ძირითა-
დად შედგება რადიო მოწყობილობებისაგან, 
რადიოადანადგარებისაგან და მასთან დაკავში-
რებული კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფისაგან, სადისპეტჩერო და კონსო-
ლური აპარატ-დანადგარებისაგან, სახელდობრ, 
მართვის სადისპეტჩერო კონსოლისაგან და 
პროგრამული უზრუნველყოფისაგან ავარიული 
და საშტატო კომუნიკაციების განსახორციე-
ლებლად და, ასევე, პერსონალისა და საზოგა-
დოებრივი უსაფრთხოების აქტივების კონტრო-
ლის და ხელმძღვანელობის განსახორციელებ-
ლად, კომპიუტერული აპარატურა და პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ერთმანეთთან დაკავში-
რებული  რადიო მოწყობილობებისა და საბაზო 
სადგურების მართვისათვის  და ქსელური კომ-
პიუტერული აპარატურა და პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ერთმანეთთან დაკავშირებული 
საკომუნიკაციო რადიო მოწყობილობების და 
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საბაზო სადგურების მონიტორინგისათვის; სა-
კომუნიკაციო რადიოკავშირის სისტემები, რომ-
ლებიც ძირითადად შედგება მობილური კავში-
რის რადიო მოწყობილობებისაგან და შეიცავს 
არამობილური საკომუნიკაციო რადიოკავშირის 
მოწყობილობებს, პორტატულ რადიო სადგუ-
რებს, საბაზო სადგურის კონტროლერებს, კო-
მუნიკაციის კონტროლერებს და ქსელის კონ-
ტროლერებს; რადიოსაკომუნიკაციო ქსელის 
შლიუზები, რომელიც ძირითადად შედგება კო-
მპიუტერებისგან, კომპიუტერული კომუტატო-
რისაგან და მათთან დაკავშირებული კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფისაგან, 
ქსელებს შორის შლიუზების უზრუნველსაყო-
ფად; სატელიტური კომუნიკაციებისათვის კოს-
მოსური გასაშლელი რეფლექტორები; კომპიუ-
ტერები და კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა გეოგრაფიული სიმაღლეების აღ-
ნიშვნებთან დაკავშირებული მონაცემთა დამუ-
შავებისათვის, რომლებიც წარმოადგენს ადგი-
ლის რელიეფის ელემენტებისა და ობიექტების 
ზღვის დონიდან მათი სიმაღლეების მნიშვნე-
ლობებს, ადგილზე გეოგრაფიულად დარეგის-
ტრირებული ამ ელემენტების და ობიექტების 
გამოსახულებების შესაქმნელად, მათი ასახვისა 
და სამგანზომილებიანი ბეჭდვისათვის. კომ-
პიუტერები და კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა  გეო სივრცული გამოსახულე-
ბის, გამოსახულებიდან მიღებული პროდუქ-
ტების და სხვა სადაზვერვო დოკუმენტაციის 
მონაცემთა მართვის, კატალოგიზაციისა და მო-
პოვებისათვის, სხვადასხვა ადგილზე განთავსე-
ბული მონაცემთა კატალოგების სინქრონიზა-
ციის გზით;  კომპიუტერები და კომპიუტერუ-
ლი პროგრამული უზრუნველყოფა მოძრავი გა-
მოსახულებების შესახებ დაზვერვის მონაცემე-
ბის მართვის, დამუშავების, გამოყენებისა და 
გავრცელებისათვის; კომპიუტერები და კომპი-
უტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფრენის გეგმის პრეზენტაციის  მართვის, დამუ-
შავების, გამოყენებისა და გავრცელებისათვის 
ზოგადი დანიშნულების ავიაციის მფრინავებსა 
და ავიადისპეტჩერებს შორის; რადიო მოწყო-
ბილობა ინფორმაციის ქსელური გადაცემისა-
თვის; ხომალდის საკომუნიკაციო ტერმინალე-
ბი, რომლებიც ძირითადად შედგება ანტენების-
გან, საყრდენ-საბრუნი მოწყობილობებისაგან, 
პოზიციონირების მოწყობილობებისაგან, მოდე-
მებისაგან, ამწევი გარდამქმნელებისაგან, დამ-
წევი გარდამქმნელებისაგან, გამაძლიერებლე-
ბისგან და სამომხმარებლო ინტერფეისებისაგან;  
სახმელეთო საკომუნიკაციო ტერმინალები, რო-

მლებიც ძირითადად შედგება ანტენებისგან, 
საყრდენ-საბრუნი მოწყობილობებისაგან, პო-
ზიციონირების მოწყობილობებისაგან, მოდემე-
ბისაგან, ამწევი გარდამქმნელებისაგან, დამწევი 
გარდამქმნელებისაგან, გამაძლიერებლებისგან 
და სამომხმარებლო ინტერფეისებისაგან;  კომ-
პიუტერული საინფორმაციო სისტემები, რომ-
ლებიც ძირითადად შედგება კომპიუტერებისა 
და კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფისაგან მონაცემთა დამუშავების, ტექსტების 
დამუშავებისა და მონაცემების ასახვისათვის 
ისეთ მონაცემთა სისტემების სფეროში, რომ-
ლებიც დაკავშირებულია აღწერასთან, ჯანდაც-
ვის საინფორმაციო სისტემებთან, ელექტროენ-
ერგიის განაწილების ინტელექტუალურ სისტე-
მებთან, ამინდის  პროგნოზირების და მასზე 
ცნობების მომზადების სისტემებთან,  გარემოს-
თან დაკავშირებული პროგნოზირების სისტე-
მების და მასზე ინფორმაციის მიწოდების სფე-
როში; ავიაკოსმოსური მოწყობილობა, სახელ-
დობრ, ვიდეო სიგნალის კომპრესორები და დე-
კომპრესორები, კვების წყაროები, სამონტაჟო 
თაროები, რომლებიც სპეციალურად განკუთვ-
ნილია ელექტრონული მოწყობილობების დასა-
ყენებლად და დასაკავშირებლად, სიგნალების 
საბორტო  პროცესორები ქსელების ურთიერთ-
ქმედებისათვის და იარაღის დამიზნებისათვის, 
დაცული ქსელური კომუტატორები, კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა ქსელის 
პროტოკოლების სახით, რაც გააადვილებს ელ-
ექტრონული შეტყობინებებისა და მონაცემების 
გაცვლას, მონაცემთა გადაცემის რადიოსიხში-
რული ხაზები იარაღისათვის, უსადენო UHF / 
VHF მონაცემთა გადაცემის არხები, ელექტრო-
ნული მოწყობილობა ფაზირების ცხაურით სხი-
ვის ფორმირებისათვის, რომელიც ძირითადად 
სიმძლავრის გამაძლიერებლებისგან შედგება 
და შეიცავს დაბალი ხმაურის მქონე გამაძლიე-
რებლებს, ფაზის გადამრთველები (ფაზის მაბ-
რუნებლები), დაყოვნების მოწყობილობები, გა-
დაცემა-მიღების გადამრთველები, მასივების 
დამყოფები, მასივების გამაერთიანებლები, სიხ-
შირის ამწევი გარდამქმნელები, სიხშირის დამ-
წევი გარდამქმნელები, მასივების კონტროლე-
რები (მატრიცული პროცესორები) და მასივების 
ენერგიით მომარაგების და მათი მართვის მოწ-
ყობილობა, ანტენის მართვის ბლოკები, მიმარ-
თულების და სივრცული პოზიციების განმსაზ-
ღვრელი ბლოკები, გადაცემა-მიღების მართვის 
ბლოკები, ანტენის პოზიცირების კონტროლე-
რები და სიხშირის დიაპაზონის ამორჩევის გა-
დამრთველები; საჰაერო მიმოსვლის კონტრო-
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ლის საკომუნიკაციო სისტემები, რომელიც შე-
დგება კომპიუტერული მოწყობილობისა და 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფისაგან ამინდის შესახებ მონაცემების ასახვის, 
გადაცემის, მართვის, კომუტაციის, მარშრუტი-
ზაციის და მონაცემთა მისაღებად; რადიო მო-
წყობილობები ხმის, მონაცემების, გამოსახულე-
ბების და ვიდეოს ორმხრივ გადასაცემად სამ-
ხედრო და სხვა სამთავრობო უწყებების მიერ 
გამოსაყენებლად; დუპლექსური კომუნიკაციის 
რადიოსაკომუნიკაციო მოწყობილობები, სა-
ხელდობრ, რადიოკავშირის მოწყობილობები 
ხმისა და მონაცემების გადასაცემად, რომლებიც 
ფუნქციონირებენ მრავალ სიხშირულ დიაპაზო-
ნში, რაც საშუალებას აძლევს საზოგადოებრივი 
და სახელმწიფო უსაფრთხოების მაღალჩინოს-
ნებს და სწრაფი რეაგირების სამსახურებს, გან-
საკუთრებით სამართალდამცავ ორგანოებს, 
მედმუშაკებს, მეხანძრეებს და სამხედროებს 
იურთიერთქმედონ ერთმანეთთან, თუნდაც მა-
თი  არსებული შესაბამისი საკომუნიკაციო ინ-
ფრასტრუქტურის  ურთიერთარადამოკიდებუ-
ლების მიუხედავად; ტრანკინგული რადიოკავ-
შირის სისტემები საზოგადოებრივი მომსახუ-
რებისა და სამრეწველო გამოყენებისათვის, სა-
ხელდობრ, ფიჭური საბაზო სადგურები და მო-
ბილური რადიოკავშირის საბაზო სადგურები  
მობილური და სტაციონარული რადიოკავში-
რის დუპლექსური კავშირის მოწყობილობების-
თვის; ხმამაღლამოლაპარაკეები დუპლექსური 
კავშირის მობილური რადიოსაკომუნიკაციო 
მოწყობილობებისათვის; ხმამაღლამოლაპარაკე-
ები დუპლექსური კავშირის არამობილური 
რადიოსაკომუნიკაციო მოწყობილობებისათვის; 
დამტენი მოწყობილობები დუპლექსური კავში-
რის რადიოკავშირის მოწყობილობებისთვის; 
ინტერნეტ პროტოკოლის საფუძველზე შექმნი-
ლი საკომუნიკაციო ქსელები, რომლებიც ძირი-
თადად შედგება კომპიუტერული მოწყობილო-
ბებისაგან და პროგრამული უზრუნველყოფის-
გან, სხვადასხვა ქსელებს შორის კომუნიკაციის 
განსახორციელებლად; კრიპტოგრაფიული მო-
დულები, სახელდობრ, ელექტრონული მოდუ-
ლები ჩადგმული მიკროპროგრამებით მონაცე-
მების დაშიფვრისთვის; კრიპტოგრაფიული 
ხელსაწყოები; რადიოსიხშირული უსადენო 
ადაპტერები, სახელდობრ, ქსელის ინტერფეის 
ბარათები; პროგრამული უზრუნველყოფა რა-
დიოსიხშირული უსადენო ქსელის ინტერფეის 
ბარათების მუშაობისთვის; საკომუნიკაციო 
პროგრამული უზრუნველყოფა რადიოსიხში-
რული უსადენო ქსელის ინტერფეის ბარათების  

ადგილობრივ საკომუნიკაციო ქსელთან დასა-
კავშირებლად; რადიოქსელის შლიუზები, რომ-
ლებიც ძირითადად შედგება კომპიუტერებისა-
გან, კომპიუტერის კომუტატორებისაგან და 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფისაგან ხმებისა და მონაცემების გადაცემის 
სფეროში; კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა საჰაერო მიმოსვლის მართვის 
სფეროში გამოსაყენებლად, სახელდობრ, პროგ-
რამული უზრუნველყოფის ზედამხედველობი-
სათვის, მომსახურებისათვის, ადმინისტრირე-
ბისათვის, დაზიანების აღმოფხვისათვის და 
კონფიგურაციისათვის საჰაერო მიმოსვლის მა-
რთვის სისტემების მუშაობის მონიტორინგის, 
რუქების განსაზღვრის, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის განახლებებისა და ახალი ვერსიების 
ჩამოტვირთვის, წვდომის კონტროლისათვის, 
მომხმარებლის განსაზღვრისათვის და დიაგნო-
სტიკური ანგარიშების აღდგენისა და შედგენი-
სათვის. 
 

35 – სატელეკომუნიკაციო ლოგისტიკის სფერო-
ში ბიზნესის მართვის შესახებ რჩევები და 
კონსულტაციები; კონსულტაციები და საქმიანი 
დახმარება მესამე პირთათვის სატელეკომუნი-
კაციო სისტემებისა და ქსელების ექსპლუატა-
ციის სფეროში; კონსულტაციები და საქმიანი 
დახმარება მესამე პირთათვის სატელეკომუნი-
კაციო სფეროში, სახელდობრ, სატელეკომუნი-
კაციო ქსელების და საკომუნიკაციო ხაზების 
ექსპლუატაციაში და მართვაში. 
 

37 – ტექნიკური კონსულტაციები სტაციონარუ-
ლი სახმელეთო კონსტრუქციების მშენებლობის 
სფეროში; კონსულტაციები და ტექნიკური დახ-
მარება წყალქვეშა ნავებისა და გემების მშე-
ნებლობის, რემონტისა და ექსპლუატაციის სფე-
როში; ტექნიკური კონსულტაციები მობილური 
და სტაციონარული სახმელეთო კონსტრუქციე-
ბის, თანამგზავრების და მასთან დაკავშირებუ-
ლი კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემე-
ბის გამართვა-მონტაჟთან, რემონტსა და ექს-
პლუატაციასთან დაკავშირებით; კონსულტა-
ციები და ტექნიკური დახმარება კომპიუტერუ-
ლი მოწყობილობისა და კომპიუტერული ტექ-
ნიკის სისტემების გამართვა-მონტაჟის სფერო-
ში; მომსახურება ინფორმაციულ-ტექნოლოგი-
ური და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის 
მოდერნიზაციის სფეროში, სახელდობრ, კომპი-
უტერული ტექნიკის გაუმჯობესება ინფორმა-
ციულ-ტექნოლოგიური და საკომუნიკაციო სი-
სტემებისთვის; სატელეკომუნიკაციო სისტემე-
ბის მომსახურება, სახელდობრ, რადიოაპარა-
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ტურის, სატელევიზიო მოწყობილობების და 
ციფრული საკომუნიკაციო მოწყობილობების 
მომსახურება მესამე პირთათვის. 
 

38 – ტექნიკური კონსულტაციები თანამგზავ-
რული კავშირისა და ისეთი კავშირების სფერო-
ში, რომელიც ხორციელდება ინფორმაციული 
სისტემების მეშვეობით, სახელდობრ, თანამ-
გზავრული გადაცემის, ზემაღალი სიხშირის 
მოწყობილობების და ტელემეტრიული მოწყო-
ბილობებისა და საკონტროლო-საზომი მოწყო-
ბილობების საშუალებით; კონსულტაციები და 
ტექნიკური დახმარება დაცული ქსელური კავ-
შირებისა და ტელემეტრიის სფეროში. 
 

42 – კონსულტაციები ტექნიკურ საკითხებში და 
მხარდაჭერა საავიაციო ელექტრონული მოწყო-
ბილობების სფეროში; კონსულტაციები საინ-
ფორმაციო ტექნოლოგიების საკითხებში წყალ-
ქვეშა ნავებისა და გემების, მობილური და სტა-
ციონარული სახმელეთო ობიექტებისა და მოწ-
ყობილობების, თანამგზავრებისა და მასთან და-
კავშირებული საინფორმაციო სისტემების, სა-
ხელდობრ, ინფორმაციის დაცვის, კომუნიკაცი-
ების, ზემაღალი სიხშირული მოწყობილობების, 
ტელემეტრიის და საკონტროლო-საზომი ხელ-
საწყოების სფეროში; კომპიუტერული სისტემე-
ბის დამუშავება პროგრამული უზრუნველყო-
ფის, მომსახურების სერვისებისა და სამომხმა-
რებლო საინფორმაციო სერვისების,  პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის ინტეგრირებისთვის სა-
ჭირო ოპერაციული მხარდაჭერის სისტემების 
ინტეგრაციისათვის, საინფორმაციო-ტექნიკური 
მხარდაჭერის მომსახურებისა და მომსახურე-
ბის დაგეგმისა და მხარდაჭერის უზრუნველ-
საყოფად, და მართვის თანამგზავრული ქსე-
ლების, რეალური დროის რეჟიმში მომუშავე 
კავშირის დაცვის საკომუნიკაციო სისტემებისა 
და რეალური დროის რეჟიმში სადაზვერვო 
მონაცემთა მოგროვების დაცვის სისტემების სა-
ინფორმაციო-ტექნიკური მხარდაჭერის მარე-
გულირებელი მომსახურების უზრუნველსაყო-
ფად; კომპიუტერული სისტემების დამუშავება 
თანამგზავრების გაშვების საინჟინრო-ტექნიკუ-
რი მხარდაჭერისთვის, საკომუნიკაციო გაშლი-
ლი სისტემებისა და სადაზვერვო მონაცემების 
შეგროვების გაშლილი სისტემებისთვის; კონ-
სულტაცია და ტექნიკური მხარდაჭერა კომ-
პიუტერული ტექნიკისა და პროგრამული პრო-
დუქტების მომხმარებელზე ადაპტირების სფე-
როში; კონსულტაცია და დახმარება კომპიუტე-
რული პროგრამების მართვასთან დაკავშირე-
ბით, კომპიუტერის განთავსების ადგილის მარ-

თვასთან (შერჩევასთან), მესამე პირთათვის 
უსადენო საკომუნიკაციო ქსელების განლაგება-
სა და მართვასთან დაკავშირებით და საკომუ-
ნიკაციო არხების მართვასთან დაკავშირებით; 
ტექნიკური მხარდაჭერის სერვისები, სახელ-
დობრ, კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრა-
მული უზრუნველყოფის გაუმართაობის მოძიე-
ბა და აღმოფხვრა დიაგნოსტიკისა და პრობ-
ლემების ტესტირების გზით; ინტერაქტიული 
ვებ - საიტების მიწოდება, რომელიც მომხმარებ-
ლებს საშუალებას მისცემს შეიყვანონ, შეაღწი-
ონ, გააკონტროლონ და შექმნან  დამუშავებუ-
ლი ინფორმაციული ანგარიშები სტრატეგიული 
და ტაქტიკური რადიო-ტექნიკური სადაზვერ-
ვო მონაცემების საფუძველზე; მომსახურება 
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური და საკომუნი-
კაციო ინფრასტრუქტურის მიგრაციაში; მესამე 
პირთათვის სატელეკომუნიკაციო და კომპიუ-
ტერული ქსელების ტექნიკური პროექტირება 
და განთავსება; ტექნიკური მხარდაჭერის სამსა-
ხურები მონაცემთა დამუშავების ცენტრების, 
სერვერებისა და მონაცემთა ბაზების მიგრაცი-
ისათვის; მონაცემთა გადატანაში მომსახურება; 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დანართების  მართვა, კორპორატიული მო-
მსახურებების მართვა, სახელდობრ, პროგრამუ-
ლი  დანართების  მართვა, ქსელში წვდომის 
შეზღუდვის, მონაცემების და ინფორმაციის  მა-
რთვა და კომპიუტერულ უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყო-
ფის მომსახურება და კომპიუტერული რისკე-
ბის პრევენცია; კონსულტაციები კომპიუტერუ-
ლი ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის სფეროში; ტექნიკური კონსულტაციები 
სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფერო-
ში; ტექნიკური კონსულტაციები საინფორმაციო 
ტექნოლოგიის სფეროში; პროგრამული უზ-
რუნველყოფის მომსახურება და მოდერნიზა-
ცია, ინტეგრაციის  მომსახურება საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სფეროში; ტექნიკური მხარდა-
ჭერა, სახელდობრ, კომპიუტერული ქსელების 
მონიტორინგი დისტანციური წვდომის საშუა-
ლებით; დისტანციური კომპიუტერული ქსე-
ლების პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნი-
კური მონიტორინგი და მომსახურება; მესამე 
პირთათვის საინფორმაციო ტექნოლოგიური 
სისტემების დისტანციური მართვა; საინფორმა-
ციო ტექნოლოგიური სისტემების დაგეგმვა, 
პროექტირება, დამუშავება და მართვა; კომპიუ-
ტერული ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დამუშავება; მესამე პირთათვის კომ-
პიუტერული ქსელების დამუშავება; საინფორ-
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მაციო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უსაფ-
რთხო საკომუნიკაციო სისტემებისა და საინ-
ფორმაციო ქსელების პროექტირების, განლაგე-
ბის და ექსპლოატაციის უზრუნველსაყოფად,  
საინფორმაციო სისტემებისა და მესამე პირების 
მნიშვნელოვანი ბიზნეს მონაცემების მთლიანო-
ბის, კონფიდენციალურობისა და ხელმისაწვ-
დომობის უზრუნველსაყოფად; მესამე პირთათ-
ვის რადიო, სატელევიზიო და ციფრული სა-
კომუნიკაციო მოწყობილობების შემუშავება; სა-
ტელეფონო სისტემების, საკომუნიკაციო სისტე-
მებისა და ინფორმაციის ასახვის სისტემების შე-
მუშავება და ინტეგრაცია. 
 

45 – კონსულტაციები და ტექნიკური დახმარება 
ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და სადაზ-
ვერვო ოპერაციების უსაფრთხოების უზრუნ-
ველყოფის სფეროში ხმის, მონაცემებისა და ვი-
დეოს დაცულ და დაუცველ გადაცემასთან, 
მომხმარებლის ავტორიზაციასთან, შეტყობინე-
ბების ამოცნობასა და დაშიფვრასთან დაკავ-
შირებით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111962 A 
(210) AM 111962 
(220) 2021 03 03 
(310) 4679376 
(320) 2020 09 04 
(330) FR 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

HUGINFA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111963 A 
(210) AM 111963 
(220) 2021 03 03 
(310) 4679372  
(320) 2020 09 04 
(330) FR 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

RESNYRVA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
260) AM 2021 111964 A 
(210) AM 111964 
(220) 2021 03 03 
(310) 4679360 
(320) 2020 09 04 
(330) FR 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

BEYFORTUS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111966 A 
(210) AM 111966 
(220) 2021 03 04 
(310) 921633572; 921633793; 921633963;  

921634340; 921634498; 921634790;  
921634927; 921635079; 921635249;  
921635370; 921635486; 921635613;  
921635761; 921635834; 921636008;  
921636091; 921636172; 921636261;  
921636318; 921636342; 921636369;  
921636393; 921636440; 921636482;  
921636512; 921636571; 921636580;  
921636636; 921636660; 921636687;  
921636709; 921636725 

(320) 2020 12 17 
(330) BR 
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ  
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი  
48265-3000, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.01; 26.04.04; 26.04.18 
(511)  
1 – ქიმიური ნივთიერებები ავტომანქანის მოვ-
ლისა და ტექნიკური მომსახურებისათვის; სამ-
რეწველო ადჰეზივები; წებო-ცემენტები; გამა-
ცივებელი გაზები; ანტიფრიზები; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ძრავების გასაცივებელი შე-
დგენილობები; ლაქის ამომყვანები ქსოვილები-
სათვის; ჰიდრავლიკური სითხეები, მათ შორის, 
სამუხრუჭე სითხეები, ტრანსმისიის სითხეები, 
საჭეამძრავის სითხეები, შეჭიდულობის სით-
ხეები; ძრავას საწვავის ქიმიური დანამატები; 
ძრავას ზეთის ქიმიური დანამატები; ბენზინის 
დამწმენდი დანამატები; შიგაწვის ძრავას დე-
ტონაციის საწინააღმდეგო ნივთიერებები; ნამ-
წვის მოსაცილებელი ქიმიური ნივთიერებები; 
საწვავის ხარჯვის შესამცირებელი პრეპარატე-
ბი; ძრავას გასაცივებელი შედგენილობის ადუ-
ღების საწინააღმდეგო პრეპარატები; საქარე მი-
ნების გასარეცხი გამხსნელები; ავტომანქანის 
ბორბლის ჰერმეტიკები მის ხელახლა გასაბე-
რად; ავტომანქანის გაცივების სისტემის ანტი-
კოროზიული ინჰიბიტორები; ავტომანქანის გა-
ცივების სისტემის გაჟონვის ჰერმეტიკები; მამ-
ჭიდროებელი წებო ავტომობილებისათვის; 
ძრავას დამუშავების ქიმიური პრეპარატები და 
ბენზინისა და დიზელის საწვავის დანამატები; 
ავტომანქანის საწვავი სისტემების ქიმიური გამ-
წმენდები; ავტომანქანის ძრავას ქიმიური გამწ-
მენდები; რეზინის ცემენტი პნევმატიკური სალ-
ტეების შესაკეთებლად, საბურავის ჰერმეტიზა-
ციის ნაერთები; სამუხრუჭე საპოხები. 
 

2 – ანტიკოროზიული კონსისტენტური საპოხე-
ბი მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის; საღებავები, დამცავი გრუნტი სატრან-
სპორტო საშუალებების ჩარჩოებისა და შასის-
თვის; ანტიკოროზიული პრეპარატები, ლითო-
ნის გამქრქალებისაგან დამცავი პრეპარატები, 
სატრანსპორტო საშუალების ექსტერიერისა და 
ინტერიერის დამაცვი პრეპარატები და სხვა და-
მცავი დაფარვები, კოროზიის საწინააღმდეგო 

დაფარვები, რომლებიც იყიდება, როგორც შე-
მადგენელი კომპონენტი სახმელეთო სატრან-
სპორტო საშუალებების სამუხრუჭე დისკებისა-
თვის, საბურავების დაფარვები; ავტომანქანის 
ლაკის საღებავი; ავტომანქანის საღებავი; ავტო-
მობილის საგრუნტავი ნაერთები. 
 

3 – გამწმენდი, გაპრიალების, გასუფთავების, 
აბრაზიული დამუშავებისა და დამცავი პრე-
პარატები  სატრანსპორტო საშუალების მოსავ-
ლელად, პირადი მოხმარების სურნელოვანი 
ნივთიერებები მამაკაცებისა და ქალებისათვის; 
ტუალეტის წყალი; სუნამოს წყალი; ოდეკო-
ლონები; სუნამოები; ავტომანქანის გამწმენდი 
ნაწარმი ავტომანქანის ძარის სარეცხი საშუალე-
ბების, ძრავას გამწმენდი საშუალებებისა და შა-
სის გამწმენდი საშუალებების ჩათვლით; ავტო-
მანქანის პოლირების საშუალებები; მინის გამ-
წმენდი საშუალებები; ვინილისა და ტყავის გამ-
წმენდი საშუალებები და დამცავი დაფარვები; 
ხალიჩის გამწმენდი საშუალებები; ავტომანქა-
ნის ბორბლების გამწმენდი საშუალებები; მწე-
რების, კუპრისა და წებოს მოსაშორებელი სა-
შუალებები; მუხრუჭების გამწმენდი საშუალე-
ბები; კარბიურატორის გამწმენდი საშუალებე-
ბი; განცხიმვის საშუალებები; ხელის გამწმენდი 
საშუალებები; დამცავი კრემები და დამტენია-
ნებელი საშუალებები.  
 

4 – ასრიალების ხელშემშლელი პრეპარატები 
ღვედებისთვის; საპოხები ტრანსმისიის ზეთე-
ბის სახით; ძრავას საწვავის არაქიმიური დანა-
მატები; ზეთის, ლუბრიკანტებისა ან საპოხების 
შემცველი ნაწარმი ავტომანქანის მოვლისა და 
ტექნიკური მომსახურებისათვის; ზეთები და 
ზეთის ფუძის მქონე სითხეები ძრავებისა და 
ტრანსმისიისათვის; ძრავას ზეთი; ბენზინი და 
დიზელის საწვავი. 
 

6 – გასაღების ლითონის ძეწკვები, გასაღების 
ლითონის ბრელოკები, გასაღების ლითონის 
რგოლები, ლითონის გასაღებები, სანომრე ფირ-
ფიტების ლითონის ჩარჩოები, ლითონის დეკო-
რატიული ყუთები,  ლითონის ყუთები ფული-
სათვის, ბანკის ლითონის საცავები, ფულის 
ლითონის დამჭერები, ჩვეულებრივი ლითონის 
შენადნობები, ფოლადის მილები, მილსადენე-
ბი, სატრანსპორტო საშუალებების ლითონის 
საკეტები, ლითონის ზამბარები, ლითონის კონ-
ტეინერები, სატრანსპორტო საშუალებების ჩარ-
ჩოების ლითონის დამჭიმი მოწყობილობები; 
ლითონის ნიშნები, ლითონის პარკირების ნიშ-
ნები, ქუჩის ლითონის ნიშნები, ლითონის სა-
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თავსები, ლითონის დეკორატიული სტატუები 
და სკულპტურები, ლითონის ზარები, ლითო-
ნის ჯაჭვები, კარზე დასაკაკუნებელი ლითონის 
ჩაქუჩები; ლითონის საკეტები, ლითონის სამახ-
სოვრო ჯილდოები, ლითონის საიდენტიფიკა-
ციო ფირფიტები, ლითონის სეიფები, ლითონის 
ფურნიტურა, ლითონის მილსადენები, ლითო-
ნის მილები და ლითონის მილაკები მოტორი-
ანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, ლი-
თონის ხრახნები, ლითონის ქანჩები, ლითონის 
ჭანჭიკები, ლითონის შაიბები და ლითონის სა-
მაგრები. 
 

7 – მანქანები და ჩარხები, ძრავები (არასახმე-
ლეთი სატრანსპორტი საშუალებებისათვის გან-
კუთვნილისა), მანქანის შეჭიდულობა და ღვე-
დები (გარდა სახმელეთი სატრანსპორტი სა-
შუალებებისათვის განკუთვნილისა), სასოფ-
ლო-სამეურნეო იარაღი, კვერცხის ინკუბატო-
რები, ტურბინები, გორგოლაჭოვანი საკისრები, 
ტუმბოები, სარქვლები, ჩობლები [შუასადებე-
ბი], ფილტრები, გამშხეფები, ამძრავი ღვედები,  
მუდმივი დენის გენერატორის მუსები, კარბიუ-
რატორები, შიგაწვის ძრავას გამაცივებელი რა-
დიატორები, გამაგრილებელი ვენტილატორე-
ბი, ელექტროგენერატორები, ძრავას ცილინდ-
რის სახურავები, ამძრავი ბორბლები, ამძრავი 
ჯაჭვები, მუდმივი დენის გენერატორის ამძრა-
ვი ღვედები, მუდმივი დენის გენერატორები, 
ანთების მოწყობილობები, ანთების ტაიმერები, 
ძრავას ინჟექტორები, მაყუჩები, ვენტილატო-
რის ღვედები, ძრავას დგუშები, სიჩქარის რეგუ-
ლატორები, კომპრესორები, შიგასახრახნისები, 
როგორც მანქანების ნაწილები, მოტორებისა და 
ძრავების მართვის აპარატები და მოწყობილო-
ბები, ძრავები (გარდა სახმელეთო სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისათვის განკუთვნილისა), ან-
თების აპარატები შიგაწვის ძრავასათვის, ანთე-
ბის აპარატები მოტორიანი სატრანსპორტო სა-
შუალების ძრავასათვის, ანთების სანთლები 
მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალების ძრავა-
სათვის, გაშვებისწინა გათბობის სანთლები, სა-
ნთლების ხუფები, სანთლების კაბელები, ტუმ-
ბოები (მანქანები), ჰაერის კომპრესორები, მა-
ცივრის კომპრესორები, გორგოლაჭოვანი საკის-
რები, სარქვლები, საზეთი რგოლები, ძრავას 
დგუშები, ზეთის ფილტრები მოტორებისთვის 
(სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის), ჰაერის ფილტრები (სახმელეთო სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის), ზეთის ტუმბოე-
ბი მოტორებისთვის (სახმელეთო სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისათვის), ტურბინები, გამშხე-

ფები (მოტორებისა და ძრავების ნაწილები), 
ამძრავი ბორბლები (მოტორებისა და ძრავების 
ნაწილები); ამძრავი ჯაჭვები (მოტორებისა და 
ძრავების ნაწილები); ავტომობილის ზეთის კა-
რტერები; ავტომობილის ძრავას ცილინდრები; 
მინასაწმენდის მოტორები სახმელეთო სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის; მოტორებისა და 
ძრავების ვენტილატორის ამძრავი ღვედები, 
ცვლადი დენის გენერატორები, ძრავას ანთების 
მაგნეტო, მოტორებისა და ძრავების სტარტერე-
ბი; მოტორებისა და ძრავების გამონაბოლქვი 
აირის გამწმენდი მოწყობილობები, ავტომობი-
ლის ძრავას მაყუჩები, ავტომობილის ძრავას 
გამაგრილებელი რადიატორის გამონაბოლქვის 
სისტემები მოტორებისა და ძრავებისათვის, მა-
მჭიდროებელი შეერთებები, მოტორებისა და 
ძრავების ღვედები; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების წყლის ტუმბოები, მანქანების, მოტორე-
ბისა და ძრავების მართვის ჰიდრავლიკური 
მექანიზმები; მანქანების, მოტორებისა და ძრა-
ვების მართვის პნევმატიკური მექანიზმები; ჰაე-
რის კონდენსაციის მოწყობილობები; უნივერ-
სალური შეერთებები, უნივერსალური სახსრე-
ბი (კარდანის სახსრები), ავტომობილის ძრავას 
მრუდხარა მუხლა ლილვები, ავტომობილის 
ძრავას მანაწილებელი ლილვი, ავტომობილის 
ძრავას მქნევარები, ამორტიზატორები, მანქანე-
ბის, მოტორებისა და ძრავების ბარბაცები, სიჩ-
ქარის რეგულატორები მანქანების, ძრავებსა და 
მოტორებისათვის, მანქანების მამჭიდროებელი 
ელემენტები, საზეთი აღჭურვილობა, შიგაწვის 
ძრავას ანთების კოჭები. 
 

8 – ჩაქუჩები; სახრახნისები; მკვნეტარები; ჭრია-
ლა ქანჩის გასაღებებისა და საცმების კომპლექ-
ტები; რეგულირებადი და ფიქსირებული ქან-
ჩის გასაღებები; ხის და ლითონის ქლიბები; 
ხერხები; ღოჯები; ჭილიბყურის სახვრეტელე-
ბი, სახვრეტელები და ლენტური პერფორატო-
რები; კარკასების დეტექტორები; სტეპლერი-
პისტოლეტები; სადენების გამწმენდები, საჭრე-
ლები და მაშა-მომჭერები; ქანჩის გასაღები; სახ-
რახნისები ტორსული თავებითა და საღრუვები; 
თარაზოები; მომჭერები, გირაგები; ხელსაწყოე-
ბის ღვედები და ხელსაწყოების ჩანთები; მრა-
ვალფუნქციური სამსახურის ხელსაწყოები, მა-
რწუხები, მავთულის საჭრელები, დასაკეცი ტო-
რსული თავები, ზამბარიანი მაკრატელი, სახ-
რახნისები, ქლიბები, ბოთლის / კონსერვის გა-
სახსნელი, ხის ხერხი, ღვედის რგოლები. 
 

9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ელექ-
ტრული, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიუ-
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ლი, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, 
საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სას-
წავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები საავ-
ტომობილო სფეროში გამოსაყენებლად; ჩამწე-
რი აპარატები, ჩამწერი დისკები; ელექტრული 
ბატარეები და აკუმულატორები, რადიო და 
სატელევიზიო აპარატურა, ხმოვანი დისკების 
დასაკრავები, ამპერმეტრები, გატაცების საწინა-
აღმდეგო სიგნალიზაცია, შემაერთებელი კო-
ლოფები განათებისათვის, ელექტრული კაბე-
ლები და მავთულები, მცველები, სპიდომეტრე-
ბი, კარის გასაღები ელექტრული მოწყობილო-
ბები, ელექტრული კოჭები, ელექტრული კი-
დურა ქუროები და გადამრთველები, წყლის, 
სითხისა და საწვავის ინდიკატორები, ქანობსა-
ზომები და მრიცხველები, მიკროჩიპები, თერ-
მოსტატები, ანთების სისტემები და ნაწილები, 
სიჩქარის კონტროლის მოწყობილობა სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის; კავშირგაბმუ-
ლობის აპარატები და ინსტრუმენტები, ტელე-
ფონები მობილური და ფიჭური ტელეფონების 
ჩათვლით, გადამცემები, მიმღებები, მიკროპრო-
ცესორები, კომპიუტერები საავტომობილო სფე-
როსათვის, კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა საავტომობილო სფეროში გამოსა-
ყენებლად; სატრანსპორტო საშუალებების სანა-
ვიგაციო სისტემა; გლობალური პოზიციონირე-
ბის სისტემა კომპიუტერის ჩათვლით; გადამ-
ცემები, მიმღებები და ქსელის ინტერფეისის 
დრაივერები; მოტორიანი სატრანსპორტო სა-
შუალებების ადგილმდებარეობის განსაზღვრის 
სისტემები, უსაფრთხოების ბალიშების (აირბე-
გები) ამოქმედების ავტომატური დისტანციური 
შეტყობინების მოწყობილობები, მიკროჩიპები, 
კონტროლერები; ხმის ან ვიდეოს წარმოების, 
აღწარმოების, გადამცემი და ჩამწერი აპარა-
ტურა და მისი ნაწილები სატრანსპორტო საშუა-
ლებების სფეროში გამოსაყენებლად რადიოს, 
სატელევიზიო, გასართობი სისტემებისა და სა-
ინფორმაციო სისტემების ჩათვლით; ხმამაღ-
ლამოლაპარაკეები, გამაძლიერებლები, მოდე-
მები; ვიდეომონიტორები, თხევადკრისტალუ-
რი დისპლეები; ელექტრონული თამაშების 
აღჭურვილობა; სატრანსპორტო საშუალებების 
მოქმედებასა და საფრთხესთან დაკავშირებუ-
ლი სიგნალიზაციის, გამაფრთხილებელი, სასი-
გნალო და საინფორმაციო აპარატები; ტუტე და 
ლითიუმის ბატარეები, ინვერტორები; ელექ-
ტრული აკუმულატორები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის, აკუმულატორის ქილები; 
კომპიუტერის მონიტორები სატრანსპორტო სა-
შუალებების სფეროში გამოსაყენებლად; კომპა-

სები; ნავიგაციის აპარატები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; გლობალური პოზიციონი-
რების სისტემა; სატრანსპორტო საშუალებების 
კონტროლის აპარატურა; გამზომი ხელსაწყოე-
ბი საავტომობილო სფეროში გამოსაყენებლად; 
დახრის საზომები, მიმართულების მაჩვენებე-
ლი კომპასები; კილომეტრაჟის აღმრიცხველები 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, სატრან-
სპორტო საშუალებების საბურავებში დაბალი 
წნევის ავტომატური მაჩვენებლები, სატრანს-
პორტო საშუალებების ავტომატური მართვის 
მოწყობილობები; მანომეტრები, ტემპერატურის 
ინდიკატორები, ტაქომეტრები, ხელსაწყოები 
დიაგნოსტიკისათვის, არასამედიცინო დანიშ-
ნულების; ოპტიკური მინა; ნახევარგამტარები; 
სოლენოიდური სარქვლები, სენსორები, არასა-
მედიცინო დანიშნულების; ოპტიკური ნაწარმი, 
კერძოდ, მზის სათვალეები, სათვალეები, ოფ-
თალმოლოგიური ჩარჩოები და მათი ბუდეები; 
სათვალის ძეწკვები, ზონრები, ფუტლიარები 
და სათვალის სხვა საკუთნო; ელექტრონული 
მოწყობილობები, კერძოდ, ჩატვირთული მუსი-
კალური პლეერები, ელექტრონული ორგანაი-
ზერები, ლოკაციის განმსაზღვრელი ელექტრო-
ნული მოწყობილობები, საბურავის წნევის გამ-
ზომი ხელსაწყოები, სუფთა USB ფლეშ-მეხ-
სიერება, ლეპტოპის ჩანთები; კინემატოგრა-
ფიული ფირები, ფოტოგრაფიული დიაპოზი-
ტივები, შუქდამცავი მინები, დამცავი და უსაფ-
რთხო მინები და ლინზები; რადიოები, ტე-
ლევიზორები, მიმღებ-გადამცემი მოწყობილო-
ბები, სასიგნალო და გამაფრთხილებელი ნა-
თურები და ხელსაწყოები; ამრეკლავი დისკები 
და ლენტები ტანსაცმლისთვის, გამაფრთხილე-
ბელი სამკუთხედები და სხვა ნიშნები გაუ-
მართავი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 
სამაშველო ჟილეტები, დამცავი ჩაფხუტები და 
ტანსაცმელი, მყვინთავის აღჭურვილობა, სასუ-
ნთქი მილაკი მყვინთავებისთვის, საცურაო ნი-
ღბები, საცურაო სათვალეები; ანთების სისტე-
მები და მათი ნაწილები; სიგნალიზაციის, სა-
სიგნალო და გამაფრთხილებელი აპარატები; 
ხმამაღლამოლაპარაკეები; საავტომობილო რბო-
ლის იმიტატორები; მაგნიტები; კავშირგაბმუ-
ლობის აპარატები და ხელსაწყოები; მობილური 
ტელეფონები; მობილური ტელეფონების ნაწი-
ლები და აქსესუარები, შეტანილი ამ კლასში; 
მობილური ტელეფონის შალითები; მოტორია-
ნი სატრანსპორტო საშუალებების ნავიგაციის 
სისტემები; უსაფრთხოების ბალიშების (აირბე-
გები) ამოქმედების ავტომატური შეტყობინების 
სისტემები და მოწყობილობები; კომპიუტერის 
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პროგრამული უზრუნველყოფა სატრანსპორტო 
საშუალებებში გამოსაყენებლად; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა სატრანსპორტო 
საშუალებებით ვაჭრობასა და მრეწველობაში 
გამოსაყენებლად; კომპაქტ-დისკებისა და/ან ფი-
რების კონტეინერები და მატარებლები; ელექ-
ტრონული დისპლეის მოწყობილობები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის; კამერები და 
რადიოები; ინტერნეტისა და უსადენო მოწყო-
ბილებების მეშვეობით ჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა საავტომობილო სფერო-
ში გამოსაყენებლად; ჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მობილური აპლიკაციების 
სახით საავტომობილო სფეროში გამოსაყენებ-
ლად; ელექტრული კვების წყაროები სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის; აკუმულატორის 
დამტენები ელექტრული სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; სიჩქარის რეგულირების 
ელექტრონული აპარატები და სატრანსპორტო 
საშუალებების მართვის სისტემები; ელექტრო-
უსაფრთხოების კონტროლის აპარატები საავ-
ტომობილო სფეროში გამოსაყენებლად; ელექ-
ტრული საკეტები და დამცავი მოწყობილობე-
ბი; ელექტროენერგიის კონტროლის აპარატები; 
მოტორიანი საავტომობილო საშუალებების კა-
მერები და გადამწოდები; მოტორიანი საავტო-
მობილო საშუალებების განათების სისტემები; 
მონაცემთა მაგნიტური მატარებლები; აუდიო, 
ვიდეო, კომპიუტერული და ლაზერული ფირე-
ბი, დისკები, კომპაქტ-დისკები, კასეტები და 
კარტრიჯები; ხმოვანი ჩანაწერები, ვიდეოჩანა-
წერები; ვიდეოთამაშები და კომპიუტერული 
თამაშები; ჩატვირთვადი ელექტრონული გამო-
ცემები; ჩატვირთვადი მუსიკალური ჩანაწერე-
ბი; მობილური ტელეფონების ფუტლარები; მო-
ბილური ტელეფონების შალითები; მობილურ 
ტელეფონთან ადაპტირებული დამჭერები; მო-
ტორიანი სატრანსპორტო საშუალებების დია-
გნოსტიკური ხელსაწყოები და მათი ნაწილები 
მეხსიერების ბარათების ჩათვლით; ჩასართავი 
ელექტრონული ხელსაწყოები სატრანსპორტო 
საშუალებების დიაგნოსტიკური ტესტირებისა-
თვის; ელექტრონული რეგისტრატორები მო-
ტორიანი სატრანსპორტო საშუალებების კომ-
პიუტერულ სისტემასთან ერთად გამოსაყენებ-
ლად; კომპიუტერული პროგრამები სატრან-
სპორტო საშუალების ნაწილებისა და სატრან-
სპორტო საშუალების სისტემების მუშაობის წა-
კითხვის, დიაგნოსტიკისა და ანალიზისათვის; 
ელექტრონული მოდულები სატრანსპორტო 
საშუალების ბაზაზე დიაგნოსტიკაზე ინფორ-
მაციისა და სატრანსპორტო საშუალების სამუ-

შაო მდგომარეობის გადასაცემად; ელექტრო-
ნული მოწყობილობები ძრავას გამონაბოლქვის 
აღსარიცხავად; პროგრამული უზრუნველყოფა 
მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალების დიაგ-
ნოსტიკის აპარატებისათვის; გამოყენებითი 
პროგრამული უზრუნველყოფა სატრანსპორტო 
საშუალების მძღოლებისა და მგზავრების კავ-
შირისა და სატრანსპორტო მომსახურების კო-
ორდინაციისათვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ურბანული ტრანსპორტირების დაგეგმვა-
ში, მონიტორინგსა და მართვაში გამოსაყენებ-
ლად; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს 
სატრანსპორტო საშუალებებსა და მიერთებულ 
მოწყობილობებს შორის; პერსონალური ციფ-
რული დამხმარეები (PDAs); ჩაწერილი კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, გამო-
ყენებული ხმოვანი ბრძანების დასამუშავებ-
ლად და ხმოვან ბრძანებაზე აუდიო პასუხის შე-
საქმნელად; ჩაწერილი კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა, რათა შესაძლებელი 
იყოს მობილური ტელეფონების უკონტაქტო 
გამოყენება ხმოვანი ბრძანებებისა და ხმის ამო-
ცნობის მეშვეობით; ჩაწერილი კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც უზ-
რუნველყოფს კავშირს სატრანსპორტო საშუა-
ლებებსა და მიერთებულ მოწყობილობებს შო-
რის; ელექტრონული მართვის მოწყობილობები 
მოტორიანი სახმელეთო სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ნახევრადდამოუკიდებელი მართვის 
გასაიოლებლად, გაყიდვადი, როგორც მისი ერ-
თიანი ნაწილი; ბატარეები, ელექტრული ბატა-
რეები, სათბობი ელემენტები, აკუმულატორის 
დამმუხტველები, სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის ბატარეები, სატრანსპორტო საშუალებების 
ელექტრული ბატარეები, სატრანსპორტო სა-
შუალებების სათბობი ელემენტები; აკუმულა-
ტორების მოდულური სისტემა ელექტრომობი-
ლების კვებისათვის, რომელიც მოიცავს კონფი-
გურირებულ კვლავმუხტვად აკუმულატორებს; 
ელექტრომობილების კვების კვლავმუხტვადი 
აკუმულატორები. 
 

11 – განათების, გათბობის, ჰაერის კონდიცირე-
ბის, ჰაერის გასაგრილებელი მოწყობილობები, 
თვალმომჭრელი სინათლის საწინააღმდეგო მო-
წყობილობები ავტომობილისათვის (ფარების 
ნაწილები), ნათურები, ნათურის კოლბები, ამ-
რეკლავები; ფანჯრების დანისლვისა და დაორ-
თქლვის საწინააღმდეგო აპარატები, თბოგადამ-
ცემები, რადიატორები (გათბობა), ჰაერშემთბო-
ბები, განათების აპარატები და დანადგარები, 
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ვენტილაციის აპარატები, ფანჯრების დანისლ-
ვისა და დაორთქლვის საწინააღმდეგო ხელსაწ-
ყოები, თბოგადამცემები, რადიატორები; სით-
ბური აკუმულატორები, კლაკნილები; ჰაერის 
გასაფილტრი დანადგარები, ჰაერის კონდიციო-
ნერები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, 
აირის კონდენსატორები, ჰაერის საშრობი ხელ-
საწყოები, ტრანსპორტის შემოყინვის საწინააღ-
მდეგო საშუალებები, ჩირაღდნები, ჰაერის კონ-
დიციონერები, ლამპები და ნათურები; გამათ-
ბობლები, რადიატორები, ელექტროვენტილა-
ტორები, ელექტრული საბერველები, გამომშ-
რობები, განათების მოწყობილობები; ელექ-
ტრული, აკუმულატორიანი ან აირის ლამპები; 
ფარნები; სანთებლები კოცონის, გრილის, ბარ-
ბექიუს, ბუხრების, კარვის ფარნებისათვის; 
ლამპის გარსაცმები და შუშები; ელექტრული ან 
აირის გათბობის, ორთქლწარმოქმნისა და საკ-
ვების თბური დამუშავების მოწყობილობები, 
კერძოდ, სამზარეულო გამახურებელი ხელსაწ-
ყოები, სამზარეულო ღუმლები, ბარბექიუ, ჰა-
ერშემთბობები, ელექტრული ან აირის სამზა-
რეულო ღუმლები  საკვების დასამზადებლად, 
თეფშის გამათბობლები, ჯიბის გამათბობლები; 
კარადა-საყინულეები; საშრობი დანადგარები;  
თმის საშრობები; გადასატანი შხაპები; გადა-
სატანი ტუალეტები; ელექტრული ხელსაწყოე-
ბი გამათბობელი ელემენტითა და ბგერითი 
ტალღის გამოსხივების კომპონენტით მწერების 
მიზიდვისა და განადგურებისათვის,  ამრეკლა-
ვები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ავ-
ტომობილის ფარები. 
 

12 – მოტორიანი სახმელეთო სატრანსპორტო 
საშუალებები, კერძოდ, ავტომობილები, მაღა-
ლი განვლადობის სპორტული მანქანები, საბა-
რგოები, ფურგონები, მათი ძრავები და კონს-
ტრუქციული ნაწილები; საფრენი აპარატები; 
ნავები; სამგზავრო ავტომისაბმელები და ტრეი-
ლერები; ველოსიპედები; ელექტროველოსიპე-
დები; სატრანსპორტო საშუალებების ძრავები; 
მოტოციკლები; მოტორიანი ნავები, ვერტმფრე-
ნები, ელექტრომატარებლები სარკინიგზო 
ტრანსპორტისათვის, სატრანსპორტო საშუალე-
ბების საბურავები, ველოსიპედის მისაბმელები; 
ავტომობილები წყალბადის ძრავათი; საწვავის 
ელემენტებიანი ავტომობილები; ელექტროძრა-
ვები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის; ელექტრული სატრანსპორტო საშუა-
ლებები; ტრანსმისიები სახმელეთო სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის; ძალური ამძრავე-
ბი სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებები-

სათვის; ცვლადი ამძრავები სახმელეთო სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის. 
 

14 – მაჯის საათები, ლაცკანის ქინძისთავები, 
მანჟეტის საკინძები, საათები, კედლის საათები; 
ქრონომეტრები, წამზომები, მაღვიძარები, საი-
უველირო ნაწარმი, კულონები, ბეჭდები; ალ-
მასები, ძვირფასი ქვები; ძვირფასი ლითონები 
და მათი შენადნობები და ძვირფასი ლითონის 
ან მისით დაფარული ნაწარმი; საიუველირო 
ნაწარმის ყუთები; ძვირფასი ლითონის საათის 
სამაჯურები, სათავსები, საკუთნო და სხვა ნა-
წარმი; პრიზები და მემორიალური დაფები.  
 

16 – კალმისტრები, ფანქრები, ბლოკნოტები, 
უბის წიგნაკები; პლაკატები; კალენდრები; გა-
დასაყვანი სურათები; ნაბეჭდი მასალა; სახელ-
მძღვანელოები, ბროშურები და კატალოგები 
მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებების ფუ-
ნქციებთან და მართვის ელემენტებთან, ექს-
პლუატაციასთან, ტექნიკურ მომსახურებასთან, 
მომსახურებასა და რემონტთან და ტექნიკურ 
მახასიათებლებსა და ტექნიკურ მოთხოვნებთან 
დაკავშირებით; საკანცელარიო საქონელი, სა-
კანცელარიო საქაღალდეები, კარტოთეკები, შე-
საფუთი მასალა, კერძოდ, კონტეინერები; სა-
რეკლამო მასალა, ნიშნები და ფიგურები, ფო-
ტოგრაფიები, ნაბეჭდი რეპროდუქციები, კერ-
ძოდ, ნაბეჭდი ლითოგრაფიული რეპროდუქ-
ციები, სურათები, დასათვალიერებელი ალბო-
მები, დღიურები, რუკები, საწერი და სახაზავი 
ინსტრუმენტები, მარკერები, საშლელები, სახა-
ზავები, ფარგლები; ტრაფარეტები, სასწავლო 
მასალა და თვალსაჩინოება; სასაჩუქრე ეტიკე-
ტები; სასაჩუქრე შესაფუთი ქაღალდი, ლენტე-
ბი, ბაფთები, ეტიკეტები და სტიკერები,  პლან-
შეტები მომჭერით, ბლოკნოტები ჩანაწერები-
სათვის ან უბის წიგნაკები, საფოსტო ბარათები, 
მისალოცი ბარათები, სახატავი ნაკრებები, გასა-
ფერადებელი წიგნები; ქაღალდის ხელსახოცე-
ბი, ქაღალდის სუფრები, მოსაწვევი ბარათები, 
თვითწებვადი ეტიკეტები, ქვესადებები, ქაღალ-
დის დროშები და ალმები, ქაღალდის ქვესად-
გამები, საფოსტო მარკები (საკოლექციო), ჟურ-
ნალები.  
 

17 – ტონირებული, ლამინირებული ან სითბო-
ამრეკლავი პლასტმასის ფირები სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ფანჯრებზე გამოსაყენებ-
ლად, თვალმომჭრელი სინათლის საწინააღ-
მდეგო ფირები სატრანსპორტო საშუალებების 
ფანჯრებისათვის, პლასტმასის ფირები, არაშე-
საფუთი; რეზინის რგოლები, ჰერმეტიზაციის 
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შედგენილობები, რეზინის ამორტიზატორები, 
მილების შეერთების მამჭიდროებლები, გაჟონ-
ვის აღსაკვეთი ქიმიური შემადგენლობები, შუა-
სადებები, ჰერმეტიკები, შეერთების მამჭიდრო-
ებლები, მუხრუჭის ზესადების ნაწილობრივ 
დამუშავებული მასალები, ჰერმეტიზაციის შე-
დგენილობები შეერთებებისათვის, მილების, 
არალითონური შეერთებები, პლასტმასის მი-
ლები, პლასტმასის ფილები, პლასტმასის ბოძე-
ბი, პლასტმასის ლენტები; მოქნილი მილები; 
თბოსაიზოლაციო მასალები, თბური გამოსხი-
ვების თავიდან ასაცილებელი შედგენილობები, 
ბგერის საიზოლაციო მასალები, ფილები და 
მილები თერმოიზოლაციისათვის; საიზოლა-
ციო მასალები; ტემპერატურული გაფართოების 
საკომპენსაციო შუასადებები, რეზინის ან პლას-
ტმასის შესაფუთი მასალები. 
 

18 – ზურგჩანთები, ქისები, პორტფელები, ბიზ-
ნეს ბარათების ჩასაწყობები, ხელბარგის ჩანთე-
ბი, კურიერის ჩანთები, ბარგის ტომრები, ტან-
საცმლის დასაკეცი ჩანთები, ბარგის ჩასაწყობი 
ნივთები, ჩანთები ერთდღიანი მოგზაურობისა-
თვის, თოფრები, ქოლგები, საფულეები, სკივ-
რები, ჩემოდნები და სამოგზაურო ჩანთები; 
ტყავისა და ტყავის შემცვლელებისგან დამზა-
დებული საქონელი მძლეოსნობის ჩანთების, 
სპორტული ჩანთების, ბავშვის სატარებელი 
ღვედებისა და შემოსაკრავების, პლაჟის ჩანთე-
ბის, წიგნის ჩანთების, ბავშვის ჰიგიენური სა-
ფენების ჩანთების, ტურისტული ჩანთების, ტა-
ნვარჯიშის ჩანთების, თოფრების, სასკოლო ჩან-
თების, სხეულზე სატარებელი ჩანთების, ზურ-
გჩანთების, წელის ჩანთების, საყიდლების ჩან-
თების, საფულეების, ხელჩანთების, მხარზე სა-
ტარებელი ჩანთების, კოსმეტიკის ჩანთების, 
ატაშე-კეისების, საკრედიტო ბარათების ჩასადე-
ბების, პასპორტის ბუდეების, გასაღების ბუდეე-
ბის, ხურდა ფულის ჩასაწყობების ჩათვლით; 
ნესესერები; მზის ქოლგები; ხელჯოხები, სახე-
ლურიანი ჩანთები; ბარგის იარლიყები; გასაღე-
ბის ჩანთები და სავიზიტო ბარათების ჩასაწყო-
ბები, ქამრები, ინსტრუმენტების ტყავის ჩანთე-
ბი. 
 

20 – გასაღების არალითონური ძეწკვები, გასა-
ღების არალითონური ბრელოკები, გასაღების 
არალითინური საკიდები, გასაღების არალითო-
ნური რგოლები, გასაღების არალითინური იარ-
ლიყები, არალითონური სანომრე ნიშნები, პლა-
სტმასის სახელობითი სამკერდე ნიშნები, სუ-
რათის ჩარჩოები, პლასტმასის დროშები, დივა-
ნის დასაჯდომის ბალიშები, ტაბურეტები, სკა-

მები, ბალიშები, სკამის ბალიშები; მაგიდები; 
საგზაო ნიშნები, სათამაშოების ყუთები; პალ-
ტოს საკიდები, ტანსაცმლის საკიდი კაუჭები; 
ფიფქებიანი ბურთები; პლასტმასის კავეული 
მოწყობილობა, კერძოდ, მამჭიდროებელი რგო-
ლები, მოქლონები, სახშობები, ხრახნები, ქანჩე-
ბი და მათი ნაწილები, ზამბარიანი საყელუ-
რები, ზამბარები, სამაგრი მილისები, სოლები, 
ქანჩები, კბილანა დისკები, არალითონული კა-
ბელის ქუროები, კოჭები, დამჭერები, მილები 
და სამაგრები; ხელსაწყოების პანელები, დასა-
ჯდომები და უსაფრთხოების ქამრები; ქოლგის 
სადგარები, ტურისტული საძილე ტომრები;  
გასაბერი ლეიბები, კემპინგის სკამები, დასაკე-
ცი სკამები; ბალიშები და დივანის ბალიშები; 
კარვის სამაგრი არალითონური პალოები, თა-
როები ქვაბებისა და ტაფებისათვის; ავეჯი, სარ-
კეები, ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, წნე-
ლის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის ნაკეთობა (რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს), საძილე 
ტომრები, არალითონური კასრები, დაზგები, 
არალითონური სანომრე ნიშნები, პლასტმასის 
მორთულობა საკვებისათვის, საიდენტიფიკა-
ციო არალითონური სამაჯურები, ავეჯის არა-
ლითონური ფურნიტურა, კარის არალითონუ-
რი ფურნიტურა; ფაიფურის მრგვალი სახელუ-
რები; უჯრის სახელურები, ავეჯი, ჩვილის სა-
წოლები; აკვნები; მოწნული აკვნები; მაგიდები 
ტანსაცმლის გამოსაცვლელად; ბავშვის მაღალი 
საკამები; სარწეველა სკამები; ბავშვის სატარე-
ბელი ღვედები, სადავეები; მაგიდები ტანსაცმ-
ლის გამოსაცვლელად ჩვილებისათვის; საწო-
ლის საკუთნო; ზანდუკები; სადემონსტრაციო 
დაფები და სტენდები; ტანსაცმლის საცავები; 
შეზლონგები; სასმელი ღეროები; პერსონალუ-
რი მარაოები; დიდი ზომის სახელურიანი კა-
ლათები; თავის მისაყრდნობები; გასაღებების 
დასაკიდი დაფები; გამოსაწევი უჯრები; საკე-
ტები; განცხადებების ხის ან პლასტმასის 
დაფები; კედლის დეკორატიული დაფები; ხის, 
ცვილის, თაბაშირის ან პლასტმასის ქანდაკე-
ბები და სტატუეტები; თავისუფალი განლაგე-
ბის ბარიერები; ბოთლის არალითონური სა-
ტარებლები. 
 

21 – მინის ჭურჭელი, ბოკალები, სასმელის სამ-
გზავრო თერმოიზოლირებული კონტეინერები, 
მათარები; საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულო 
ჭურჭლეული და კონტეინერები (არაძვირფასი 
ლითონისგან დამზადებული ან დაფარული); 
სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახა-
ტავი ფუნჯების გარდა); დაუმუშავებელი ან 
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სასაქონლო ნიშნები 

ნახევრადდამუშავებული მინა(სამშენებლო მი-
ნის გარდა); ბროლის სათავსები, მინის ჭურ-
ჭელი სასმელებისათვის, ბროლის საყოფაცხოვ-
რებო კონტეინერები, ფაიფურის საყოფაცხოვ-
რებო კონტეინერები, თიხის საყოფაცხოვრებო 
კონტეინერები, ფაიფურის ჭიქები სასმელი-
სათვის, თიხის ჭიქები სასმელისათვის, მინის 
ჭიქები სასმელისათვის, სუნამოს პულვერიზა-
ტორები, არაძვირფასი ლითონის საპუდრეები, 
მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებების 
ბროლის მოდელები, როგორც დეკორატიული 
ნივთები, კბილსაჩიჩქნები, სატრანსპორტო სა-
შუალებების ფანჯრების მინა,  სასმელის მინის 
ჭურჭელი, პლასტმასის ან მინის ბოთლები, 
დოქები, ჯამები, თეფშები, სადგამები, ყავის 
ფინჯნები; შაქრისა და ნაღების ნაკრებები; ბავ-
შვის სასმელი ფინჯნები; ნამცხვრის კოლოფები, 
ყუთები; კერამიკის, მინის ან ფაიფურის სტა-
ტუეტები; არაელექტრული ყავადანი; სანაგვე 
კალათები ქაღალდისათვის; პლასტმასის სათ-
ლები; შხაპის საკუთნოს სადგამები, თაროები; 
საჩაიე კოლოფები; ნამცხვის  ნიჩაბი; ჭურჭლის 
შესანახი ყუთები; კოქტეილის შემრევები; თერ-
მოიზოლირებული კონტეინერები საკვების ან 
სასმელებისათვის; ნამცხვრის დასაჭრელი და-
ნები; კორპსაძრობები; პლასტმასის წყლის ბოთ-
ლები, რომლებიც იყიდება ცარიელი; გრაფინე-
ბი, სპორტისთვის განკუთვნილი ბოთლები; მა-
გიდის გასაწყობი ჭურჭელი; სამზარეულო სა-
კუთნო ცომის გასაბრტყელებელი საგორავების, 
შპატელების, გადასატრიელებელი ნიჩბების, სა-
თქვეფელების, საპნის კონტეიენერების, საკვე-
ბის კონტეინერებისა და ლანჩის ყუთების ჩათ-
ვლით; სამზარეულო ჭურჭლეული ქვაბების, 
სახელურიანი ტაფების, ყავადნების, ფინჯნე-
ბის, სამზარეულო საკუთნოს, გრილის, სარეც-
ხის სამაგრები, ბარბექიუს ხელთათმანების ჩა-
თვლით; ღუმლის ხელთათმანები, გადასატანი 
კონტეინერები და ყუთები ფულისა და საკვე-
ბის, სასმელების, საიუველირო ნაწარმის, თავის 
მოვლის საშუალებების, გამწმენდი საშუალებე-
ბის, საყოფაცხოვრებო და სამზარეულო ნივ-
თებისათვის; ნივთები წმენდისათვის, ცოცხები, 
მტვრის ჯაგრისები, აქანდაზები, მტვრის ტი-
ლოები, დასასუფთავებელი ჩვრები, საბავშვო 
გადასატანი აბაზანები, პირსაბანი თასები; ში-
ნაური ცხოველების გალიები; ქარის ზანზალა-
კები, მუსიკალური მორთულობა; ვაზები; წურ-
წურები; საყვავილე ქოთნები; ფეხსაცმლის კაწა-
პები; ბოთლის გასახსნელები; სამარილეები და 
საპილპილეები, კანფეტებისა და ნამცხვრის ყუ-
თები, კოვზის დასადებები, ქვესადგამები, ლან-

გრები, პირსახოცის საკიდები, სერვირების კოვ-
ზები, სასმელის გამაგრილებლები, წყლისა და 
სასმელის კონტეინერები, გადასატანი კარადა-
საყინულეები, ყინულის ვედროები, საყინულე 
ყალიბები, ბოთლის დამჭერები, ქაღალდისა და 
პლასტმასის ჭიქები, თეფშები, მინის, ფაიფუ-
რის ან თიხის დეკორატიული საგნები ან ნაკე-
თობა, სახელურები, კაუჭები; დეკორატიული 
ვიტრაჟის მინა, კალათები; სანაგვე ყუთები; მი-
ნის ან ფაიფურის ნიშნები, სამკერდე ნიშნები 
და ემბლემები; გადასატანი საყინულეები, კოქ-
ტეილის ღეროები; თერმულად იზოლირებული 
კონტეინერები საკვებისა და სასმელებისათვის. 
 

22 – კარვები, ბაგირები, არალითონური; ტომ-
რები შეუფუთავი საქონლის გადასაზიდად და 
შესანახად. 
 

24 – გოლფის პირსახოცები, ზეწრები, ქსოვი-
ლის დროშები; ქსოვილი და ქსოვილის ნაწარ-
მი; საწოლის საკუთნო, თეთრეული, პირსახო-
ცები, აბაზანის თეთრეული, კერძოდ, სახის 
პირსახოცები; ქსოვილის ბეჯები, დროშები და 
ქსოვილის ტრანსპარანტები; ავეჯის საფარები; 
ბალიშისპირები; პოლისტიროლის გრანულე-
ბით შესავსები ბალიშისპირები დასაჯდომებად 
და დივანის ბალიშებად გამოსაყენებლად; სა-
ფეიქრო ქსოვილების გადასაკრავები ავეჯისათ-
ვის; საფეიქრო და ქსოვილის ფარდები, ცხვირ-
სახოცები, საოჯახო თეთრეული, საწოლის ზეწ-
რები, დალიანდაგებული საბნები, ბალიშისპი-
რები, კედლის დრაპირების ქსოვილი, ქსოვი-
ლის ჟალუზი, ფარდები, მაგიდის თეთრეული, 
აბაზანის ფარდები; პლასტმასის ვიმპელები, 
ჩაის ტილოები; ბარის პირსახოცები და სადებე-
ბი ბარის მორეზინებული სადებების ჩათვლით. 
 

25 – ტანსაცმელი, მათ შორის, წინსაფრები, კეპე-
ბი, პალტოები, პერანგები ოფიციალური კოს-
ტიუმისთვის, ხელთათმანები, გოლფის პერან-
გები, ქუდები, ქურთუკები, ჰალსტუხები, პო-
ლოს პერანგები, საწვიმარები, საწვიმარი ლაბა-
დები, ხალათები, შარფები, საღამურები, ფოსტ-
ლები, მზის წინაფრები, სავარჯიშო შარვლები, 
თბილი პერანგები, სვიტერები, მოკლესახელო-
იანი მაისურები; თავსაბურავი, ფეხსაცმელი, 
პერანგები, პულოვერები, ჰაერშეუღწევადი კუ-
რტაკები, წინდები, ქვედა ტანსაცმელი, სამგზა-
ვრო ტანსაცმელი, ბლუზონები, კოსტიუმები, 
გრძელი წინდები, ტრიკოტაჟის ნაწარმი, შორ-
ტები, ბლუზები, ზედატანები, სლაკსები, შარვ-
ლები, ქვედაბოლოები, კაბები, კაპიუშონიანი 
ლაბადები, პრიალა მასალის საწვიმარი ლაბა-
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დები, ჟილეტები, სამოსის ნაქსოვი ნაწარმი, 
თბილი შარფები, კაპიუშონიანი ხალათები, აბა-
ზანის ხალათები, საბავშვო და ჩვილების ტანსა-
ცმელი, გულსაფრები, ოფიციალური ტანსაცმე-
ლი, სპორტული ტანსაცმლის საგნები, ტანსაც-
მელი აქტიური დასვენებისათვის, საშინაო ტან-
საცმელი, ტანსაცმელი ძილისათვის, კარდიგა-
ნი, ჟილეტები, ყელზე შემოსახვევები, ქამრები, 
ხელთათმანები, ხელჯაგები, კოლგოტები, ჯინ-
სები, ყელსახვევები, ჰალსტუხები, საცურაო კო-
სტიუმები, მანჟეტები და ფეხსაცმელი ტუფლე-
ბის, სანდლების, ჩექმების, კედების ჩათვლით. 
 

26 – არაძვირფასი ლითონის ქამრის ბალთები 
ტანსაცმლისათვის, სამკერდე ნიშნები, არა-
ძვირფასი ლითონის. 
 

27 – იატაკის ჭილოფები, სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ხალიჩები, იატაკის საფარები ჭილო-
ფებისა და ნოხების ჩათვლით. 
 

28 – თამაშები, სათამაშოები, სათამაშო საგნები 
და სპორტული აღჭურვილობა, სათამაშო სატ-
რანსპორტო საშუალებები, სათამაშო ველოსი-
პედები, სათამაშო ელექტროველოსიპედები, 
გოლფის კლაბები, გოლფის ბურთები, გოლფის 
ჩანთები, გოლფის კლაბის ჩანთები, გოლფის 
ხელთათმანები, გოლფის სანიშნები, ამოგლე-
ჯილი კორდის მოსაწესრიგებელი ხელსაწყოე-
ბი, ამ კლასში შემავალი თამაშები, სათამაშოები, 
სათამაშო საგნები და სპორტული აღჭურვილო-
ბა; სპორტული ხელთათმანები, სავარჯიშო და 
ფიზიკური წრთვნის ხელსაწყოები და საგნები; 
ამ კლასში შემავალი სათამაშოები განვითარე-
ბისათვის; სათამაშო ნოხები; ცხენი-სარწეველე-
ბი; სათამაშო მანქანები, მანქანის მოდელები და 
სამართავი მანქანები და მათი ნაწილები; ასაწ-
ყობი სურათი-თავსატეხები (პაზლები); სპორ-
ტულ აღჭურვილობაზე მორგებული ჩანთები, 
სათამაშო სატრანსპორტო საშუალებები ბატა-
რეებზე დისტანციური მართვით, სათამაშო სა-
ტრანსპორტო საშუალებები ფრიქციული ამძრა-
ვით და მოდელების ასაწყობი ჰობი-კომპლექ-
ტები;  მაგიდის თამაშები, პორტატული კომ-
პიუტერული თამაშები; ბუშტები, თოჯინები, 
პლუშის სათამაშოები, ბზრიალები, სათამაშო 
ნიღბები, სამაგიდო თამაშები, ასაწყობი კუბიკე-
ბი, თოჯინას სახლები, გორგოლაჭიანი ციგუ-
რები და სკეიტბორდები, ციგურები, სერფინგის 
დაფები, საცურაო ლასტები, საქანელები; სიმე-
ბი და ბადეები სპორტული საგნების, თამაშები-
სა და ჩოგნებისათვის; ჩოგბურთის, სქვოშის, 
ჩოგანბურთის სათამაშო  ჩოგნები; მშვილდოს-

ნობის აღჭურვილობა, მძლეოსნობის აღჭურვი-
ლობა; ბურთები, ხელთათმანები, სადებები, ტა-
ფელები, ყვანჯები, კლაბები, მარკერები და მო-
სანიშნები, ყველაფერი სპორტულ თამაშებში 
გამოსაყენებლად; სხეულის დასაცავი აღჭურვი-
ლობა, სამუხლეები და მაჯის დამცავები, ეს 
ყველაფერი ნებისმიერი სახის თამაშისათვის; 
მთამსვლელობის, მშვილდოსნობის, ფარიკაო-
ბის, ტანვარჯიშისა და კრივის აღჭურვილობა; 
ორძელები და მექანიკურად მართვადი სავარ-
ჯიშო აღჭურვილობა; ანკესები, მკედები, კაუჭე-
ბი, სატყუარები, ტივტივები, საძირავები და 
მკედის დასახვევი ბობინები, ეს ყველაფერი 
თევზაობისათვის, თხილამურები, ჭოკები; ბან-
ქო, ელექტრონული თამაშები. 
 

34 – მწეველთა საკუთნო, სანთებლები სიგარე-
ბისა და სიგარეტებისათვის (სახმელეთო სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნი-
ლის გარდა), სიგარის დამჭერები, თამბაქოს ქი-
სები, პორტსიგარები, თამბაქოს ნაწარმის მუნდ-
შტუკები, საფერფლეები, თამბაქოს ჩიბუხები, 
ჩიბუხის გასაწმენდი ინსტრუმენტი, ასანთის 
დამჭერები, სანთებელას კაჟები, თხევადი აი-
რის ბალონები მწეველთა სანთებლებისათვის, 
უსაფრთხო ასანთები. 
 

35 – მოტორიან სატრანსპორტო საშუალებებ-
თან, სპორტთან მოტორიანი სატრანსპორტო სა-
შუალებების ჩართულობით და მოტორიანი სა-
ტრანსპორტო საშუალებების მრეწველობასთან 
დაკავშირებული  რეკლამა, ხელშეწყობა და სა-
ზოგადოებასთან ურთიერთობის მომსახურება; 
მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათი ნაწილებისა და საკუთნოს გაყიდვასთან 
დაკავშირებული საბითუმო და საცალო ვაჭრო-
ბის მომსახურება, შეტანილი ამ კლასში; გარ-
თობასთან, კულტურულ და სპორტულ ღონის-
ძიებებთან დაკავშირებული  რეკლამა, ხელშეწ-
ყობა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მო-
მსახურება; ინტერნეტით საცალო ვაჭრობის მო-
მსახურება  მოტორიანი სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ელექტრულ, საინფორმაციო და გასარ-
თობ სისტემებთან ჩატვირთული პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაციების მიერთების 
მართვის  კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პლატფორმის გამოყენებით; ბი-
ზნესის მართვა და საკონსულტაციო მომსა-
ხურება; ბიზნესის მართვა და ორგანიზება და 
საკონსულტაციო მომსახურება; საქმიანი ინ-
ფორმაცია; საქმიანი ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა ვებ-საიტების მეშვეობით; იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოები; გაყიდვაში ხელშეწყობა 
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მესამე პირებისთვის; მარკეტინგი; ონლაინ ოპე-
რირების სავაჭრო ადგილები საქონლისა და 
მომსახურების მყიდველებისა და გამყიდველე-
ბისათვის; სარეკლამო და სარეკლამო-საინფორ-
მაციო მასალის გავრცელება; რადიორეკლამა; 
ტელერეკლამა; ონლაინ რეკლამა კომპიუტე-
რულ ქსელში; საქონლისა და მომსახურების 
ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საქმია-
ნი მომსახურება; მომხმარებლის ლოიალობის 
პროგრამის ადმინისტრირება; აუქციონის მომ-
სახურება; სატრანსპორტო საშუალებების, სატ-
რანსპორტო საშუალებების ნაწილებისა და სა-
კუთნოს საცალო ვაჭრობის მომსახურება და 
სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურების საცალო ვაჭრობა; ინტერნე-
ტით სატრანსპორტო საშუალებების, სატრანს-
პორტო საშუალებების ნაწილებისა და საკუთ-
ნოს საცალო ვაჭრობის მომსახურება და სატ-
რანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული 
მომსახურების საცალო ვაჭრობა. 
 

36 – დაზრვევა და ფინანსური მომსახურება; 
იჯარის ფინანსური მომსახურება; გართობის,  
კულტურული და სპორტული ღონისძიებებისა 
და მათი მონაწილეების სპონსორობა; კლირინ-
გი და ფინანსური ტრანზაქციების შეთანხმება 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეო-
ბით; ფინანსებთან დაკავშირებული რჩევებისა 
და კონსულტაციების მომსახურება; ფინანსური 
საქმიანობა და ფულად-საკრედიტო ოპერაციე-
ბი, კერძოდ, ფინანსური ინფორმაციის, მართვი-
სა და ანალიზის მომსახურება; ფინანსური ინ-
ფორმაცია; ელექტრონული საშუალებების მეშ-
ვეობით უზრუნველყოფილი ფინანსური ინფო-
რმაცია მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის სფეროში; ფინანსურ კრედიტთან დაკავში-
რებული კონსულტაციები; ფინანსური მომსა-
ხურება, კერძოდ, სესხის გაცემა სატრანსპორტო 
საშუალების დაგირავებით; ფინანსირებისა და 
საგარანტიო ხელშეკრულებებთან დაკავშირე-
ბული ფინანსური კონსულტაციები სატრან-
სპორტო საშუალებების, უძრავი ქონების, სახ-
ლების, ბინების, კომერციული შენობებისა და 
ქონების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ოფისის 
აღჭურვილობის, ავეჯისა და სხვა საქონლის-
თვის; დაზღვევა და ფინანსური მომსახურება 
ქონების დაზღვევის, უძრავი ქონების, კერძო 
საკუთრების, უბედური შემთხვევის დაზღვევი-
სა და სიცოცხლის დაზღვევის, ასევე, მშენებ-
ლობის, განახლების, შენობების რეკონსტრუქ-
ციის სფეროში; საკრედიტო ბარათების მომსა-
ხურება; უძრავი ქონების იპოთეკის მომსახურე-

ბა; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებების 
გაქირავება; უძრავი ქონების სააგენტოების მომ-
სახურება; უძრავი ქონების შეფასებისა და შე-
მოწმების მომსახურება; უძრავი ქონების იჯა-
რისა და გაქირავების მომსახურება; მოტორიანი 
სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვებისა 
და სესხის გაცემის ფინანსური მომსახურება; 
სატრანსპორტო საშუალებების ფინანსური შე-
ფასება. 
 

37 – მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები-
სა და ძრავების ტექნიკური მომსახურება, რე-
მონტი და მომსახურება; მოტორიანი სატრან-
სპორტო საშუალებების დიაგნოსტიკური შეკე-
თება და ტექნიკური მომსახურება; სამუხრუჭე 
სისტემების, საჭის სისტემებისა და სხვა ნაწი-
ლების (კომპონენტების) პროექტირება; მოტო-
რიანი სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილე-
ბისა და საკუთნოს ტექნიკური მომსახურება, 
მომსახურება და რემონტი; მოტორიანი სატრან-
სპორტო საშუალებების გზისპირა ავარიული 
რემონტის მომსახურება; სატრანსპორტო საშუა-
ლებების გატაცების აღმოჩენის, შეტყობინებისა 
და თვალთვალის სისტემებისა და აპარატურის 
დაყენება, ტექნიკური მომსახურება, რემონტი 
და მომსახურება.  
 

38 – კავშირგაბმულობის მომსახურება ხმის, შე-
ტყობინებებისა და მონაცემების ელექტრონუ-
ლი გადაცემის ჩათვლით; მოტორიანი სატრან-
სპორტო საშუალებების აღმოჩენას, შეტყობინე-
ბასა და თვალყურის დევნებასთან დაკავში-
რებული კავშირგაბმულობის მომსახურება; 
უსადენო მობილური კავშირის მომსახურება; 
გლობალურ კომპიუტერულ ქსელთან სატელე-
კომუნიკაციო კავშირის უზრუნველყოფა; ხმის, 
გამოსახულებისა და ტექსტური მონაცემების 
გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; შეტყობინე-
ბების ელექტრონული დაფის მომსახურება ინ-
ტერნეტში; სატელეგრაფო მომსახურება; სატე-
ლეფონო კავშირი ინტერნეტის ხაზების გამოყე-
ნებით; შეტყობინებების გაგზავნა კომპიუტერის 
მეშვეობით; მონაცემთა გადაცემასთან დაკავში-
რებული ინფორმაციის უზრუნველყოფა (უსა-
დენო ან კავშირის საკაბელო ქსელის მეშვეობით 
ინფორმაციის უზრუნველყოფის ჩათვლით); სა-
ტელიტური კავშირი; ელექტრონული ფოსტა; 
სატელეკომუნიკაციო კავშირის უზრუნველყო-
ფა კომპიუტერული ტერმინალების მეშვეობით; 
დამატებითი შესაძლებლობების მქონე ქსელუ-
რი კავშირები; მაუწყებლობა; ტელემაუწყებლო-
ბა; კაბელური ტელემაუწყებლობა; რადიომაუწ-
ყებლობა; ინტერნეტში ვებ-საიტებთან წვდომის  
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სასაქონლო ნიშნები 

მომსახურების უზრუნველყოფა სოციალურ 
ქსელში ურთიერთობის მიზნით; `სასაუბრო 
ოთახებით“ მომსახურება; გადაცემის ინტერ-
ნეტ-მომსახურება; კავშირი კომპიუტერისა და 
მობილური ელექტრონული ხელსაწყოების მეშ-
ვეობით; კომპიუტერულ, ელექტრონულ და 
ონლაინ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზ-
რუნველყოფა; მონაცემების, შეტყობინებებისა 
და ინფორმაციის ელექტრონული გადაცემა; ონ-
ლაინ ფორუმების უზრუნველყოფა საერთო ინ-
ტერესის მქონე თემებზე ურთიერთობისათვის; 
ონლაინ კავშირის ხაზების უზრუნველყოფა, 
რომელიც ვებ საიტ მომხმარებლებს გადასცემს 
სხვა ლოკალურ და გლობალურ ვებ გვერდებს; 
მესამე პირთა ვებ საიტებზე წვდომის გაად-
ვილება უნივერსალური პაროლის მეშვეობით; 
ონლაინ `სასაუბრო ოთახებისა“ და ელექტრო-
ნული განცხადებების დაფის უზრუნველყოფა; 
აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებლობის 
მომსახურება კომპიუტერის ან სხვა კავშირის 
ქსელების მეშვეობით, კერძოდ, მონაცემების, 
ინფორმაციის, აუდიო და ვიდეო გამოსახულე-
ბების ატვირთვა, განთავსება, დემონსტრირება, 
დათაგვა და ელექტრონული გადაცემა; ინტერ-
ნეტ კავშირის მომსახურების უზრუნველყოფა; 
კავშირგაბმულობის ხაზის უზრუნველყოფა მო-
ტორიანი სატრანსპორტო საშუალებებიდან ცენ-
ტრალურ სადგურამდე; კავშირი კომპიუტერუ-
ლი ტერმინალების მეშვეობით; კავშირი ოპტი-
კურ-ბოჭკოვანი ქსელის მეშვეობით; კავშირი 
ფიჭური ტელეფონების მეშვეობით; კავშირგაბ-
მულობის სფეროში ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა; გლობალურ კომპიუტერულ ქსელთან სა-
ტელეკომუნიკაციო კავშირის უზრუნველყოფა; 
მონაცემთა ბაზასთან წვდომის უზრუნველყო-
ფა; გლობალურ კომპიუტერულ ქსელთან მომ-
ხმარებლების წვდომის უზრუნველყოფა; სატე-
ლიტური გადაცემა; შეტყობინებებისა და გამო-
სახულებების გადაცემა კომპიუტერის მეშვეო-
ბით; მონაცემთა გადაცემა უწყვეტ რეჟიმში; ცი-
ფრული ფაილების გადაცემა; ელექტრონული 
წერილების გადაცემა; ვიდეო გადაცემა მოთ-
ხოვნით; შეტყობინებების გაგზავნა. 
 

39 – ინფორმაციული მომსახურება გზისა და 
მოძრაობის მდგომარეობის შესახებ და სატრან-
სპორტო საშუალების მდგომარეობისა და სატ-
რანსპორტო საშუალების გამაფრთხილებელი 
მომსახურების შესახებ; ინფორმაცია სატრანს-
პორტო საშუალების მდებარეობასა და მიმარ-
თულებაზე ისეთი მომსახურების ჩათვლით, 
რომელიც უზრუნველყოფილია ნავიგაციის სი-

სტემების დახმარებით სატელიტის მეშვეობით; 
ინფორმაციით უზრუნველყოფა გზისა და მოძ-
რაობის შესახებ; სატრანსპორტო საშუალების 
მარშრუტის დაგეგმვა კომპიუტერის მეშვეო-
ბით; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისა და მისი ნაწილების, ფიტინგებისა და სა-
კუთნოს გაქირავება, დაქირავება  და ლიზინგი; 
სატრანსპორტო საშუალების მდებარეობისა და 
მიმართულების შესახებ ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა; ტრანსპორტირებისა და შენახვის მო-
მსახურება; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუა-
ლებების აყვანისა და უკან დაბრუნების მომსა-
ხურება; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალე-
ბების გაქირავება; მოტორიანი სატრანსპორტო 
საშუალებების, საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოე-
ბის, ავეჯის, საოფისე აღჭურვილობისა და სხვა 
საქონლის  ტრანსპორტირება, შეფუთვა, შენახ-
ვა, შეგროვება, მიტანა; დაქირავებულთა გადა-
ყვანის მომსახურება; სახმელეთო მოტორიანი 
სატრანსპორტო საშუალებების, ველოსიპედე-
ბისა და მოტორიანი ველოსიპედების, სკუტე-
რებისა და ველოსიპედების გაქირავება; სახმე-
ლეთო სატრანსპორტო საშუალებების ერთობ-
ლივი გამოყენების მომსახურება, მგზავრების 
ტრანსპორტირების მომსახურება და დაფრახ-
ტვა. 
 

40 – სათბობის ელემენტების წარმოება; მოტო-
რიანი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მო-
ტორიანი სატრანსპორტო საშუალებების ნაწი-
ლების წარმოება. 
 

41 – განათლებისა და სწავლების მომსახურება 
მოტორიან სატრანსპორტო საშუალებებთან, 
სპორტულ მოტორიან სატრანსპორტო საშუა-
ლებებთან და მოტორიან სატრანსპორტო სა-
შუალებების მრეწველობასთან დაკავშირებული 
განათლებისა და სწავლების მომსახურების ჩა-
თვლით; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისა და მოტორიანი სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ნაწილების წარმოებასთან, გავრცელე-
ბასთან, ტრანსპორტირებასთან, გამოყენებას-
თან, რემონტსა და ტექნიკურ მომსახურებასთან 
დაკავშირებული საგანმანათლებლო მომსახუ-
რება; მძღოლების განათლება და მომზადება; 
ადგილების დაჯავშნა დასვენებისა და გართო-
ბისათვის; გართობის, სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებების დაგეგმვა, ორგანიზება 
და ჩატარება მოტორიან სატრანსპორტო საშუა-
ლებებთან, სპორტულ მოტორიან სატრანსპორ-
ტო საშუალებებთან და მოტორიანი სატრან-
სპორტო საშუალებების მრეწველობასთან და-
კავშირებული გასართობი, სპორტული და 
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კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა 
და ჩატარების ჩათვლით; ტურნირებისა და შე-
ჯიბრების ორგანიზება; შოუებისა და ცოცხალი 
წარმოდგენების ორგანიზება და ჩატარება; სო-
ციალური ღონისძიებების ორგანიზება; ფილ-
მების, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების, რადიო 
და სატელევიზიო პროგრამების ჩაწერა, წარ-
მოება და გავრცელება; კომპიუტერული ქსელი-
დან არაჩატვირთვადი გამოსახულებების, ვი-
დეოების, მუსიკისა და თამაშების ონლაინ უზ-
რუნველყოფა; ცოცხალი გასართობი სანახაობე-
ბი; ღონისძიების მართვის მომსახურება; სატე-
ლევიზიო, მობილური ტელეფონის სატელევი-
ზიო და რადიო პროგრამების წარმოება; რადიო 
და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება ინ-
ტერნეტისა და სხვა მედია საშუალებებისათვის; 
მულტიმედიური გასართობი პროგრამების უზ-
რუნველყოფა სატელევიზიო, ფართოზოლიანი, 
უსადენო და ონლაინ მომსახურების მეშვეო-
ბით; გლობალური კომპიუტერული ქსელიდან 
არაჩატვირთვადი ელექტრონული გამოცემების 
უზრუნველყოფა ინტერნეტში; გასართობი ღო-
ნისძიებების ორგანიზება და ჩატარება სახსრე-
ბის მოზიდვის მიზნით; საქველმოქმედო სახს-
რების შეგროვების ღონისძიებების ორგანიზება, 
როგორც გართობის, სპორტული და კულტუ-
რული მომსახურების უზრუნველყოფა; საქ-
ველმოქმედო მომსახურება, კერძოდ, განათლე-
ბა და სწავლება; საგანმანათლებლო ინფორ-
მაცია; სპორტული თამაშების ინფორმაცია; ინს-
ტრუქტაჟის მომსახურება; სემინარების ორგანი-
ზება და ჩატარდება; წიგნების ხელზე გამცემი 
ბიბლიოთეკები; ონლაინ ელექტრონული გამო-
ცემების უზრუნველყოფა; მთარგმნელთა მომ-
სახურება; კლუბური მომსახურება გართობისა 
და განათლებისათვის; მოტორიანი სატრანს-
პორტო საშუალებებისა და სარბოლი მანქანე-
ბით შეჯიბრების ორგანიზება; სატრანსპორტო 
საშუალებების მძღოლებისა და მგზავრების 
გასართობი ინფორმაციით უზრუნველყოფა; სა-
ტრანსპორტო საშუალებების მძღოლებისა და 
მგზავრების საგანმანათლებლო ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა, სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის მძღოლებისა და მგზავრების გასართობის 
უზრუნველყოფა; სპორტული აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა; სათამაშოების გაქირავება; 
თამაშების აღჭურვილობის გაქირავება; ზოო-
ლოგიური ბაღების მომსახურება; მხატვრების 
მოდელებით უზრუნველყოფა; ლატარეის ორ-
განიზება. 
 

42 – ამინდსა და გზის საშიშროებაზე ინფორ-
მაციით უზრუნველყოფა; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SaaS) საა-
ვტომობილო მრეწველობაში გამოსაყენებლად; 
საავტომობილო მრეწველობასთან დაკავშირე-
ბული კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ონლაინ მიწოდება ინტერნეტის მეშ-
ვეობით; საავტომობილო მრეწველობასთან და-
კავშირებული ონლაინ ჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის გამოყენების უზრუნ-
ველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფისა და  
მონაცემთა ბაზების ჰოსტინგი საავტომობილო 
მრეწველობაში გამოსაყენებლად; საავტომობი-
ლო მრეწველობასთან დაკავშირებული პრო-
გრამული უზრუნველყოფის ჰოსტინგი, რო-
გორც მომსახურება (SaaS); პლატფორმა, რო-
გორც მომსახურება (PaaS), როგორც მომხმარე-
ბელთა რეგულირებისათვის გამოყენებული კო-
მპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს საავ-
ტომობილო მრეწველობასთან დაკავშირებული 
ონლაინ არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დროებით გამოყენებას; საავტო-
მობილო მრეწველობასთან დაკავშირებული 
ონლაინ კომპიუტერული მონაცემთა ბაზისა და 
ონლაინ საძიებო მონაცემთა ბაზების უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული  პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და განვითარება 
მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; ზემოჩამოთვლილი ინფორმაციის მიწოდე-
ბა მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებების 
მძღოლებისა და მგზავრებისათვის გლობალუ-
რი პოზიციონირების სისტემებისა და სატე-
ლიტური ტექნოლოგიის მეშვეობით; კვლევა და 
დამუშავება ავტომობილების სფეროში; სატრან-
სპორტო საშუალებების გამართულობის შემოწ-
მება; მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის რემონტისა და ტექნიკური მომსახურებისას 
გაწეული დისტანციური მონიტორინგის მომსა-
ხურება. 
 

45 – სატრანსპორტო საშუალების გატაცების აღ-
მოჩენა და თვალთვალი ელექტრონული სისტე-
მების მეშვეობით; კონსიერჟის მომსახურება, 
კერძო შეთანხმებისა და დაჯავშნის შესრულება 
მესამე პირთათვის, გატაცებული სატრანსპორ-
ტო საშუალების თვალთვალის მომსახურება; 
დაცვის სამსახური;  გზისპირა ავარიული დახ-
მარების მომსახურება  საკეტების გახსნის, მოპა-
რული სატრანსპორტო საშუალების აღდგენისა 
და თვალთვალის მომსახურების ჩათვლით; 
დაცვის მომსახურება მოტორიანი სატრანსპორ-
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ტო საშუალების გატაცების აღმოჩენისას, მათ 
შორის, დისტანციურად დამუხრუჭების უზ-
რუნველყოფა მოტორიანი სატრანსპორტო სა-
შუალების ელექტრონულ მოწყობილობაზე სი-
გნალის დისტანციურად გაგზავნის მეშვეობით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111967 A 
(210) AM 111967 
(220) 2021 03 04 
(731) ბასმათ ალ ჰაიათ ჰაუზჰოლდ ეპლიენსიზ  

(ლ.ლ.კ.) 
პ.ო. ბოქს 5154 დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.23; 04.05.02; 04.05.05; 27.03.01;  

27.03.02; 27.05.01; 27.05.13 
(511)  
35 – საქონელზე შეკვეთების პროცესების მარ-
თვა; რეკლამა; საქმიანი ინფორმაცია; ცნობები 
საქმიანი ოპერაციების შესახებ; საქონლისა და 
მომსახურების ლიცენზირების კომერციული 
ადმინისტრირება მესამე პირთათვის; კომერ-
ციული ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლე-
ბისთვის (მომხმარებლის რჩევების დაწესებუ-
ლება); საქონლის დემონსტრირება; ნიმუშების 
გავრცელება; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; 
მარკეტინგი; ონლაინ რეკლამა კომპიუტერული 
ქსელის საშუალებით; საქონლის პრეზენტაცია 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცა-
ლო ვაჭრობის მიზნით; მომარაგების მომსახუ-
რება მესამე პირთათვის (საქონლისა და მომსა-
ხურების შესყიდვა სხვა მეწარმეებისათვის); სა-
ქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირ-
თათვის; ტელემარკეტინგის მომსახურება. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 111970 A 
(210) AM 111970 
(220) 2021 03 04 
(731) ანა  გოდაბრელიძე 

პოლიტკოვსკაიას ქ. 37, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ანემო 
Anemo 

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

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112044 A 
(210) AM 112044 
(220) 2021 03 05 
(310) 18304283 
(320) 2020 09 08 
(330) EUIPO 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

EMRANVID 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112045 A 
(210) AM 112045 
(220) 2021 03 05 
(310) 18304273 
(320) 2020 09 08 
(330) EUIPO 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
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(540)  

PAXMYRNA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112046 A 
(210) AM 112046 
(220) 2021 03 05 
(310) 18304259 
(320) 2020 09 08 
(330) EUIPO 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

VIDMAREVE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112047 A 
(210) AM 112047 
(220) 2021 03 05 
(310) 18305847  
(320) 2020 09 11 
(330) EUIPO 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

VIDPREVTYN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112048 A 
(210) AM 112048 
(220) 2021 03 05 
(310) 18305830  
(320) 2020 09 11 
(330) EUIPO 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

VYDNECT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112049 A 
(210) AM 112049 
(220) 2021 03 05 
(310) 18305841 
(320) 2020 09 11 
(330) EUIPO 
(731) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

VULTECVID 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ვაქცინები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112054 A 
(210) AM 112054 
(220) 2021 03 05 
(731) შპს „ოდრექს სოვთვეარ“ 

ტაშკენტის შესახვევი 4, ბ. 16, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) მწვანე, შავი, თეთრი 
(531) 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
9 – პროგრამული უზრუნველყოფა; თამაშების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; დაშიფრული 
პროგრამები; კომპიუტერული პროგრამები, ჩა-
წერილი; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრა-
მები, ჩაწერილი; პრინტერის პროგრამები.  
 

28 – სათამაშო ავტომატები [სათამაშო აპარატე-
ბი]; სათამაშო აპარატები [გასართობი აპარატე-
ბი]. 
 

41 – გართობა; სპორტული და კულტურული 
აქტივობები; აზარტული თამაშებით მომსახუ-
რება; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველ-
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ყოფა კომპიუტერულ ქსელში; კაზინოთი მომსა-
ხურების უზრუნველყოფა [აზარტული თამაშე-
ბი]; ღამის კლუბებით მომსახურება [გართობა]; 
სათამაშო მოწყობილობების გაქირავება.  
 

42 – პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშა-
ვება და განვითარება; კომპიუტერული პრო-
გრამირება; კომპიუტერული პროგრამების შედ-
გენა; ინტერნეტის უსაფრთხოების პროგრამე-
ბის შედგენა; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება; კომ-
პიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის 
ინსტალაცია; პროგრამული უზრუნველყოფის 
გაქირავება; კომპიუტერული პროგრამების ნა-
ირსახეობა (SaaS); კომპიუტერული სისტემების 
ანალიზი; კომპიუტერული სისტემების პროექ-
ტირება; კონსულტაციები კომპიუტერული ტექ-
ნიკის დიზაინისა და სრულყოფის მიზნით და-
მუშავების საკითხებში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112057 A 
(210) AM 112057 
(220) 2021 03 06 
(731) შპს „ალაზანი ვაინერი“ 

დემეტრე თავდადებულის ქ. 3, 4800,  
ყვარელი, საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

FOUR SEASONS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112066 A 
(210) AM 112066 
(220) 2021 03 09 
(310) 81417 
(320) 2020 09 11 
(330) JM 
(731) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 

(591)  ლურჯი, ნარინჯისფერი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;  

29.01.12 
(511)  
29 – ხორცი; თევზი, არაცოცხალი; შინაური 
ფრინველი; ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; 
ძეხვეული; ხორცის შემცვლელები; გაყინული 
ბოსტნეული; ბოსტნეული, დაკონსერვებული; 
ბოსტნეულის ჩირი; ბოსტნეული, თბურად და-
მუშავებული; დაკონსერვებული ხილი; ხილის 
ჩირი; ჩირი; თბურად დამუშავებული ხილი; 
დამუშავებული ხილი, სოკო და ბოსტნეული 
(კაკლისა და მარცვლეულის (პარკოსნების) ჩათ-
ვლით); დამუშავებული ბოსტნეული; დამუშა-
ვებული პარკოსნები; ოსპი; დამუშავებული წი-
წიბურა; დამუშავებული მარცვლეული (პარკო-
სნები); მოხარშული ლობიო და მარცვვლეული; 
ლობიო სოუსით; სოიას მარცვლები საკვებისა-
თვის, დაკონსერვებული; ტოფუ (სოიას ხაჭო); 
პომიდვრის პასტა; ბოსტნეულის პასტა; პომიდ-
ვრის წვენი კულინარიისათვის; დაკონსერვებუ-
ლი პომიდორი; ბოსტნეულის წვენი კულინა-
რიისათვის; პიკული; წვნიანის მოსამზადებელი 
შედგენილობები; წვნიანები; ნახარშები (ხორ-
ცისგან და ძვლებისგან); ბულიონის მოსამზა-
დებელი შედგენილობები; ბულიონები; ქოქო-
სის რძე; ქოქოსის ზეთი; ქოქოსის ცხიმი;  საკვე-
ბისთვის მცენარეული ცხიმები; სოუსები (სა-
წებლები); კაკალი, დამუშავებული; თხილზე 
დამზადებული სპრედები; თესლი (მარცვალი) 
დამუშავებული; საუზმეული (ხილზე დამზა-
დებული); პარკოსნებზე დამზადებული საუზ-
მეული; კაკალზე დამზადებული საუზმეული; 
ბოსტნეულზე დამზადებული საუზმეული; წი-
ნასწარ მომზადებული რაგუ კერით; ვეგეტარი-
ანული ჩილი; საქონლის ხორცის კერძი ჩილის 
წიწაკით (მექსიკური კერძი); მზა კერძები, რომ-
ლებიც ძირითადად შედგება ხორცისგან; მზა 
სალათები; მზა ბოსტნეულის კერძები; მზა საკ-
ვები, რომელიც შედგება ძირითადად ხორცის-
გან;  მზა საკვები, რომელიც შედგება ძირითა-
დად ხორცის შემცვლელებისგან; მზა საკვები, 
რომელიც შედგება  ძირითადად ფრინველის-
გან; მზა საკვები, რომელიც  ძირითადად შედ-
გება ბოსტნეულისგან; მზა საკვები, რომელიც  
ძირითადად შედგება თევზისგან; გაყინული 
საკვები, რომელიც ძირითადად შედგება ბოსტ-
ნეულისგან; გაყინული საკვები, რომელიც, ძი-
რითადად შედგება ხორცისგან; გაყინული საკ-
ვები, რომელიც ძირითადად შედგება ხორცის 
შემცვლელებისგან; გაყინული საკვები, რომე-
ლიც ძირითადად  შედგება თევზისგან; გაყი-
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ნული საკვები, რომელიც ძირითადად  შედგება 
ფრინველისგან; მზა მოხარშული საკვები, რო-
მელიც  ძირითადად შედგება ხორცისგან; მზა 
მოხარშული საკვები, რომელიც ძირითადად შე-
დგება ხორცის შემცვლელებისგან; მზა მოხარ-
შული საკვები, რომელიც ძირითადად შედგება 
ფრინველისგან; მზა მოხარშული საკვები, რომე-
ლიც ძირითადად  შედგება ბოსტნეულისგან; 
მზა მოხარშული საკვები, რომელიც ძირითა-
დად  შედგება თევზისგან. 
 

30 – ბრინჯი; ტაპიოკა; საგო; მაკარონის ნაწარ-
მი; ატრია; დამპლინგები (ცომში გახვეული 
ფარში); ვერმიშელი; კუსკუსი (მანანის ბურღუ-
ლი); მარცვლეულისგან დამზადებული ნაწარ-
მი; დამუშავებული ბურღულეული; დამუშავე-
ბული მარცვლეული; მთლიანმარცვლიანი ბრი-
ნჯი; გრძელმარცვლიანი ბრინჯი; ველური ბრი-
ნჯი; ყავისფერი ბრინჯი; ბასმატის ბრინჯი; 
ორთქლში გატარებული ბრინჯი; რიზოტო; 
ბრინჯის ნარევები; ბრინჯის ნარევები ბოსტ-
ნეულით, ქათმის ექსტრაქტებით, ხორცის ექს-
ტრაქტებით, ყველით, ლობიოთი, პარკოსნე-
ბით, სანელებლებით, არომატიზატორებით, 
მწვანილით, საკაზმებით; უპირატესად ბრინ-
ჯისგან შემდგარი დაფასოებული საკვები ნარე-
ვები; დამუშავებული კინოა; პიცა; ღვეზლები; 
საკაზმები; საწებლები (საკაზმები); კულინა-
რიული საწებლები; სოუსების მოსამზადებელი 
შედგენილობები; კერის (ცხარე საკაზმი) სოუსე-
ბი; მაკარონის ნაწარმის სოუსები; მაკარონის 
ნაწარმის საცხობი სოუსები; ჩილის სოუსი; სო-
იას სოუსი; ცხარე სოუსი; ტკბილი და მჟავე 
სოუსი; ცხარე სოუსები; პიკანტური სოუსები; 
სოუსები ბრინჯისთვის; სოუსის ფხვნილები; 
მიქსები (ნაზავი) სოუსების მოსამზადებლად;  
არომატიზატორები კონცენტრირებული სოუ-
სების სახით; მზა საკვები სოუსების სახით; მა-
რინადები; სალათის საკაზმები; ჩატნი (მოტ-
კბო-მომჟავო საწებელი ხორცისათვის); პასტები 
(ფქვილეულის საკვები); სოუს-სანელებლები 
(საკაზმები); წვენი (საწებელა); საკვები პრო-
დუქტების მოსამზადებელი შემასქელებლები; 
პესტო (საწებელი); მდოგვი; ძმარი; მარილი; სა-
ნელებლები; საკაზმები; კულინარიული მწვანი-
ლი; საკაზმად გამოსაყენებელი დამუშავებული 
ნიორი; საკაზმად გამოსაყენებელი დამუშავე-
ბული კოჭა (ჯანჯაფილი); გახეხილი კოჭა (ჯან-
ჯაფილი); შეკაზმული პასტები; წიწაკა; ჩილის 
წიწაკის საკაზმი;  საკაზმად გამოსაყენებელი ჩი-
ლის წიწაკის პასტები; არომატიზატორები საკ-
ვებისათვის; არომატული ნივთიერებები საკვე-

ბისათვის; ექსტრაქტები, რომლებიც გამოიყე-
ნება როგორც არომატიზატორი (ეთერზეთების 
გარდა); სანელებლების ნარევები; სანელებლე-
ბის ნაწარმი; სანელებლების ექსტრაქტები; და-
ფხვნილი სუნელები; კერის ნარევები; მაკარო-
ნის ნაწარმზე მომზადებული კერძები; ბრინჯ-
ზე მომზადებული კერძები; ატრიაზე დამზა-
დებული კერძები; სწრაფი მომზადების ატრია; 
სწრაფი მომზადების ბრინჯი; მარცვლეულის 
საუზმეული; ბრინჯის საუზმეული; საუზმეუ-
ლი, რომელიც ძირითადად  შედგება მაკარო-
ნისგან; საუზმეული, რომელიც ძირითადად  
შედგება ბრინჯისგან; საკვები, რომელიც  ძირი-
თადად  შედგება მაკარონის ნაწარმისგან; საკვე-
ბი, რომელიც ძირითადად  შედგება ბრინჯის-
გან; საკვები, რომელიც ძირითადად შედგება 
დამუშავებული ბურღულეულისგან; საკვები, 
რომელიც ძირითადად შედგება დამუშავე-
ბული მარცვლეულისაგან; საკვები, რომელიც 
შედგება  ძირითადად კინოასა და დამუშავებუ-
ლი მარცვლეულისაგან; საკვები, რომელიც ძი-
რითადად შედგება ატრიასაგან; გაყინული საკ-
ვები, რომელიც ძირითადად შედგება მაკარო-
ნის ნაწარმისგან; გაყინული საკვები, რომელიც 
ძირითადად შედგება ბრინჯისგან; გაყინული 
საკვები, რომელიც ძირითადად დამუშავებული 
ბურღულეულისგან შედგება; გაყინული საკვე-
ბი, რომელიც ძირითადად დამუშავებული მარ-
ცვლეულისაგან შედგება; გაყინული საკვები, 
რომელიც ძირითადად შედგება კინოასა და 
დამუშავებული მარცვლეულისაგან; გაყინული 
საკვები, რომელიც ძირითადად შედგება ატრია-
საგან; ბრინჯისგან შემდგარი მშრალი და თხე-
ვადი მზა საკვები; მაკარონის ნაწარმისგან შემ-
დგარი მშრალი და თხევადი მზა საკვები; ატ-
რიასაგან შემდგარი მშრალი და თხევადი მზა 
საკვები; სუნელებთან და არომატიზატორებთან 
გაერთიანებული დამუშავებული ბურღულეუ-
ლი ერთიან შეფუთვაში; სუნელებთან და არო-
მატიზატორებთან გაერთიანებული დამუშა-
ვებული მარცვლეული ერთიან შეფუთვაში; სუ-
ნელებთან და არომატიზატორებთან გაერთია-
ნებული დამუშავებული კინოა და მარცვლე-
ული ერთიან შეფუთვაში; სუნელებთან და 
არომატიზატორებთან გაერთიანებული ბრინჯი 
ერთიან შეფუთვაში; საკვებ თესლთან, პარკოს-
ნებთან ან ბოსტნეულთან გაერთიანებული და-
მუშავებული ბურღულეული ერთიან შეფუთვა-
ში; საკვებ თესლთან, პარკოსნებთან ან ბო-
სტნეულთან გაერთიანებული დამუშავებული 
მარცვლეული ერთიან შეფუთვაში; საკვებ თეს-
ლთან, პარკოსნებთან ან ბოსტნეულთან გაერ-
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თიანებული დამუშავებული კინოა და მარცვ-
ლეული ერთიან შეფუთვაში; საკვებ თესლთან, 
პარკოსნებთან ან ბოსტნეულთან გაერთიანებუ-
ლი ბრინჯი ერთიან შეფუთვაში; თესლთან, 
პარკოსნებთან ან ბოსტნეულთან გაერთიანებუ-
ლი მაკარონის ნაწარმი ერთიან შეფუთვაში; 
თესლთან, პარკოსნებთან ან ბოსტნეულთან გა-
ერთიანებული ატრია ერთიან შეფუთვაში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112067 A 
(210) AM 112067 
(220) 2021 03 09 
(731) ნეშნელ ესოუსიეიშენ ოფ რიელტერს 

430 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.18;  

26.04.24; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის 
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; ასოცია-
ციის მომსახურება, კერძოდ, უძრავი ქონების 
სავაჭრო ასოციაციების მომსახურება და საქმია-
ნობაში დახმარება, მართვისა და ადმინისტრი-
რების მომსახურებისა უძრავი ქონების აგენტე-
ბის, ბროკერებისა და პროფესიონალების საქ-
მიანობისა და ინტერესების ხელშეწყობის მომ-
სახურების სახით და უძრავი ქონების მრეწვე-
ლობის ასოციაციის წევრობასთან  დაკავშირე-
ბული მომსახურება, კერძოდ, წევრობის სქემე-
ბის ადმინისტრირება. 
 

36 – უძრავი ქონების მომსახურება საბროკერო 
მომსახურების, მართვის, შფასების, გაყიდვისა 
და უძრავი ქონების იჯარის ჩათვლით და უძ-
რავ ქონებასთან დაკავშირებული რჩევებისა და 
საკონსულტაციო მომსახურება; ინფორმაციის 
მიწოდება (სხვა კლასებში შეტანილის გარდა) 
ონ-ლაინ კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან 
ინტერნეტში ვებ გვერდების საშუალებებით ან 

კომპიუტერული ქსელის, უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული სხვა კავშირის ქსელის  მეშ-
ვეობით; მიწის მართვის, გაქირავებისა და გამო-
ყენების საკონსულტაციო მომსახურება; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ახალი ამბების გა-
ვრცელება, ანალიზი, მახასიათებლები და ინ-
ფორმაცია; სახლებისა და სხვა უძრავი ქონების 
გაყიდვასთან დაკავშირებული მონაცემებით 
უზრუნველყოფა; დროითი ფლობის საკუთრე-
ბის იჯარა ან გაყიდვა; უძრავი ქონების მართ-
ვის მომსახურება;  უძრავი ქონების ბროკერების 
უზრუნველყოფა საორგანიზაციო, მარეგული-
რებელი, საინფორმაციო და მხარდაჭერის მომ-
სახურებით; უძრავი ქონების მრეწველობის ორ-
განიზებაში წევრობასთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; ფინანსური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული რჩევებისა და საკონსულტა-
ციო მომსახურება; ფულადი ვალდებულებები 
და მასთან დაკავშირებული რჩევებისა და სა-
კონსულტაციო მომსახურება; იპოთეკური სეს-
ხების საშუამავლო მომსახურება; ფინანსური 
და სადაზღვევო ინფორმაციით უზრუნველყო-
ფა; დაზღვევის მომსახურება და მასთან და-
კავშირებული რჩევებისა და საკონსულტაციო 
მომსახურება; ზემოაღნიშნული მომსახურება 
ინტერნეტის მეშვეობით ან კომპიუტერული 
ქსელით, ან კავშირის სხვა ქსელით. 
 

41 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საგან-
მანათლებლო და სასწავლო მომსახურება; გარ-
თობის მომსახურება; კონფერენციების, კონგრე-
სებისა და შეხვედრების ორგანიზება და ჩატა-
რება; შეჯიბრებისა და დაჯილდოების ცერემო-
ნიების ორგანიზება; საგამომცემლო მომსახუ-
რება ელექტრონული საგამომცემლო მომსახუ-
რების ჩათვლით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112158 A 
(210) AM 112158 
(220) 2021 03 12 
(731) სს „კორპორაცია  ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო 

(540)  

შავი α 
чёрная α 
black α 

(591) შავ-თეთრი 
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(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112176 A 
(210) AM 112176 
(220) 2021 03 16 
(731) შპს „ბლოქსი“ 

მუხრან მაჭავარიანის ქ. 65, ბლოკი ა, ბ. 17,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) C1976A ოქროსფერი, თეთრი 
(531) 26.04.03; 26.04.11; 27.05.01; 27.05.11; 28.19;  

29.01.12 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების და-
ყენება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112190 A 
(210) AM 112190 
(220) 2021 03 17 
(731) შალვა ალელიშვილი 

ლესელიძის ქ. 21, 3700, რუსთავი,   
საქართველო 

(740) შალვა ალელიშვილი 
(540) 

 
(591)  ყავისფერი 
(531) 03.04.01; 03.04.02; 03.04.13; 28.19 

(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112254 A 
(210) AM 112254 
(220) 2021 03 19 
(731) შპს „4 ბროს“ 

სოფ. ველისციხე, I-ლი  ქ. 27, 1560,  
გურჯაანი, საქართველო 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

სენატორი 
SENATOR 
СЕНАТОР 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამ-
ხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეუ-
ლი და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, 
რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები 
ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თა-
ფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის 
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112255 A 
(210) AM 112255 
(220) 2021 03 19 
(731) შპს „4 ბროს“ 

სოფ. ველისციხე, I-ლი  ქ. 27, 1560,  
გურჯაანი,  საქართველო 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

იმპერატორი 
IMPERATOR 
ИМПЕРАТОР 
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; კვერცხი, რძე და რძის 
ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის 
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112271 A 
(210) AM 112271 
(220) 2021 03 22 
(731) შპს „მზეთავი“ 

დავით ჯაბაძის ქ. 31, ბლოკი ბ, ბ. 81,  
გლდანის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.07.10; 19.09.02; 25.01.05; 25.01.06;  

27.05.01; 27.05.09 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112281 A 
(210) AM 112281 
(220) 2021 03 23 
(731) ტეარსაიენს, ინკ. 

510 კოტონვუდ დრაივი, მილპიტასი,  
CA 95035, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

LIPIVIEW 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყო-
ფა და პროგრამული უზრუნველყოფა და მათი 

ნაწილები და საკუთნო მეიბომის ჯირკვლებისა 
და თვალის დაავადებების, კერძოდ, მშრალი 
თვალისა და მეიბომის ჯირკვლების დისფუნქ-
ციის საანალიზო, დიაგნოსტიკური და მონიტო-
რინგის აპარატებთან გამოსაყენებლად. 
 

10 – თვალის დაავადებების, კერძოდ, მშრალი 
თვალისა და მეიბომის ჯირკვლების დისფუნ-
ქციის საანალიზო, დიაგნოსტიკური და მონი-
ტორინგის სამედიცინო აპარატები და ხელსაწ-
ყოები და მათი ნაწილები და საკუთნო; თვალის 
დაავადებების, კერძოდ, მშრალი თვალისა და 
მეიბომის ჯირკვლების დისფუნქციის საანალი-
ზო, დიაგნოსტიკური და მონიტორინგის ოპტი-
კური და ფოტოგრაფიული აპარატები და ხელ-
საწყოები და მათი ნაწილები და საკუთნო, კერ-
ძოდ, ინტერფერომეტრები და კამერები; ოპტი-
კური ლინზის, კამერის, ლამპის, შუქდიოდის, 
სპექტრომეტრის შემცველი გამოსახულების სა-
კვლევი სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოე-
ბი თვალის დაავადებების, კერძოდ, მშრალი 
თვალისა და მეიბომის ჯირკვლების დისფუნქ-
ციის საანალიზოდ, დიაგნოსტიკისა და მონი-
ტორინგისას გამოსაყენებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112287 A 
(210) AM 112287 
(220) 2021 03 23 
(731) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე  ჯელაძე 
(540)  

PHARMACIE DE BEAUTE 
ATTIRANCE 

ატირანს სილამაზის აფთიაქი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწ-
მენდი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
 

5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარლული გამოყენებისთვის ვარგისი 
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დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები 
ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამი-
ანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტი-
რი, სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი 
მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინ-
ფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასა-
ნადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, 
ჰერბიციდები. 
 

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

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112289 A 
(210) AM 112289 
(220) 2021 03 24 
(731) ტეარსაიენს ინკ. 

510 კოტონვუდ დრაივი, მილპიტასი,  
CA 95035, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

LIPIFLOW 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
9 – კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყო-
ფა და პროგრამული უზრუნველყოფა და მათი 
ნაწილები და საკუთნო თვალის დაავადებების, 
კერძოდ, მშრალი თვალისა და მეიბომის ჯირ-
კვლის დისფუნქციის სამკურნალოდ და მონი-
ტორინგისთვის; ტემპერატურის სამედიცინო 
ელექტრონული რეგულატორი და მისი ნაწი-
ლები და საკუთნო, რომელიც, ძირითადად, გა-
მოიყენება, როგორც თერმორეგულატორი, კერ-
ძოდ, მეიბომის ჯირკვლებისათვის სითბოს მი-
წოდებისა და მართვისათვის თვალის სნეულე-
ბის, კერძოდ, მშრალი თვალისა და მეიბომის 
ჯირკვლის დისფუნქციის სამკურნალოდ; წნე-
ვის სამედიცინო ელექტრონული რეგულატორი 
და მისი ნაწილები და საკუთნო, რომელიც, 
ძირითადად, გამოიყენება წნევის სამართავად, 
კერძოდ, მეიბომის ჯირკვლებზე წნევის მიწო-
დებისა და მართვისათვის თვალის სნეულების, 
კერძოდ, მშრალი თვალისა და მეიბომის ჯირ-
კვლის დისფუნქციის სამკურნალოდ; სითხის 
გადაცემის სამედიცინო ელექტრონული რეგუ-
ლატორი და მისი ნაწილები და საკუთნო, რო-

მელიც, ძირითადად, გამოიყენება თვალისათ-
ვის შემთბარი სითხის რეგულაციისა და გადა-
ცემისათვის თვალის სნეულების, კერძოდ, 
მშრალი თვალისა და მეიბომის ჯირკვლის 
დისფუნქციის სამკურნალოდ. 
 

10 – თვალის დაავადებების, კერძოდ, მშრალი 
თვალისა და მეიბომის ჯირკვლის დისფუნქცი-
ის სამკურნალო და მონიტორინგის სამედიცი-
ნო აპარატები და ხელსაწყოები და მათი ნაწი-
ლები და საკუთნო; მეიბომის ჯირკვლების ობ-
სტრუქციისა და ოკლუზიის გამოსავლენი სამე-
დიცინო ხელსაწყოები და მათი ნაწილები და 
საკუთნო; სამედიცინო გამათბობლები, რომლე-
ბიც, ძირითადად, გამოიყენება სამკურნალო მი-
ზნებისათვის, კერძოდ, პაციენტის თვალსა და 
მასთან დაკავშირებულ თვალის სტრუქტურებ-
ზე სითბოს ზემოქმედებისათვის თვალის დაა-
ვადებების, კერძოდ, მშრალი თვალისა და მეი-
ბომის ჯირკვლების დისფუნქციის სამკურნა-
ლოდ; სამედიცინო ხელსაწყოები, კერძოდ, სამ-
კურნალო კონტაქტური ლინზები, რომლებიც, 
ძირითადად, გამოიყენება სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის და რომლებიც შეიცავენ ელექტრული 
გათბობის ელემენტს მეიბომის ჯირკვლების გა-
სათბობად პაციენტის თვალზე მისი დამაგრე-
ბისას მშრალი თვალის სინდრომისა და მეიბო-
მის ჯირკვლების დისფუნქციის სამკურნალოდ; 
ტემპერატურის სამედიცინო ელექტრონული 
რეგულატორი და მისი ნაწილები და საკუთნო, 
რომელიც, ძირითადად, გამოიყენება, როგორც 
თერმორეგულატორი, კერძოდ, მეიბომის ჯირკ-
ვლებისათვის სითბოს მიწოდებისა და მართვი-
სათვის თვალის სნეულების, კერძოდ, მშრალი 
თვალისა და მეიბომის ჯირკვლის დისფუნქცი-
ის სამკურნალოდ; წნევის სამედიცინო ელექ-
ტრონული რეგულატორი და მისი ნაწილები და 
საკუთნო, რომელიც, ძირითადად, გამოიყენება 
წნევის სამართავად, კერძოდ, მეიბომის ჯირკ-
ვლებზე წნევის მიწოდებისა და მართვისათვის 
თვალის სნეულების, კერძოდ, მშრალი თვალი-
სა და მეიბომის ჯირკვლის დისფუნქციის სამ-
კურნალოდ; სითხის გადაცემის სამედიცინო 
ელექტრონული რეგულატორი და მისი ნაწი-
ლები და საკუთნო, რომელიც, ძირითადად, გა-
მოიყენება თვალისათვის შემთბარი სითხის რე-
გულაციისა და გადაცემისათვის თვალის სნეუ-
ლების, კერძოდ, მშრალი თვალისა და მეიბომის 
ჯირკვლის დისფუნქციის სამკურნალოდ. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 112290 A 
(210) AM 112290 
(220) 2021 03 24 
(731) ტეარსაიენს ინკ. 

510 კოტონვუდ დრაივი, მილპიტასი,  
CA 95035, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

LIPISCAN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყო-
ფა და პროგრამული უზრუნველყოფა და მათი 
ნაწილები და საკუთნო მეიბომის ჯირკვლებისა 
და თვალის დაავადებების, კერძოდ, მშრალი 
თვალისა და მეიბომის ჯირკვლების დისფუნ-
ქციის საანალიზო, დიაგნოსტიკური და მონი-
ტორინგის აპარატებთან გამოსაყენებლად. 
 

10 – მეიბომის ჯირკვლებისა და თვალის დაავა-
დებების, კერძოდ, მშრალი თვალისა და მეიბო-
მის ჯირკვლების დისფუნქციის საანალიზო, 
დიაგნოსტიკური და მონიტორინგის სამედიცი-
ნო აპარატები და ხელსაწყოები და მათი ნაწი-
ლები და საკუთნო; მეიბომის ჯირკვლებისა და 
თვალის დაავადებების, კერძოდ, მშრალი თვა-
ლისა და მეიბომის ჯირკვლების დისფუნქციის 
საანალიზო, დიაგნოსტიკური და მონიტორინ-
გის ოპტიკური და ფოტოგრაფიული აპარატები 
და ხელსაწყოები და მათი ნაწილები და საკუ-
თნო, კერძოდ, ინტერფერომეტრები და კამერე-
ბი; ოპტიკური ლინზის, კამერის, ლამპის, შუქ-
დიოდის, სპექტრომეტრის შემცველი გამოსახუ-
ლების საკვლევი სამედიცინო აპარატურა და 
ხელსაწყოები მეიბომის ჯირკვლებისა და თვა-
ლის დაავადებების, კერძოდ, მშრალი თვალისა 
და მეიბომის ჯირკვლების დისფუნქციის საანა-
ლიზოდ, დიაგნოსტიკისა და მონიტორინგისას 
გამოსაყენებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112298 A 
(210) AM 112298 
(220) 2021 03 24 
(731) შპს „გიცა+“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვარტ., კორპ. 4,  
ბ. 71, 0186, ვაკის რაიონი,  თბილისი,  
საქართველო 

 
 
 

(540) 
 

 
(591) ნაცრისფერი, მწვანე 
(531) 03.11.11; 26.04.04; 26.04.09; 27.05.01; 28.19;  

29.01.12 
(511)  
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და 
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭ-
ლეულობა, დანების, ჩანგლების და კოვზების 
გარდა; ჯაგრისები და ღრუბლები; ფუნჯები, 
სამხატვრო ფუნჯების გარდა; ჯაგრისის დასამ-
ზადებლი მასალა; საწმენდი საგნები; დაუმუშა-
ვებელი და ნახევრადდამუშავებული შუშა, 
სამშენებლო შუშის გარდა; შუშის, ფაიფურის 
და კერამიკის (თიხის)  ნაწარმი. 
 

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

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112299 A 
(210) AM 112299 
(220) 2021 03 24 
(731) შპს „შოთას მარანი“ 

სოფ. ძირაგეული, 0400, ამბროლაურის  
რაიონი, საქართველო 

(740) შოთა მეტრეველი 
(540)  

parvus cellar. 
პარვუს სელარ. 

(591)  შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 112368 A 
(210) AM 112368 
(220) 2021 03 26 
(731) გიორგი დეკანოზიშვილი 

დაბა წყნეთი, არსენას ქ. 81, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ლურჯი, ოქროსფერი 
(531) 19.09.01; 19.09.02; 24.01.03; 24.01.11;  

24.01.13; 24.01.17; 25.01.05; 29.01.12 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112369 A 
(210) AM 112369 
(220) 2021 03 26 
(731) „გრანდ კენდი“ ლლკ 

31 მასის სტრ. 0061, ერევანი, სომხეთი 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, წითელი, მწვანე,   

ფირუზისფერი, ყავისფერი,  
ვარდისფერი, ნაცრისფერი, შავი 

(531) 03.05.01; 03.05.24; 03.05.25; 29.01.15 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, ცომეული ნაწარმი და საკონდი-
ტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და 
სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; 
საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-

ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; 
ყინული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112370 A 
(210) AM 112370 
(220) 2021 03 26 
(731) „გრანდ კენდი“ ლლკ 

31 მასის სტრ. 0061, ერევანი, სომხეთი 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, წითელი, მწვანე,   

აგურისფერი, ყავისფერი, ჩალისფერი,   
ნაცრისფერი, შავი 

(531) 03.05.03; 03.05.05; 03.05.24; 03.05.25;  
29.01.15 

(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, ცომეული ნაწარმი და საკონდი-
ტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და 
სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; 
საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112371 A 
(210) AM 112371 
(220) 2021 03 26 
(731) „გრანდ კენდი“ ლლკ 

31 მასის სტრ. 0061, ერევანი, სომხეთი 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 
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სასაქონლო ნიშნები 

(591) თეთრი, ყვითელი, წითელი, მწვანე,   
ცისფერი, მარჯნისფერი, ყავისფერი,   
ჩალისფერი, ნაცრისფერი, შავი 

(531) 03.04.01; 03.04.05; 03.04.24; 03.04.25;  
29.01.15 

(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, ცომეული ნაწარმი და საკონდი-
ტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და 
სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; 
საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112372 A 
(210) AM 112372 
(220) 2021 03 26 
(731) „გრანდ კენდი“ ლლკ 

31 მასის სტრ. 0061, ერევანი, სომხეთი 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, წითელი, მწვანე,   

ცისფერი, ოქროსფერი, ყავისფერი,   
ჩალისფერი, იისფერი, ვარდისფერი,   
ნაცრისფერი, შავი 

(531) 02.05.03; 02.05.04; 02.05.23; 29.01.15 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, ცომეული ნაწარმი და საკონდი-
ტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და 
სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; 
საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2021 112373 A 
(210) AM 112373 
(220) 2021 03 26 
(731) „გრანდ კენდი“ ლლკ 

31 მასის სტრ. 0061, ერევანი, სომხეთი 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, წითელი, ბაცი  

ყავისფერი, ყავისფერი, მუქი ყავისფერი,   
ჩალისფერი, ნაცრისფერი, შავი 

(531) 03.01.14; 29.01.15 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, ცომეული ნაწარმი და საკონდი-
ტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და 
სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; 
საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 112472 A 
(210) AM 112472 
(220) 2021 04 02 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
12 – ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნი-
ლი მზიდი ნაწილები. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

 
 
 
 
(111) M 2021 34534 R  
(151) 2021 09 22 
(181) 2031 09 22 
(260) AM 2020 109303 A 
(220) 2020 08 06 
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტედ 

ვეი ქორთ ვესტი, იუნიონ როუდი,  
ფარნჰამი, სური, GU9 7PT,  
გაერთიანებული სამეფო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34541 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109209 A 
(220) 2020 07 24 
(732) მარიამ  შენგელია 

პოლიტკოვსკაის ქ. 3, თბილისი,  
საქართველო; 
ქეთევან  რატიანი 
პოლიტკოვსკაის 3, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34542 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109212 A 
(220) 2020 07 27 
(732) შპს „ევრომოტორსი“ 

ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის  
საცხოვრებელ რაიონს შორის, 0163,  
სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34543 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109355 A 
(220) 2020 08 10 
(732) შპს „ჭკვიანი“ 

4000 მესხის ქ. 9, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
(111) M 2021 34544 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109356 A 
(220) 2020 08 10 
(732) შპს „MGL GEORGIA“ 

ფრიდონ ხალვაშის გამზ. 20, კორპ. ა, ბ. 8,  
6010, ბათუმი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34545 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109588 A 
(220) 2020 08 28 
(732) სააქციო საზოგადოება „კოტეხი-გურჯაანის  

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34546 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109589 A 
(220) 2020 08 28 
(732) სააქციო საზოგადოება „კოტეხი-გურჯაანის  

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

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34547 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109590 A 
(220) 2020 08 28 
(732) სააქციო საზოგადოება „კოტეხი-გურჯაანის  

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

___________________________________________  
 
(111) M 2021 34548 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109675 A 
(220) 2020 09 10 

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები 
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სასაქონლო ნიშნები 

(732) შპს „მიდამო“ 
დიდი ხეივნის ქ. 43, 0114, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34549 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109733 A 
(220) 2020 09 11 
(732) იადეა ტექნოლოჯი გრუპ კო., ლტდ  

დონშენგ როუდ, დაჩენ ინდასტრიალ  
ზონ, ანჩჟენ თაუნ, ჩიშან დისტრიქტ, უსი  
სითი, ცზანსუ პროვინს, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34550 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109956 A 
(220) 2020 10 01 
(732) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კიურასაო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34551 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 109958 A 
(220) 2020 10 01 
(732) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ 

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კიურასაო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34552 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110016 A 
(220) 2020 10 02 
(732) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ  

კომპანი“ 
პარერავეგის 45, კიურასაო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34553   
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110196 A 
(220) 2020 10 16 

(732) დიურასელ ბატერიზ ბვბა 
ნეივერჰეიდსლან 7, 3220 არსხოტი, ბელგია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34554 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110218 A 
(220) 2020 10 21 
(732) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ 

9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34555 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110219 A 
(220) 2020 10 21 
(732) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ 

9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34556 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110223 A 
(220) 2020 10 22 
(732) შპს „არომაკო“ 

წმინდა ქეთევან დედოფლის გამზ.  
41/სამასი არაგველის ქ. 6, სად. 1, სარ. 2,  
ისნის რაიონი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M2021 34557 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110226 A 
(220) 2020 10 22 
(732) დაიემონდ ქვესტ ლიმიტიდ 

ომს ჩემბერს, პ.ო. ბოქს 3152, როუდ  
თაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(ბრიტანეთის) 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34558 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110279 A 
(220) 2020 10 23 
(732) ბიოლოგიშე ჰაილმიტელ ჰეელ გმბჰ 
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დრ.-რეკვეგ-შტრასე 2-4, D-76532  
ბადენ-ბადენი, გერმანია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34559 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110280 A 
(220) 2020 10 23 
(732) ბიოლოგიშე ჰაილმიტელ ჰეელ გმბჰ 

დრ.-რეკვეგ-შტრასე 2-4, D-76532  
ბადენ-ბადენი, გერმანია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34560 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110292 A 
(220) 2020 10 27 
(732) შპს „ლავაპი“ 

მეფე მირიანის ქ. 23, ბ. 61, 0159,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34561 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110505 A 
(220) 2020 11 13 
(732) ჰ & მ ჰენეს & მაურიც აბ   

სე - 106 38 სტოკჰოლმი, შვედეთი 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34562 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110516 A 
(220) 2020 11 16 
(732) შპს „იმპექსფარმი“ 

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34563 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110603 A 
(220) 2020 11 24 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი  

დელავერის კორპორაცია 

300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10022, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34564 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110604 A 
(220) 2020 11 24 
(732) პფაიზერ ინკ.  

235 ისტ 42 სტრიტ, ნიუ იორკი,  
ნიუ იორკის შტატი 10017, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34565 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(260) AM 2020 110605 A 
(220) 2020 11 24 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34566 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(260) AM 2020 109374 A 
(220) 2020 08 12 
(732) ალექსი მორჩილაძე 

ჭყონდიდელის ქ. 22, 0180, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34567 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(260) AM 2020 109587 A 
(220) 2020 08 28 
(732) შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“ 

ორხევი, ჩანტლაძის ჩიხი 8, 0109,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34568 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(260) AM 2020 110035 A 
(220) 2020 10 07 
(732) ირაკლი ქირია 

გ. ძოწენიძის ქ. 5, ბ. 29, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
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(111) M 2021 34569 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(260) AM 2020 110481 A 
(220) 2020 11 12 
(732) ჰსიანგ ლუნ ინტერნეიშენალ კორპ. 

6F, №106, ჩანგ-ან ვ. რდ., ტაიპეი,  
ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34570 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(260) AM 2020 110763 A 
(220) 2020 12 07 
(732) შპს „პილიგრიმ“ 

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

___________________________________________ 
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(111) M 2021 34531 R  
(151) 2021 09 21 
(181) 2031 09 21 
(210) AM 114541 
(220) 2021 09 08 
(732) შპს „ელიტ ფუდ“ 

მამუკა სამაკაშვილის ქ. 9, წყალტუბო,  
საქართველო 

(540)  

კენკა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი; გაყინული ხორცი. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34532 R  
(151) 2021 09 21 
(181) 2031 09 21 
(210) AM 114596 
(220) 2021 09 13 
(732) სს „ოპპა“ 

ყაზბეგის გამზ. 15, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 
 

 
 

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

(531) 15.01.24; 29.01.15 
(511)  
9 – გადახდის აპარატები. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; მათ შორის, გადა-
ხდის მომსახურებისა და გადახდის აპარატე-
ბით გადახდების უზრუნველყოფა.  
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2021 34533 R  
(151) 2021 09 21 
(181) 2031 09 21 
(210) AM 114597 
(220) 2021 09 13 
(732) სს „ოპპა“ 

ყაზბეგის გამზ. 15, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, ცისფერი, ნარინჯისფერი,   

მწვანე, წითელი, ნაცრისფერი, შავი,  
თეთრი 

(531) 15.01.24; 15.01.25; 29.01.15 
(511)  
9 – გადახდის აპარატები. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; მათ შორის, გადა-
ხდის მომსახურებისა და გადახდის აპარატე-
ბით გადახდების უზრუნველყოფა.  
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34535 R  
(151) 2021 09 22 
(181) 2031 09 22 
(210) AM 114612 
(220) 2021 09 15 
(732) შპს „რითეილ ჯგუფი“ 

სოფ. წეროვანი, მცხეთა, საქართველო 
(540) 

 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელა-
ციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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(591) BCFFF2 თეთრი, E58A44 ნარინჯისფერი,  
5947CC ლურჯი 

(531) 02.09.01; 26.13.25; 28.19; 29.01.13 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა 
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; სა-
ფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანე-
ლებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვა-
ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყი-
ნული (გაყინული წყალი). 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34536 R  
(151) 2021 09 23 
(181) 2031 09 23 
(210) AM 114672 
(220) 2021 09 17 
(732) შპს „ასკანელი ძმები“ 

კახეთის გზატ. 110ა, სამგორის რაიონი,  
0198, თბილისი, საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 
 

 
 

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

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
33 – ღვინო, ღვინის შემცველი ალკოჰოლიანი 
სასმელები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34537 R  
(151) 2021 09 23 
(181) 2031 09 23 
(210) AM 114673 
(220) 2021 09 17 
(732) შპს „ასკანელი ძმები“ 

კახეთის გზატ. 110ა, სამგორის რაიონი,  
0198, თბილისი, საქართველო 

 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) შავი, ვარდისფერი 
(531) 26.04.22; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
33 – ღვინო; ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის 
გარდა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34538 R  
(151) 2021 09 23 
(181) 2031 09 23 
(210) AM 114688 
(220) 2021 09 21 
(732) ლინდა კიკოლაშვილი 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 12, ბ. 32, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) ოქროსფერი, შავი, ღია ვარდისფერი,   
თეთრი 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 16.03.01; 27.03.15;  
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13 

(511)  
41 – სატელევიზიო გასართობი გადაცემა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34539 R  
(151) 2021 09 23 
(181) 2031 09 23 
(210) AM 114395 
(220) 2021 08 20 
(732) რევაზ ცირეკიძე 

თამარაშვილის ქ. 10, ბ. 43, 0177, თბილისი,   
საქართველო 
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(540) 
 

 
 

(591) მუქი ყავისფერი, ყავისფერი, ყვითელი,   
თეთრი,  ნარინჯისფერი 

(531) 05.07.02; 11.01.17; 25.03.03; 25.07.25; 28.19;  
29.01.14 

(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურ-
ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
წარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა სა-
კვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუ-
არი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებ-
ლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; 
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გა-
ყინული წყალი). 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34540 R  
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(210) AM 113701 
(220) 2021 06 30 
(732) შპს „ქართული თამბაქოს წარმოება“ 

შოთა რუსთაველის ქ. 9, ბ. 36, მარნეული,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 

(591) თეთრი, შავი, სხვადასხვა ტონის ლურჯი, 
 იასამნისფერი, ცისფერი 

(531) 02.03.17; 25.01.01; 27.05.01; 29.01.15 
(511)  
34 – თამბაქო და თამბაქოს ჩამნაცვლებლები; 
სიგარეტები და სიგარები; ელექტრონული სი-
გარეტები და პირის აეროზოლები მწეველთათ-
ვის; მწეველთა საკუთვნო; ასანთი. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34571 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(210) AM 114536 
(220) 2021 09 07 
(732) შპს „ჯი-თი მოტორს“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 155, 0131,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ჯი-თი მოტორს 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, 
ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელი აპარა-
ტები. 
 

37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, ნავ-
თობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34572 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(210) AM 114675 
(220) 2021 09 17 
(732) Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret Anonim 

Sirketi-ის წარმომადგენლობა საქართვე- 
ლოში 
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)  

Hidroten 
ჰიდროტენი 

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

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34573 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(210) AM 114598 
(220) 2021 09 13 
(732) შპს „დეო“ 

ალეკო გობრონიძის ქ.  11, ბლოკი „ა“, ბ. 28,  
გლდანის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) შავი, ოქროსფერი 
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24;  

27.05.01; 27.05.24; 28.19; 29.01.12 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34574 R  
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(210) AM 114683 
(220) 2021 09 20 

(732) მეტრო ავრასია ინვესთმენთ ჯორჯია 
გოგოლის ქ. 1, 6010, ბათუმი,   
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) 050000 შავი, FFD85B ღია ოქროსფერი,  
C99724 მუქი ოქროსფერი 

(531) 26.01.01; 26.01.18; 26.01.24; 26.11.03;  
26.11.06; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10;  
27.05.21; 29.01.12 

(511)  
36 – ვირტუალური ვალუტის ელექტრონული 
გადაგზავნა; ფინანსების მართვა; ფინანსური 
მომსახურება; ვირტუალური ვალუტის ფინან-
სური გადაცვლა. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 34575 R  
(151) 2021 10 04 
(181) 2031 10 04 
(210) AM 114680 
(220) 2021 09 20 
(732) ტრკ ფრანჩაიზერ, ინკ. 

22 სილვან ვეი, პარსიპანი ნიუ-ჯერზი  
07054, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

REGISTRY COLLECTION 
HOTELS 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – სასტუმროების, საკურორტო სასტუმროე-
ბის და დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნის 
მომსახურება. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 107015 A* 
(800) 1096614 
(151) 2011 09 30 
(891) 2019 12 23 
(731) FARMEC SA 

Str. Henri Barbusse no. 16, Cluj-Napoca,  
Romania 

(540)  

GEROVITAL 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109645 A 
(800) 1548698 
(151) 2020 07 21 
(891) 2020 07 21 
(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
12 – Pneumatic tires; casings for pneumatic tires; in-
ner tubes for pneumatic tires; solid tires for vehicle 
wheels; tires for vehicle wheels; valves for vehicle ti-
res; motorcycle tires; inner tubes for automobile tires; 
automobile tires; tubeless tires for bicycles; inner tu-
bes for bicycles, cycles; bicycle tires; spikes for tires; 
studs for tires; adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; repair outfits for inner tubes; tubular tires. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110726 A 
(800) 1563619 
(151) 2020 06 30 
(891) 2020 06 30 
(731) Allergan, Inc. 

2525 Dupont Drive, Irvine CA 92612, USA 
(540)  

ALLERGAN 
AESTHETICS 

 
 
 
 
 

 
(591) Black, white  
(526) AESTHETICS 
(511)  
3 – Non-medicated cosmetic and skincare preparati-
ons; skin cleansers; skin toners; facial skin lotions; 
skin moisturizers; anti-aging moisturizers; skin cre-
ams and beauty serums; anti-aging creams; eye cre-
ams and beauty serums; anti-wrinkle creams; hair tex-
ture cream and hair texture lotion; firming creams and 
lotions as cosmetic preparations; after sun creams; sun 
damage repair creams; age-retardant creams as anti-
aging cream; age spot reducing creams; sunscreens as 
a type of sunscreen preparation; exfoliant creams; 
chemical skin peeling solutions as a type of non-me-
dicated skin care preparation; body mist as non-medi-
cated skin care preparation; body sprays; facial mist 
as non-medicated skin care preparation; facial spray; 
beauty masks; non-medicated cosmetics in the form 
of skin and face creams, gels, ointments, pastes, fo-
ams, lotions, sprays and waxes for non-medically tre-
ating glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries and 
defects and conditions of the human skin. 
 

10 – Surgical, medical, therapeutic and cosmetic ins-
truments for treating glabellar lines, facial wrinkles, 
asymmetries and defects and conditions of the human 
skin, and for use in facial aesthetic surgery, facial aes-
thetic reconstruction, breast aesthetics, muscle stimu-
lation, body contouring and ophthalmic related disea-
ses and disorders; intra-uterine non-chemical contra-
ceptive devices; medical diagnostic instruments for 
the analysis of body fluids; dermatological microder-
mabrasion apparatus, namely, instruments used for 
performing microdermabrasion of the skin and which 
deliver topical solutions to the skin during a procedu-
re; cosmetic apparatus, namely, an electronic skin tre-
atment device in the nature of a skin-resurfacing treat-
ment device that combines exfoliation, extraction, and 
infusion of condition-specific serums to improve skin 
health, function and appearance; medical devices, na-
mely, apparatus for tissue cooling, body shaping and 
contouring, and treatment of cellulite and soft tissue; 
medical devices used to destroy fat cells; medical de-
vices, namely, therapeutic apparatus and instruments 
generating high frequency electromagnetic energy for 
use in muscle stimulation, treatment of cellulite and 
soft tissue, and sculpting, shaping and contouring of 
the body; medical devices, namely, medical apparatus 
and instruments generating high frequency electro-

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნე-
ბიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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magnetic energy for use in electrical muscle stimula-
tion for medical purposes, treatment of cellulite, and 
treatment of soft tissue by means of electrical nerve 
stimulation for medical purposes; medical devices to 
facilitate the placement of cosmetic implants during 
surgical procedures; cell transfer apparatus, namely, 
graft harvesting instruments; medical injectors, name-
ly, adipose tissue and medical fluid injectors; surgical 
and medical apparatus and instruments for use in pro-
cessing adipose tissue; apparatus for the medical treat-
ment of glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries 
and defects and conditions of the human skin, namely, 
needles for the injection of hyaluronic acid formulati-
ons for medical purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110802 A 
(800) 1563805 
(151) 2020 10 01 
(891) 2020 10 01 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

RYEQO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110803 A 
(800) 1563934 
(151) 2020 10 05 
(891) 2020 10 05 
(731) Individual entrepreneur Matveev Alexandr  

Vladimirovich 
Prospect Mira, d. 33, kv. 28, Reutov,  
RU-143960 Moscow Region, Russian  
Federation 

(540)  

SKYNAME 
(591) Black, white  
(511)  
18 – Mountaineering sticks; slings for carrying in-
fants; luggage tags; pocket wallets; saddlecloths for 
horses; business card cases; reins; reins for guiding 
children; sling bags for carrying infants; harness fit-
tings; card holders [wallets]; parts of rubber for stir-
rups; chamois leather, other than for cleaning purpo-
ses; umbrellas; parasols; saddlery; frames for umbre-
llas or parasols; handbag frames; card cases [noteca-
ses]; cases of leather or leatherboard; valves of leat-
her; whips; imitation leather; leather, unworked or se-
mi-worked; leatherboard; casings, of leather, for 
springs; umbrella rings; hat boxes of leather; boxes of 
leather or leatherboard; boxes of vulcanized fiber; 
purses; chain mesh purses; fastenings for saddles; 
butts [parts of hides]; saddle trees; bags [envelopes, 

pouches] of leather, for packaging; moleskin [imitati-
on of leather]; travelling sets [leatherware]; knee-pads 
for horses; muzzles; halters; vanity cases, not fitted; 
furniture coverings of leather; clothing for pets; co-
vers for animals; trimmings of leather for furniture; 
collars for animals; hiking sticks; conference folders; 
music cases; goldbeaters' skin; cat o' nine tails; leather 
leashes; pads for horse saddles; horseshoes; girths of 
leather; leathercloth; horse blankets; garment bags for 
travel; shoulder belts [straps] of leather; briefcases; 
traces [harness]; fur; randsels [Japanese school sat-
chels]; haversacks; leather straps; straps for soldiers' 
equipment; harness straps; straps for skates; straps of 
leather [saddlery]; chin straps, of leather; stirrup leat-
hers; umbrella handles; walking stick handles; suitca-
se handles; grips for holding shopping bags; ruck-
sacks; travelling bags; riding saddles; net bags for 
shopping; umbrella or parasol ribs; stirrups; bags; 
bags for climbers; tool bags, empty; handbags; beach 
bags; saddlebags; compression cubes adapted for lug-
gage; bags for sports; bags for campers; shopping 
bags; wheeled shopping bags; school satchels; pouch 
baby carriers; travelling trunks; nose bags [feed bags]; 
bridoons; walking sticks; umbrella sticks; walking 
stick seats; tefillin [phylacteries]; bits for animals 
[harness]; bridles [harness]; harness for animals; key 
cases; horse collars; suitcases; motorized suitcases; 
suitcases with wheels; valises; attaché cases; covers 
for horse saddles; umbrella covers; kid; curried skins; 
animal skins; cattle skins; leather cord; blinkers [har-
ness]; labels of leather; game bags [hunting accesso-
ries]. 
 

28 – Arcade video game machines; video game ma-
chines; gaming machines for gambling; amusement 
machines, automatic and coin-operated; toy vehicles; 
swimming pools [play articles]; trampolines; novelty 
toys for parties; scratch cards for playing lottery ga-
mes; starting blocks for sports; bodyboards; skating 
boots with skates attached; boomerangs; dolls' feeding 
bottles; tricycles for infants [toys]; stationary exercise 
bicycles; creels [fishing traps]; shuttlecocks; spinning 
tops [toys]; dumb-bells; gyroscopes and flight stabili-
zers for model aircraft; jigsaw puzzles; clay pigeons 
[targets]; punching bags; bite sensors [fishing tackle]; 
hang gliders; joysticks for video games; flying discs 
[toys]; discuses for sports; dolls' houses; dominoes; 
swimming kickboards; paddleboards; surfboards; 
spring boards [sports articles]; skateboards; sailbo-
ards; chessboards; checkerboards; drones [toys]; 
darts; Christmas trees of synthetic material; cups for 
dice; swimming jackets; ascenders [mountaineering 
equipment]; kites; needles for pumps for inflating 
balls for games; toys; toys for pets; stuffed toys; infla-
table games for swimming pools; plush toys; toy mo-
biles; novelty toys for playing jokes; games; portable 
games and toys incorporating telecommunication fun-
ctions; parlor games; board games; ring games; buil-
ding games; toy imitation cosmetics; swimming pool 
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air floats; kaleidoscopes; bladders of balls for games; 
rosin used by athletes; edges of skis; trading cards for 
games; bingo cards; playing cards; fairground ride ap-
paratus; reels for fishing; rocking horses; swings; yo-
ga swings; skittles; skittles [games]; billiard cues; golf 
clubs; hockey sticks; baby gyms; seal skins [coverings 
for skis]; bells for Christmas trees; dolls' rooms; con-
trollers for game consoles; controllers for toys; confe-
tti; ice skates; roller skates; in-line roller skates; dice; 
paintball guns [sports apparatus]; ski bindings; dolls' 
beds; roulette wheels; fish hooks; building blocks [to-
ys]; dolls; flippers for diving; flippers for swimming; 
swimming webs; rhythmic gymnastics ribbons; fis-
hing lines; gut for fishing; bows for archery; skis; wa-
terskis; roller skis; mah-jong; hunting game calls; pu-
ppets; masks [playthings]; carnival masks; theatrical 
masks; fencing masks; toy putty; matryoshka dolls; 
masts for sailboards; ball pitching machines; teddy 
bears; chalk for billiard cues; targets; electronic tar-
gets; toy models; scale model kits [toys]; scale model 
vehicles; kite reels; balls for games; artificial fishing 
bait; billiard table cushions; knee guards [sports artic-
les]; billiard cue tips; elbow guards [sports articles]; 
backgammon games; pumps specially adapted for use 
with balls for games; dolls' clothes; fencing weapons; 
play tents; ski sticks for roller skis; ski sticks; twirling 
batons; paragliders; pachinkos; baseball gloves; bo-
xing gloves; golf gloves; gloves for games; batting 
gloves [accessories for games]; fencing gauntlets; pi-
natas; toy pistols; toy air pistols; percussion caps [to-
ys]; caps for pistols [toys]; toy dough; protective films 
adapted for screens for portable games; rattles [playt-
hings]; horseshoe games; candle holders for Chris-
tmas trees; Christmas tree stands; sole coverings for 
skis; water wings; floats for fishing; portable games 
with liquid crystal displays; swimming belts; waist tri-
mmer exercise belts; decoys for hunting or fishing; 
scent lures for hunting or fishing; archery implements; 
soap bubbles [toys]; divot repair tools [golf accesso-
ries]; billiard markers; video game consoles; hand-
held consoles for playing video games; protective 
paddings [parts of sports suits]; rackets; surfboard 
leashes; harness for sailboards; weight lifting belts 
[sports articles]; toy robots; sling shots [sports artic-
les]; rollers for stationary exercise bicycles; harpoon 
guns [sports articles]; plush toys with attached com-
fort blanket; scooters [toys]; sleds [sports articles]; 
bob-sleighs; butterfly nets; landing nets for anglers; 
nets for sports; tennis nets; bite indicators [fishing 
tackle]; slot machines [gaming machines]; appliances 
for gymnastics; quoits; bar-bells; climbers' harness; 
fishing tackle; artificial snow for Christmas trees; 
snowshoes; snowboards; remote-controlled toy vehic-
les; clay pigeon traps; billiard tables; coin-operated 
billiard tables; tables for table tennis; strings for rac-
kets; gut for rackets; golf bags, with or without whe-
els; cricket bags; golf bag carts; slides [playthings]; 
body-building apparatus; machines for physical exer-
cises; men's athletic supporters [sports articles]; rods  

for fishing; ornaments for Christmas trees, except illu-
mination articles and confectionery; tennis ball thro-
wing apparatus; conjuring apparatus; apparatus for 
games; bowling apparatus and machinery; toy figures; 
counters [discs] for games; chips for gambling; foos-
ball tables; party poppers [party novelties]; Christmas 
crackers [party novelties]; bags especially designed 
for skis and surfboards; marbles for games; billiard 
balls; playing balls; play balloons; paintballs [ammu-
nition for paintball guns] [sports apparatus]; snow 
globes; chess games; checkers [games]; poles for pole 
vaulting; paper party hats; shin guards [sports artic-
les]; camouflage screens [sports articles]; chest expan-
ders [exercisers]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110804 A 
(800) 1563947 
(151) 2020 08 19 
(891) 2020 08 19 
(731) Noscat GmbH 

Wallnerstraße 44, A-1010 Wien, Austria 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
5 – Medicines, namely non-steroidal anti-inflammato-
ry and anti-rheumatic drugs; food supplements for hu-
mans and animals; dietetic food and dietetic substan-
ces adapted for medical or veterinary use; mineral 
food supplements; vitamin preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110805 A 
(800) 1564045 
(151) 2020 07 14 
(891) 2020 07 14 
(731) TEKNOROT OTOMOTİV ÜRUNLERİ SAN.  

VE TİC. A. Ş. 
Huzur Mah. Cendere Cad. No: 114 B, Skyland  
İstanbul B Ofis Blok, 5. Kat, Ofis No: 85 P.K.,  
TR-34485 Sariyer İstanbul, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Blue, green and white 
(531) 26.11.12; 26.15.01; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
7 – Machines, machine tools and industrial robots for 
processing and shaping wood, metals, glass, plastics 
and minerals, 3D printers, construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in constructi-
on, bulldozers, diggers (machines), excavators, road 
construction and road paving machines, drilling ma-
chines, rock drilling machines, road sweeping machi-
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nes, lifting, loading and transmission machines and 
robotic mechanisms (machines) for lifting, loading 
and transmission purposes, elevators, escalators and 
cranes, machines and robotic mechanisms (machines) 
for use in agriculture and animal breeding, machines 
and robotic mechanisms (machines) for processing ce-
reals, fruits, vegetables and food, machines for prepa-
ring and processing beverages, engines and motors, 
other than for land vehicles, parts and fittings therefor, 
hydraulic and pneumatic controls for engines and mo-
tors, brakes other than for vehicles, brake linings for 
engines, crankshafts, gearboxes, other than for land 
vehicles, gearboxes, cylinders for engines, pistons for 
engines, turbines, not for land vehicles, filters for en-
gines and motors, oil, air and fuel filters for land ve-
hicle engines, exhausts for land vehicle engines, ex-
haust manifolds for land vehicle engines, engine cy-
linders for land vehicles, engine cylinder heads for 
land vehicles, pistons for land vehicle engines, car-
buretors for land vehicles, fuel conversion apparatus 
for land vehicle engines, injectors for land vehicle 
engines, fuel economisers for land vehicle engines, 
pumps for land vehicle engines, valves for land vehic-
le engines, starter motors for land vehicles, dynamos 
for land vehicle engines, sparking plugs for land ve-
hicle engines, bearings (parts of machines), roller or 
ball bearings, machines for mounting and detaching 
tires, alternators, current generators, electric genera-
tors, current generators operated with solar energy, 
painting machines, automatic spray guns for paint, el-
ectric, hydraulic and pneumatic punching machines 
and guns, electric adhesive tape dispensers (machi-
nes), electric guns for compressed gas or liquid spra-
ying machines, electric hand drills, electric hand saws, 
electric jigsaw machines, spiral machines, compressed 
air machines, compressors (machines), vehicle was-
hing installations, robotic mechanisms (machines) 
with the abovementioned functions, electric and gas-
operated welding apparatus, electric arc welding ap-
paratus, electric soldering apparatus, electric arc cu-
tting apparatus, electrodes for welding machines, in-
dustrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, printing machines, packaging machines, 
filling, plugging and sealing machines, labellers (ma-
chines), sorting machines, industrial robots (machi-
nes) with the abovementioned functions, electric pac-
king machines for plugging and scaling of plastics, 
machines for textile processing, sewing machines, in-
dustrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, pumps other than parts of machines or en-
gines, fuel dispensing pumps for service stations, self-
regulating fuel pumps, electric kitchen machines for 
chopping, grinding, crushing, mixing and mincing fo-
odstuff, washing machines, laundry washing machi-
nes, dishwashers, spin driers (not heated), electric 
cleaning machines for cleaning floors, carpets or floo-
rings, vacuum cleaners and parts thereof, automatic 
vending machines, galvanizing and electroplating ma-
chines, electric door openers and closers, gaskets for 

engines and motors (terms too vague in the opinion of 
the International Bureau – Rule 13(2)(b) of the Regu-
lations). 
 

12 – Motor land vehicles, motorcycles, mopeds, engi-
nes and motors for land vehicles, clutches for land ve-
hicles, transmissions, transmission belts and transmis-
sion chains for land vehicles, gearing for land vehic-
les, brakes, brake discs and brake linings for land ve-
hicles, vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle 
suspension springs, shock absorbers for automobiles, 
gearboxes for land vehicles, steering wheels for vehic-
les, rims for vehicle wheels, bicycles and their bodies, 
handlebars and mudguards for bicycles, vehicle bodi-
es, tipping bodies for trucks, trailers for tractors, ref-
rigerated bodies for land vehicles, trailer hitches for 
vehicles, vehicle seats, head-rests for vehicle seats, sa-
fety seats for children, for vehicles, seat covers for ve-
hicles, vehicle covers (shaped), sun-blinds adapted for 
vehicles, direction signals and arms for direction sig-
nals for vehicles, windscreen wipers and wiper arms 
for vehicles, inner and outer tires for vehicle wheels, 
tubeless tires, tire-fixing sets comprised of tire patches 
and tire valves for vehicles, windows for vehicles, sa-
fety windows for vehicles, rearview mirrors and wing 
mirrors for vehicles, anti-skid chains for vehicles, lu-
ggage carriers for vehicles, bicycle and ski carriers for 
cars, saddles for bicycles or motorcycles, air pumps 
for vehicles, for inflating tires, anti-theft alarms for 
vehicles, horns for vehicles, safety belts for vehicle 
seats, air bags (safety devices for automobiles), baby 
carriages, wheelchairs, pushchairs, wheelbarrows, 
shopping carts, single or multi-wheeled wheelbar-
rows, shopping trolleys, grocery carts, handling carts, 
rail vehicles, locomotives, trains, trams, wagons, cab-
le cars, chairlifts, vehicles for locomotion by water 
and their parts, other than their motors and engines, 
vehicles for locomotion by air and their parts, other 
than their motors and engines. 
 

17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
semi-finished synthetic goods made from these mate-
rials in the form of powder, bars, panels and foils 
included in this class, insulation, stopping and sealing 
materials, insulation paints, insulation fabrics, insula-
ting tape and band, insulation covers for industrial 
machinery, joint sealant compounds for joints, gas-
kets, O-rings for sealing purposes (other than gaskets 
for motors, cylinders and washer for water taps), fle-
xible pipes made from rubber and plastic, hoses made 
of plastic and rubber, including those used for vehic-
les, junctions for pipes of plastic and rubber, pipe 
jackets of plastic and rubber, hoses of textile material, 
junctions for pipes, not of metal, pipe jackets, not of 
metal, connecting hose for vehicle radiators, profile 
laths made of synthetic materials for vehicles for the 
purposes of decoration. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations, or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
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cial or advertising purposes, design for advertising, 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, office functions, secre-
tarial services, arranging newspaper subscriptions for 
others, compilation of statistics, rental of office ma-
chines, systemization of information into computer 
databases, telephone answering for unavailable subs-
cribers, business management, business administrati-
on and business consultancy, accounting, commercial 
consultancy services, personnel recruitment, person-
nel 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, chemicals used 
in industry, science, photography, agriculture, horti-
culture and forestry, unprocessed artificial resins and 
unprocessed plastics, fire extinguishing compositions, 
adhesives not for medical, household and stationery 
purposes, paints, varnishes, lacquers, preservatives 
against rust, preservatives against deterioration of wo-
od, thinners and binders for paints, pigments, preser-
vatives for metals, shoe dyes, printing dyes and ink, 
toners (including filled toner cartridges), colorants for 
food, pharmaceuticals and beverages, raw natural re-
sins, metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists, bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes, laun-
dry bleach, fabric softeners for laundry use, stain re-
movers, dishwasher detergents, perfumery, non-medi-
cated cosmetics, fragrances, deodorants for personal 
use and animals, soaps, dental care preparations, den-
tifrices, denture polishes, tooth whitening preparati-
ons, mouth washes, not for medical purposes, abrasive 
preparations, emery cloth, sandpaper, pumice stone, 
abrasive pastes, polishing preparations for leather, vi-
nyl, metal and wood, polishes and creams for leather, 
vinyl, metal and wood, wax for polishing, industrial 
oils and greases, cutting fluids, dust absorbing, we-
tting and binding compositions, solid fuels, coal, fire-
wood, liquid and gas fuels, petrol, diesel oil, liquified 
petroleum gas, natural gas, fuel oil and their non-
chemical additives, candles, wicks, semi-finished 
wax, wax and paraffin for lighting purposes, electrical 
energy, pharmaceutical and veterinary preparations 
for medical purposes, chemical preparations for me-
dical and veterinary purposes, chemical reagents for 
pharmaceutical and veterinary purposes, medicated 
cosmetics, dietary supplements for pharmaceutical 
and veterinary purposes, dietary supplements, nutriti-
onal supplements, medical preparations for slimming 
purposes, food for babies, herbs and herbal beverages 
adapted for medicinal purposes, dental preparations 
and articles, teeth filling material, dental impression 
material, dental adhesives and material for repairing 
teeth, sanitary preparations for medical use, hygienic 
pads, hygienic tampons, plasters, materials for dres-
sings, diapers made of paper and textiles for babies, 
adults and pets, preparations for destroying vermin, 

herbicides, fungicides, preparations for destroying ro-
dents, deodorants, other than for human beings or for 
animals, air purifying preparations, air deodorising 
preparations, disinfectants, antiseptics, detergents for 
medical purposes, medicated soaps, disinfectant so-
aps, antibacterial hand lotions, ores of non-precious 
metal, common metals and their alloys and semi-fi-
nished products made of these materials, irons for 
construction, mats and stirrups of common metals for 
buildings, common metals in the form of plate, billet, 
slick, profile, sheet and sheeting, goods and materials 
of common metal used for storage, wrapping, packa-
ging and sheltering purposes, containers of metal (sto-
rage, transport), buildings of metal, frames of metal 
for building, poles of metal for building, metal boxes, 
packaging containers of metal, aluminium foil, fences 
made of metal, guard barriers of metal, metal tubes, 
storage containers of metal, metal containers for the 
transportation of goods, ladders of metal, goods of co-
mmon metal for filtering and sifting purposes, doors, 
windows, shutters, jalousies and their cases and fit-
tings of metal, non-electric cables and wires of metal, 
ironmongery, small hardware of metal, screws of me-
tal, nails, bolts of metal, nuts of metal, pegs of metal, 
flakes of metal, pitons of metal, metal chains, furni-
ture casters of metal, fittings of metal for furniture, 
industrial metal wheels, door handles of metal, win-
dow handles of metal, hinges of metal, metal latches, 
metal locks, metal keys for locks, metal rings, metal 
pulleys, ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, 
chimney caps, manhole covers, grilles of metal for 
ventilation, heating, sewage, telephone, underground 
electricity and air conditioning installations, metal pa-
nels or boards (non-luminous and non-mechanical) 
used for signalling, route showing, publicity purposes, 
signboards of metal, advertisement columns of metal, 
signaling panels of metal, non-luminous and non- me-
chanical traffic signs of metal, pipes of metal for 
transportation of liquids and gas, drilling pipes of me-
tal and their metal fittings, valves of metal, couplings 
of metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of 
metal for pipes, connectors of metal for pipes, safes 
(strong boxes) of metal, metal railway materials, me-
tal rails, metal railway lies, railway switches, bollards 
of metal, floating docks of metal, mooring buoys of 
metal, anchors, metal moulds for casting, other than 
machine parts, works of art made of common metals 
or their alloys, trophies of common metal, metal clo-
sures, bottle caps of metal, metal poles, metal pillars, 
scaffoling of metal, metal stakes, metal towers, metal 
pallets and metal ropes for lifting, loading and trans-
portation purposes, metal hangers, tics, straps, tapes 
and bands used for load-lifting and load-carrying, 
wheel chocks made primarily of metal, metal profile 
laths for vehicles for the purposes of decoration, ma-
chines, machine tools and industrial robots for proce-
ssing and shaping wood, metals, glass, plastics and 
minerals, 3D printers, construction machines and ro-
botic mechanisms (machines) for use in construction, 
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bulldozers, diggers (machines), excavators, road cons-
truction and road paving machines, drilling machines, 
rock drilling machines, road sweeping machines, lif-
ting, loading and transmission machines and robotic 
mechanisms (machines) for lifting, loading and trans-
mission purposes, elevators, escalators and cranes, 
machines and robotic mechanisms (machines) for use 
in agriculture and animal breeding, machines and 
robotic mechanisms (machines) for processing cere-
als, fruits, vegetables and food, machines for prepa-
ring and processing beverages, engines and motors, 
other than for land vehicles, parts and fittings therefor, 
hydraulic and pneumatic controls for engines and mo-
tors, brakes other than for vehicles, brake linings for 
engines, crankshafts, gearboxes, other than for land 
vehicles, gearboxes, cylinders for engines, pistons for 
engines, turbines, not for land vehicles, filters for en-
gines and motors, oil, air and fuel filters for land ve-
hicle engines, exhausts for land vehicle engines, ex-
haust manifolds for land vehicle engines, engine cy-
linders for land vehicles, engine cylinder heads for 
land vehicles, pistons for land vehicle engines, carbu-
retors for land vehicles, fuel conversion apparatus for 
land vehicle engines, injectors for land vehicle engi-
nes, fuel economisers for land vehicle engines, pumps 
for land vehicle engines, valves for land vehicle en-
gines, starter motors for land vehicles, dynamos for 
land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle 
engines, bearings (parts of machines), roller or ball 
bearings, machines for mounting and detaching tires, 
alternators, current generators, electric generators, cu-
rrent generators operated with solar energy, painting 
machines, automatic spray guns for paint, electric, 
hydraulic and pneumatic punching machines and 
guns, electric adhesive tape dispensers (machines), el-
ectric guns for compressed gas or liquid spraying ma-
chines, electric hand drills, electric hand saws, electric 
jigsaw machines, spiral machines, compressed air ma-
chines, compressors (machines), vehicle washing ins-
tallations, robotic mechanisms (machines) with the 
abovementioned functions, electric and gas-operated 
welding apparatus, electric arc welding apparatus, el-
ectric soldering apparatus, electric arc cutting appara-
tus, electrodes for welding machines, industrial robots 
(machines) with the abovementioned functions, prin-
ting machines, packaging machines, filling, plugging 
and sealing machines, labellers (machines), sorting 
machines, industrial robots (machines) with the abo-
vementioned functions, electric packing machines for 
plugging and sealing of plastics, machines for textile 
processing, sewing machines, industrial robots (ma-
chines) with the abovementioncd functions, pumps ot-
her than parts of machines or engines, fuel dispensing 
pumps for service stations, self-regulating fuel pumps, 
electric kitchen machines for chopping, grinding, 
crushing, mixing and mincing foodstuff, washing ma-
chines, laundry washing machines, dishwashers, spin 
driers (not heated), electric cleaning machines for 
cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners  

and parts thereof, automatic vending machines, gal-
vanizing and electroplating machines, electric door 
openers and closers, gaskets for engines and motors, 
forks, spoons, knives and non-electric cutters, slicers, 
peelers for kitchen use, including those made of pre-
cious metals, side arms and blades (weapons), tools 
and apparatus included in this class for personal bea-
uty care use, tools and apparatus included in this class 
for shaving, epilation, manicure and pedicure, electric 
hand implements for straightening and curling hair, 
scissors, hand-operated [non-electric] hand tools for 
the repair of machines, apparatus and vehicles and for 
use in construction, agriculture, horticulture and fores-
try, none of them being power tools, electric or non-
electric irons, steam irons, handles for hand-operated 
hand tools, measurement apparatus and equipment 
including those for scientific, nautical, topographic, 
meteorologic, industrial and laboratory purposes, ther-
mometers, not for medical purposes, barometers, am-
meters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not 
for medical purposes, telescopes, periscopes, direc-
tional compasses, speed indicators, laboratory appara-
tus, microscopes, magnifying glasses, stills, binocu-
lars, ovens and furnaces for laboratory experiments, 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, cameras, photographic cameras, 
television apparatus, video recorders, CD and DVD 
players and recorders, MP3 players, computers, desk-
top computers, tablet computers, wearable technologi-
cal devices (smart watches, wristbands, head-mounted 
devices), microphones, loudspeakers, earphones, tele-
communications apparatus, apparatus for the repro-
duction of sound or images, computer peripheral devi-
ces, cell phones, covers for cell phones, telephone ap-
paratus, computer printers, scanners [data processing 
equipment], photocopiers, magnetic and optic data 
carriers and computer software and programmes re-
corded thereto, dowmloadable and recordable elec-
tronic publications, encoded magnetic and optic cards, 
movies, tv series and video music clips recorded on 
magnetic, optical and electronic media, antennas, sa-
tellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the 
aforementioned goods, ticket dispensers, automatic 
teller machines (ATM), electronic components used 
in the electronic parts of machines and apparatus, se-
mi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, 
chips [integrated circuits], diodes, transistors [electro-
nic], magnetic heads for electronic apparatus, elec-
tronic locks, photocells, remote control apparatus for 
opening and closing doors, optical sensors, counters 
and quantity indicators for measuring the quantity of 
consumption, automatic time switches, clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire, safe-
ty vests and life-saving apparatus and equipment, 
eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, con-
tainers, parts and components thereof, apparatus and 
instruments for conducting, transforming, accumula-
ting or controlling electricity, electric plugs, junction 
boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, 
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fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electri-
cal circuit boards, electric resistances, electric sockets, 
transformers [electricity], electrical adapters, battery 
chargers, electric door bells, electric and electronic 
cables, batteries, electric accumulators, solar panels 
for production of electricity, alarms and anti-theft 
alarms, other than for vehicles, electric bells, signa-
lling apparatus and instruments, luminous or mecha-
nical signs for traffic use, fire extinguishing appa-
ratus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, 
radar apparatus, sonars, night vision apparatus and 
instruments, decorative magnets, metronomes, surgi-
cal, medical, dental and veterinary apparatus and ins-
truments, furniture especially made for medical pur-
poses, artificial limbs and prostheses, medical ortho-
paedic article, corsets for medical purposes, ortho-
paedic shoes, elastic bandages and supportive ban-
dages, surgical gowns and surgical sterile sheets, adult 
sexual aids, condoms, babies' bottles, babies' pacifi-
ers, teats, teathers for babies, bracelets and rings for 
medical purposes, anti-rheumatism bracelets, anti-rhe-
umatism rings, lighting installations, lights for vehic-
les and interior-exterior spaces, heating installations 
using solid, liquid or gas fuels or electricity, central 
heating boilers, boilers for heating installations, ra-
diators [heating], heat exchangers, not parts of ma-
chines, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors 
[healing], steam, gas and fog generators, steam boi-
lers, other than pails of machines, acetylene genera-
tors, oxygen generators, nitrogen generators, installa-
tions for air-conditioning and ventilating, cooling 
installations and freezers, electric and gas-powered 
devices, installations and apparatus for cooking, dry-
ing and boiling, cookers, electric cooking pots, elec-
tric water heaters, barbecues, electric laundry driers, 
hair driers, hand drying apparatus, sanitary installati-
ons, taps [faucets], shower installations, toilets |water-
closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, toilet 
seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary in-
stallations], washers for water taps, stuffings (tap val-
ves), water softening apparatus, water purification ap-
paratus, water purification installations, waste water 
purification installations, electric bed warmers and 
electric blankets, not for medical use, electric pillow 
warmers, electric or non-electric footwarmers, hot wa-
ter bottles, electrically heated socks, filters for aqu-
ariums and aquarium filtration apparatus, industrial 
type installations for cooking, drying and cooling pur-
poses, pasteurizers and sterilizers, motor land vehic-
les, motorcycles, mopeds, engines and motors for land 
vehicles, clutches for land vehicles, transmissions, 
transmission belts and transmission chains for land 
vehicles, gearing for land vehicles, brakes, brake discs 
and brake linings for land vehicles, vehicle chassis, 
automobile bonnets, vehicle suspension springs, 
shock absorbers for automobiles, gearboxes for land 
vehicles, steering wheels for vehicles, rims for vehicle 
wheels, bicycles and their bodies, handlebars and 
mudguards for bicycles, vehicle bodies, tipping bodies  

for trucks, trailers for tractors, frigorific bodies for 
land vehicles, trailer hitches for vehicles, vehicle se-
ats, head-rests for vehicle seats, safety seats for chil-
dren, for vehicles, seat covers for vehicles, vehicle co-
vers (shaped), sun- blinds adapted for vehicles, direc-
tion signals and arms for direction signals for vehic-
les, windscreen wipers and wiper arms for vehicles, 
inner and outer tires for vehicle wheels, tubeless tire, 
tire-fixing sets comprised of tire patches and tire val-
ves for vehicles, window's for vehicles, safety win-
dows for vehicles, rearview mirrors and wing mirrors 
for vehicles, anti-skid chains for vehicles, luggage 
carriers for vehicles, bicycle and ski carriers for cars, 
saddles for bicycles or motorcycles, air pumps for ve-
hicles, for inflating tires, anti-theft alarms for vehic-
les, horns for vehicles, safely belts for vehicle seats, 
air bags (safety devices for automobiles), baby carria-
ges, wheelchairs, pushchairs, wheelbarrows, shopping 
carts, single or multi-wheeled wheelbarrows, shop-
ping trolleys, grocery carts, handling carts, rail vehic-
les, locomotives, trains, trams, wagons, cable cars, 
chairlifts, vehicles for locomotion by water and their 
parts, other than their motors and engines, vehicles for 
locomotion by air and their parts, other than their mo-
tors and engines, firearms, air pistols (weapons), 
spring- loaded firearms, adapted cases and shoulder 
straps therefor, heavy weapons, mortars and rockets, 
fireworks, sprays for personal defence purposes, jewe-
llery, imitation jewellery, gold, precious stones and 
jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes 
and figurines of precious metal, clocks, watches and 
chronometrical instruments, chronometers and their 
parts, watch straps, trophies made of precious metal, 
rosaries, musical instruments and cases for musical 
instruments, paper and cardboard, paper and cardbo-
ard for packaging and wrapping purposes, cardboard 
boxes, paper towels, toilet paper, paper napkins, plas-
tic materials for packaging and wrapping purposes, 
printing blocks and types, bookbinding material, prin-
ted publications, printed matter, books, magazines, 
newspapers, bill books, printed dispatch notes, printed 
vouchers, calendars, posters, photographs [printed], 
paintings, stickers [stationery], postage stamps, statio-
nery, office stationery, instructional and teaching ma-
terial [except furniture and apparatus], writing and 
drawing implements, artists' materials, paper products 
for stationery purposes, adhesives for stationery pur-
poses, pens, pencils, erasers, adhesive tapes for statio-
nery purposes, cardboard cartons [artists' materials], 
writing paper, copying paper, paper rolls for cash re-
gisters, drawing materials, chalkboards, painting pen-
cils, watercolors [paintings], office requisites, paint 
rollers and paintbrushes for painting, rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and semi-finished synthe-
tic goods made from these materials in the form of 
powder, bars, panels and foils, insulation, stopping 
and sealing materials, insulation paints, insulation fab-
rics, insulating tape and band, insulation covers for 
industrial machinery, joint sealant compounds for 
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joints, gaskets, O-rings for scaling purposes (other 
than gaskets for motors, cylinders and washer for wa-
ter taps), flexible pipes made from rubber and plastic, 
hoses made of plastic and rubber, including those 
used for vehicles, junctions for pipes of plastic and 
rubber, pipe jackets of plastic and rubber, hoses of 
textile material, junctions for pipes, not of metal, pipe 
jackets, not of metal, connecting hose for vehicle ra-
diators, profile laths made of synthetic materials for 
vehicles for the purposes of decoration, unworked or 
semi-worked leather and animal skins, imitations of 
leather, stout leather, leather used for linings, goods 
made of leather, imitations of leather or other mate-
rials, designed for carrying items, bags, wallets, boxes 
and trunks made of leather or stout leather, keycases, 
trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun 
umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery, 
stirrups, straps of leather (saddlery), sand, gravel, 
crushed stone, asphalt, bitumen, cement, gypsum, pla-
ster, concrete, marble blocks for construction, buil-
ding materials (as finished products) made of concre-
te, gypsum, clay, potters' clay, stone, marble, wood, 
plastics and synthetic materials for building, construc-
tion, road construction purposes, non-metallic buil-
dings, non-metallic building materials, poles not of 
metal for power lines, barriers not of metal, natural 
and synthetic coatings in the form of panels and she-
ets, being building materials, bitumen cardboard coa-
tings for roofing, bitumen coating for roofing, doors 
and windows of wood and synthetic materials, traffic 
signs not of metal, non-luminous and non-mechanical, 
for roads, monuments and statuettes of stone, concrete 
and marble, building glass, prefabricated swimming 
pools not of metal (structures), aquarium sand, furni-
ture, made of any kind of material, mattresses, pi-
llows, air mattresses and cushions, not for medical 
purposes, water beds, mirrors, beehives, artificial ho-
neycombs and sections of wood for honeycombs, bo-
uncing chairs for babies, playpens for babies, cradles, 
infant walkers, display boards, frames for pictures and 
paintings, identification plates, identification tags, na-
meplates, identification labels made of wood or synt-
hetic materials, packaging containers of wood or plas-
tics, casks for use in transportation or storage, barrels, 
storage drums, tanks, boxes, storage containers, trans-
portation containers, chests, loading pallets and closu-
res for the aforementioned goods, of wood or plastics, 
small hardware goods of wood or synthetic materials 
included in this class, furniture fittings, of wood or 
synthetic materials, opening and closing mechanisms 
of wood or synthetic materials, ornaments and deco-
rative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pe-
arl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster namely 
figurines, holiday ornaments for walls, sculptures, 
trophies, baskets, fishing baskets, kennels, nesting bo-
xes and beds for household pets, portable ladders and 
mobile boarding stairs of wood or synthetic materials, 
bamboo curtains, roller indoor blinds [for interiors], 

slatted indoor blinds, strip curtains, bead curtains for 
decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-
backs, curtain rods, non-metal wheel chocks, hand-
operated non-electric cleaning instruments and app-
liances, brushes, other than paintbrushes, steel chips 
for cleaning, sponges for cleaning, steel wool for clea-
ning, cloths of textile for cleaning, gloves for dish-
washing, non-electric polishing machines for house-
hold purposes, brooms for carpets, mops, toothbrus-
hes, electric toothbrushes, dental floss, shaving brus-
hes, hair brushes, combs, non-electric household or 
kitchen utensils, [other than forks, knives, spoons], 
services [dishes], pots and pans, bottle openers, flower 
pots, drinking straws, non-electric cooking utensils, 
ironing boards and shaped covers therefor, drying 
racks for washing, clothes drying hangers, cages for 
household pets, indoor aquariums, vivariums and in-
door terrariums for animals and plant cultivation, or-
naments and decorative goods of glass, porcelain, 
earthenware or clay namely statues, figurines, vases 
and trophies, mouse traps, insect traps, electric devi-
ces for attracting and killing flies and insects, fly cat-
chers, fly swatters, perfume burners, perfume spra-
yers, perfume vaporizers, electric or non-electric ma-
ke-up removing appliances, powder puffs, toilet cases, 
nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, 
watering devices, garden watering cans, unworked or 
semi-worked glass, except building glass, mosaics of 
glass and powdered glass for decoration, except for 
building, glass wool other than for insulation or textile 
use, ropes, strings, rope ladders, hammocks, fishing 
nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, vehicle covers, 
not fitted, bags of textile, for packaging, padding and 
stuffing materials, except of rubber and plastics, inc-
luding those of wool and cotton, textile fibers, raw 
spun fiber, glass fibers for textile use, yarns and thre-
ads for textile use, threads and yarns for sewing, em-
broidery and knitting, thread, elastic yams and threads 
for textile use, woven or non-woven textile fabrics, 
textile goods for household use, curtains, bed covers, 
sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, towels, 
tags, pennants, labels of textile, swaddling blankets, 
sleeping bags for camping, clothing, including under-
wear and outerclothing, other than special purpose 
protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, 
bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, 
slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, be-
rets, caps [headwear], skull caps, laces and embroi-
dery, guipures, festoons, ribbons (haberdashery), rib-
bons and braid, fastening tapes for clothing, cords for 
clothing, letters and numerals for marking linen, em-
broidered emblems, badges for wear, not of precious 
metal, shoulder pads for clothing, buttons for clothing, 
fasteners for clothing, eyelets for clothing, zippers, 
buckles for shoes and belts, fasteners, shoe and belt 
buckles, pins, other than jewellery, adhesive patches 
for decoration of textile articles, laces, needles, se-
wing needles, needles for sewing machines, needles 
for knitting and embroidery, boxes for needles, needle 
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cushions, artificial flowers, artificial fruits, hair pins, 
hair buckles, hair bands, decorative articles for the 
hair, not made of precious metal, wigs, hair exten-
sions, electric or non-electric hair curlers, other than 
hand implements, carpets, rugs, mats, prayer rugs, 
linoleum, artificial turf, linoleum for covering floors, 
gymnasium mats, wallpaper, wall hangings not of tex-
tile, games and toys, arcade video game machines, ga-
me apparatus and machines for use with an external 
display screen and monitor, including those coin-ope-
rated, toys for animals, toys for outdoor playgrounds, 
parks and game parks, gymnastic and sporting artic-
les, fishing tackle, artificial fishing hail, decoys for 
hunting and fishing, Christmas trees of artificial ma-
terial, ornaments for Christmas trees, artificial snow 
for Christmas trees, rattles (playthings), novelties for 
parties, dances (party favors), paper party hats, meat, 
fish, poultry and game, processed meat products, dri-
ed pulses, soups, bouillon, processed olives, olive pas-
te, milks of animal origin, milks of herbal origin, milk 
products, butter, edible oils, dried, preserved, frozen, 
cooked, smoked or salted fruits and vegetables, toma-
to paste, prepared nuts and dried fruits as snacks, ha-
zelnut spreads and peanut butter, tahini (sesame seed 
paste), eggs and powdered eggs, potato chips, coffee, 
cocoa, coffee or cocoa based beverages, chocolate ba-
sed beverages, pasta, stuffed dumplings, noodles, pas-
tries and bakery products based on flour, desserts 
based on flour and chocolate, bread, simit [Turkish 
ring-shaped bagel covered with sesame seeds], poğaça 
[Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [Turkish 
pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert based on 
dough coated with syrup], kadayıf [Turkish dessert 
based on dough], desserts based on dough coated with 
syrup, puddings, custard, kazandibi [Turkish pud-
ding], rice pudding, keşkül [Turkish pudding], honey, 
bee glue for human consumption, propolis for food 
purposes, condiments for foodstuff, vanilla (flavo-
ring), spices, sauces (condiments), tomato sauce, 
yeast, baking powder, flour, semolina, starch for food, 
sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea, con-
fectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, che-
wing gums, ice-cream, edible ices, salt, cereal-based 
snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, break-
fast cereals, processed wheat for human consumption, 
crushed barley for human consumption, processed 
oats for human consumption, processed rye for human 
consumption, rice, molasses for food, agricultural and 
horticultural products, seeds, forestry products, live 
animals, fertilized eggs for hatching, plants, dried 
plants for decoration, fresh garden herbs, dried garden 
herbs for decoration, animal foodstuffs, malt not for 
human consumption, underlays for pets, cat litters, 
beers, preparations for making beer, mineral water, 
spring water, table water, soda water, fruit and vege-
table juices, fruit and vegetable concentrates and ex-
tracts for making beverages, non-alcoholic soil drinks, 
energy drinks, protein-enriched sports beverages, al-
coholic beverages (except beers), wines, raki [traditio-

nal Turkish alcoholic drink], whisky, liqueurs, alco-
holic cocktails, tobacco, chewing tobacco, cigarettes, 
cigars, smokers' articles including those made of pre-
cious metals, pipes, mouthpieces for cigars and ciga-
rettes, ashtrays, tobacco boxes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, fires-
tones, lighters for smokers, electronic cigarettes and 
their cartridges, matches, enabling customers to con-
veniently view and purchase those goods, such servi-
ces may be provided by retail stores, wholesale out-
lets, by means of electronic media or through mail or-
der catalogues (terms too vague in the opinion of the 
International Bureau – Rule 13(2)(b) of the Regula-
tions). 
 

37 – Construction services, rental of construction ma-
chines and equipment, cleaning services for buildings 
(interior and exterior), public areas, industrial premi-
ses, disinfecting, vermin exterminating services, other 
than for agriculture, rental of cleaning machines and 
equipment, vehicles service stations for land vehicles, 
maintenance, repair and refueling of land vehicles, ve-
hicles service stations for marine vehicles, maintenan-
ce, repair and refueling of marine vehicles, repair and 
maintenance of air vehicles, upholstering, repair and 
restoration of furniture, installation, maintenance and 
repair of heating, cooling and sanitary installations, 
cleaning, care and repair of clothing, installation, ma-
intenance and repair of industrial machines and equ-
ipment, office machines and equipment, communica-
tion apparatus, electric and electronic appliances, re-
pair and maintenance of lifts, clock and watch repair, 
mining services and mining extraction, repair of sho-
es, bags and belts. 
 

42 – Scientific and industrial analysis and research 
services, engineering, engineering and architectural 
design services, testing services for the certification of 
quality and standarts, computer services, namely, co-
mputer programming, computer virus protection ser-
vices, computer system design, creating, maintaining 
and updating websites for others, computer software 
design, updating and rental of computer software, pro-
viding search engines for the internet, hosting web-
sites, computer hardware consultancy, rental of com-
puter hardware, industrial design services, other than 
engineering, computer and architectural design; grap-
hic arts designing, authenticating works of art (terms 
too vague in the opinion of the International Bureau – 
Rule 13(2)(b) of the Regulations). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110806 A 
(800) 1564086 
(151) 2020 07 24 
(891) 2020 07 24 
(731) AROMATIKA LTD. 

7-9 Nyzhniy Val str. Kyiv 04071,  
Ukraine 
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(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
25 – Clothing, footwear, headgear. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110807 A 
(800) 1564141 
(151) 2020 07 16 
(891) 2020 07 16 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

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

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110808 A 
(800) 1564181 
(151) 2020 08 12 
(891) 2020 08 12 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  

"Grodnenskaya tabachnaya fabrika "Neman" 
18, ul. Ordzhonikidze, 230771 Grodno, Belarus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 04.03.01; 24.01.19; 25.12.01; 25.12.25;  

27.05.10; 27.05.24 
(511)  
34 – Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 110809 A 
(800) 1564185 
(151) 2020 10 28 
(891) 2020 10 28 
(731) Kerry Luxembourg S.à.r.l. 

17 rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,  
Luxembourg 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.09 
(511)  
32 – Energy drinks; protein drinks; powdered mixes 
for making a frozen beverage; syrups for beverages; 
concentrates for making beverages; fruit-flavoured 
beverages. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110810 A 
(800) 1564190 
(151) 2020 10 15 
(891) 2020 10 15 
(731) Closed Joint Stock Company "Sotex  

"PharmFirm" 
pos. Belikovo, d.11, selskoe poselenie,  
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky,  
municipal district, RU-141345 Moscow  
region, Russian Federation 

(540)  

HEMTRANIX 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Mineral food supplements; medicated candies; 
medicated sweets; adhesive plasters; sticking plasters; 
medicines for human purposes; vitamin preparations; 
pharmaceutical preparations; suppositories; pre-filled 
syringes for medical purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110811 A 
(800) 1564273 
(151) 2020 04 02 
(891) 2020 04 02 
(731) Unidome Deutschland GmbH 

Mainzer Straße 97, 65189 Wiesbaden, Germany 
(540)  

UNIDOME 
(591) Black, white  
(511)  
19 – Building and construction materials and el-
ements, not of metal; structural elements (non-meta-
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llic -) for use in building; construction elements of 
plastic; building materials of plastics material; buil-
ding materials (non-metallic); structural components, 
not of metal, for buildings; concrete slabs; concrete 
parts; concrete floors; concrete panels; concrete be-
ams; concrete formwork elements, not of metal, for 
concrete; slab panels, not of metal; prefabricated buil-
ding components (non-metallic -); molds (non-me-
tallic -) for concrete; woven fabrics (non-metallic -) 
for concrete; interlocking panels (non-metallic -) for 
building; non-metallic materials, for construction 
works; non-metal floor panels; slabs, not of metal, for 
building; plastic void-formers for construction. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110812 A 
(800) 1564292 
(151) 2020 10 30 
(891) 2020 10 30 
(731) Beats Electronics, LLC 

8600 Hayden Place, Culver City CA 90232, USA 
(540) 

Beats Flex 
(591) Black, white  
(511) 
9 – Earphones; microphones; audio cables; electric 
charging cables for use with headphones and earpho-
nes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110813 A 
(800) 1564301 
(151) 2020 10 28 
(891) 2020 10 28 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
USA 

(540)  

MAGSAFE CHARGER 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Charging mats for use with smartphones; charging 
apparatus for use with mobile telephones; wireless 
chargers for mobile telephones; mobile phone char-
gers. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110814 A 
(800) 1564313 
(151) 2020 03 24 
(891) 2020 03 24 
(731) TLS GROUP SA 

153-155 C, Rue du Kiem, L-8030 Strassen,  
Luxembourg 

(540)  
 

 
 

(591) Pantone codes: Blue: 2145C/Orange: 165C 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
9 – Apparatus and instruments for conducting, dis-
tributing, transforming, accumulating, adjusting or 
controlling electric current, software, computer perip-
herals; biometric identification systems; printers for 
use with computers; modems, monitors (hardware); 
electronic agendas; integrated circuits; scientific appa-
ratus (other than for medical purposes); nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, we-
ighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
audiovisual and magnetic recording media; media for 
the transmission, reproduction and duplication of so-
und and/or images; recorded or blank data media; pre-
recorded or blank video disks and video cassettes; 
pre-recorded or blank laser disks and laser cassettes; 
magnetic tape recorders; magnetic tape cassettes and 
recording discs; acoustic and audiovisual recordings; 
compact disks; videodisks; optical disks; CD-ROMs; 
DVD-roms; electronic cards; integrated circuit cards 
[smart cards]; encrypted magnetic cards; software for 
electronic games specifically designed for display on 
a television and/or a computer screen; magnetic enco-
ders; electronic pens; computer programs; interactive 
televisual and/or audiovisual programs; downloadable 
databases, especially voice, data, text and sound data-
bases and image banks; software for managing data-
bases and particularly voice databases; audio and text 
data bank management software; image bank manage-
ment software; software for electronic and automatic 
games specifically designed for display on a televisi-
on and/or a computer screen; printed circuits; connec-
tors for linking terminals or microcomputers to public 
and private networks; data communications software; 
diskettes; downloadable electronic publications; tele-
vision apparatus; telephone apparatus; video telepho-
nes; cassette and compact disk players; optical rea-
ders; applications for portable telephones, computers 
and tablets; computer programs and software in the 
field of tourism; software applications for portable te-
lephones, computers and tablets in the field of issuing 
visas and official documents; computer programs and 
software in the field of delivery of visas and official 
documents. 
 

35 – Advertising, distribution of advertising materials 
(leaflets, prospectuses and samples); rental of adverti-
sing material; updating of advertising material; com-
mercial and industrial company operational assistan-
ce; commercial information agencies; dissemination 
of advertisements; distribution of advertisements by 
mail; business consultancy, information or inquiries; 
targeting studies and consultancy in geo-marketing 
(marketing); administrative processing of address files 
(restructuring, deduplication, enrichment, geocoding); 
compilation and systemization of information into 
computer databases, telemarketing services; business 

 
 #18  2021 10 11 

 
80 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

advice in connection with the negotiation and conclu-
sion of commercial transactions on behalf of third par-
ties; office functions; document reproduction; advice 
and organization in business affairs for diplomatic 
missions, embassies, consulates, air companies, asso-
ciations, travel agencies, shops and commercial agen-
cies; administrative services for the provision of dup-
licate birth and marriage certificates; administrative 
support related to the transmission and delivery of of-
ficial documents, visas, passports and renewals of 
passports and visas, as well as advice relating thereto; 
administrative procedures for obtaining documents fa-
lling within the sovereign right of states or state insti-
tutions (such as visas, passports); administrative for-
malities with embassies to obtain documents, especia-
lly visas; administrative services for obtaining visas, 
travel documents and administrative authorizations in 
the field of business; provision of information and ad-
vice in the field of administrative procedures relating 
to obtaining visas, travel documents and administrati-
on authorizations; conducting of administrative proce-
dures with regards to competent authorities and con-
sulates for the delivery of official documents; consul-
ting, information or business inquiries in the field of 
tourism; retail sale services for computer software and 
computer programs; administrative and secretarial 
services through call centers; assistance with customer 
satisfaction analysis for industrial and commercial en-
terprises; business consultancy services and studies 
related to customer satisfaction analysis; organizing 
trade fairs for commercial purposes and administrati-
ve services related to obtaining entry tickets for these 
trade fairs; photocopying services; publication of ad-
vertising catalogs. 
 

38 – Telecommunications, communications by com-
puter terminals; communications via any kind of re-
mote computing means; communications by fiber-op-
tic networks; transmission and distribution of multi-
media programs,; electronic messaging services; ser-
vices for the transmission of information by radio, te-
lephone, telegraphy and telematics and teleinforma-
tics, as well as by interactive videography, and in par-
ticular on terminals, computer peripherals or electro-
nic and/or digital equipment, especially videophones, 
video telephones and videoconferencing equipment; 
sending and transmitting dispatches and messages; 
telex services; transmission of telegrams; information 
transmission services using a teletypewriter; transmis-
sion of information via computer communication net-
works; information transmission services via all me-
ans of communication and telecommunication desig-
ned for public information; computer communication 
services for the retrieval of information from databa-
ses; communication services via computer networks; 
transmission of information in the audiovisual, video 
and multimedia fields; transmission of information 
contained in data banks; computer-aided transmission 
of images and messages; distribution of audiovisual 

and multimedia programs for interactive or other use; 
electronic communication services in the audiovisual, 
video and multimedia field; transmission of informati-
on via the Internet; transmission of information provi-
ded in the context of exclusive offers for clients bene-
fiting from a program of specific services; telecom-
munication services for downloading digital data; pro-
vision of access to databases; sending notifications by 
SMS; providing access to application services and te-
lecommunications networks for downloading compu-
ter applications, downloading applications for portab-
le telephones and tablets, as well as for downloading 
software; telecommunication services for geopositio-
ning; telecommunications services enabling the down-
load of software and computer applications in the fi-
eld of issuing visas and official documents; teleco-
mmunication for the downloading of computer soft-
ware and applications in the field of the promotion of 
tourism. 
 

42 – Computer programming, in particular in connec-
tion with procedures for delivering official docu-
ments; professional consultancy (unrelated to business 
operations), namely professional consultancy on com-
puters; expertise in the field of computing, technical 
consulting and advice in the field of computing; com-
puter breakdown research and diagnostic services; 
computing information; development (design) and up-
dating of computer programs and software; hosting of 
web sites, in particular in connection with procedures 
for delivering official documents; rental of computers 
for technical research; design, development and main-
tenance of computer software and applications; com-
puter and software design and development services 
in connection with procedures for the issue of official 
documents; computer programming in connection 
with the promotion of tourism; hosting of web sites in 
connection with the promotion of tourism; prog-
ramming of software for electronic dictionaries and 
databases for language translation; providing tempo-
rary use of on-line non-downloadable software for 
language translation. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110830 A 
(800) 1564701 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Aktsionernoe obshchestvo "Kaspi Bank" 

ul. Nauryzbay batyra, d. 154A, 050013  
Gorod Almaty, Kazakhstan 

(540) 
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(591) White and green 
(531) 04.05.05; 26.01.01; 26.01.12; 26.01.18; 28.05;  

29.01.12 
(526) BONUS 
(511)  
35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adver-
tising space; business auditing; financial auditing; bu-
siness intermediary services relating to the matching 
of potential private investors with entrepreneurs nee-
ding funding; employment agency services; compute-
rized file management; book-keeping; invoicing; de-
monstration of goods; transcription of communicati-
ons [office functions]; opinion polling; market stu-
dies; business information; information and advice for 
consumers in the field of choosing products and ser-
vices; business investigations; business research; mar-
keting research; personnel recruitment; business ma-
nagement and organization consultancy; business or-
ganization consultancy; business management consul-
tancy; personnel management consultancy; professio-
nal business consultancy; consultancy regarding pub-
lic relations communication strategies; consultancy 
regarding advertising communication strategies; lay-
out services for advertising purposes; marketing; mar-
keting in the framework of software publishing; tar-
geted marketing; business management of performing 
artists; business management of sports people; writing 
of resumes for others; scriptwriting for advertising 
purposes; news clipping services; updating and main-
tenance of information in registries; updating and ma-
intenance of data in computer databases; updating of 
advertising material; word processing; online retail 
services for downloadable and pre-recorded music 
and movies; online retail services for downloadable 
ring tones; online retail services for downloadable di-
gital music; organization of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; arranging newspaper su-
bscriptions for others; organization of fashion shows 
for promotional purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; development of advertising concepts; busi-
ness appraisals; payroll preparation; data search in 
computer files for others; sponsorship search; admi-
nistrative assistance in responding to calls for tenders; 
business management assistance; commercial or indu-
strial management assistance; commercial intermedia-
tion services; providing business information via a 
web site; providing commercial and business contact 
information; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; web inde-
xing for commercial or advertising purposes; presen-
tation of goods on communication media, for retail 
purpose; economic forecasting; auctioneering; retail 
services for works of art provided by art galleries; sa-
les promotion for others; promotion of goods and ser-
vices through sponsorship of sports events; producti-

on of teleshopping programmes; production of adver-
tising films; office machines and equipment rental; 
rental of advertising time on communication media; 
publicity material rental; rental of billboards [adver-
tising boards]; rental of vending machines; rental of 
sales stands; rental of photocopying machines; publi-
cation of publicity texts; radio advertising; bill-pos-
ting; distribution of samples; dissemination of adver-
tising matter; direct mail advertising; registration of 
written communications and data; writing of publicity 
texts; advertising; online advertising on a computer 
network; advertising by mail order; television adver-
tising; document reproduction; compilation of statis-
tics; compilation of information into computer data-
bases; business inquiries; systemization of informati-
on into computer databases; advisory services for bu-
siness management; negotiation of business contracts 
for others; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; compiling indexes of in-
formation for commercial or advertising purposes; tax 
preparation; drawing up of statements of accounts; te-
lemarketing services; psychological testing for the se-
lection of personnel; wholesale of pharmaceutical, ve-
terinary, hygiene products and medical supplies; retail 
sale of pharmaceutical, veterinary, hygiene products 
and medical supplies; interim business management; 
external administrative management for companies; 
business management of hotels; business management 
for freelance service providers; business project ma-
nagement services for construction projects; commer-
cial administration of the licensing of the goods and 
services of others; business management of reimbur-
sement programs for others; administration of consu-
mer loyalty programs; administration of frequent flyer 
programs; administrative processing of purchase or-
ders; public relations; competitive intelligence servi-
ces; modelling for advertising or sales promotion; ty-
ping; market intelligence services; appointment re-
minder services [office functions]; web site traffic op-
timization; administrative services for the relocation 
of businesses; tax filing services; search engine opti-
mization for sales promotion; appointment scheduling 
services [office functions]; gift registry services; price 
comparison services; pay per click advertising; secre-
tarial services; procurement services for others [pur-
chasing goods and services for other businesses]; 
shorthand; outsourcing services [business assistance]; 
telephone answering for unavailable subscribers; pho-
tocopying services; business efficiency expert servi-
ces; media relations services; corporate communica-
tions services; rental of office equipment in co-wor-
king facilities; commercial lobbying services. 
 

36 – Insurance underwriting; financial affairs, namely, 
monetary transactions, banking services, mortgage 
banking, financial services provided by banks or re-
lated institutions, lending against security, namely, re-
al estate, loan financing services provided by credit 
institutions other than banks, such as cooperative cre-
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dit associations, independent financial companies; 
monetary affairs; real estate affairs; savings bank ser-
vices. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110831 A 
(800) 1564710 
(151) 2020 11 06 
(891) 2020 11 06 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

SF HELLO 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Downloadable computer software for generating, 
displaying, and printing fonts. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110832 A 
(800) 1564731 
(151) 2020 11 05 
(891) 2020 11 05 
(731) SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD. 

221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam- 
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; phar-
maceuticals; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; pharmaceutical preparations for the treat-
ment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system [CNS] diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention of di-
sorders of the nervous system; psychotropics; sopori-
fics; pain relief preparations; pharmaceutical prepara-
tions for the treatment of diseases of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations for treating me-
tabolic disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; medicated preparati-
ons for skin treatment; pharmaceutical preparations 
for the treatment of musculoskeletal disorders; phar-
maceutical preparations for preventing and treating 
seizure; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cardiovascular disease; pills for dizziness symp-
toms treatment; pharmaceutical preparations for the 
prevention of disorders of the immune system; phar-
maceutical preparations for the treatment of hormonal 
disorders; pharmaceutical products for treating respi-
ratory diseases. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2021 110833 A 
(800) 1564736 
(151) 2020 11 06 
(891) 2020 11 06 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

SF MONO 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Downloadable computer software for generating, 
displaying, and printing fonts. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110834 A 
(800) 1564738 
(151) 2020 11 01 
(891) 2020 11 01 
(731) Guess? IP Holder L.P. 

1444 South Alameda Street, Los Angeles  
CA 90021, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.05.20; 26.05.04; 26.13.25; 27.05.22 
(511)  
3 – Fragrances, perfumes, colognes, cosmetics, body 
washes, hair and body lotions. 
 

14 – Bracelets; earrings; horological and chronometric 
instruments and parts thereof; cuff links and tie clips; 
necklaces; rings; watchbands; wrist watches; watches; 
key rings of precious metal; jewelry. 
 

18 – Athletic bags, backpacks, beach bags, carry-all 
bags, credit card cases, duffel bags, handbags, lugga-
ge, messenger bags, purses, satchels; textile, canvas, 
leather and reusable shopping bags; shoulder bags, 
sport bags; toiletry bags sold empty, tote bags, trave-
ling bags, waist packs, wallets. 
 

25 – Men's, women's, boys', girls' and infants' apparel, 
namely, underwear, footwear, swimwear, caps, head-
wear, pajamas, hosiery, gloves, belts, socks, shorts, t-
shirts, sweatpants, sweatshirts, knit tops, skirts, pants, 
trousers, sweaters, jeans, dungarees, vests, coats, jac-
kets, dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns, golf 
shirts, jogging suits, turtlenecks, polo shirts; women's 
panties, bras, lingerie, tank tops, crop tops, bustiers, 
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camisoles, tap pants, rompers and teddies; infants' co-
veralls. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110835 A 
(800) 1564743 
(151) 2020 07 03 
(891) 2020 07 03 
(731) Lodestar Anstalt 

Lova-Center, P.O. Box 1150; FL-9490 Vaduz,  
Liechtenstein 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics; cosmetic creams; cos-
metic gels; lotions; shampoo; non-medicated dentifri-
ces; perfumery, essential oils; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-medicated 
cosmetics containing cannabis or cannabis derivati-
ves; cosmetic creams containing cannabis or cannabis 
derivatives, cosmetic gels containing cannabis or can-
nabis derivatives; lotions containing cannabis or can-
nabis derivatives; shampoo containing cannabis or 
cannabis derivatives; non-medicated dentifrices con-
taining cannabis or cannabis derivatives; perfumery 
containing cannabis or cannabis derivatives; essential 
oils containing cannabis or cannabis derivatives clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
all containing cannabis or cannabis derivatives. 
 

5 – Medical and veterinary preparations; medical pre-
parations for inhaling; sanitary preparations for medi-
cal purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use; dietary supplements and 
nutritional supplements for human beings and ani-
mals, vitamin preparations; preparation for the relief 
of pain, for relaxation, for reducing stress and fatigue, 
for mood enhancement, for maintaining general health 
and well-being, for relieving anxiety, for relieving 
depression, as a sleep aid; plasters, materials for dre-
ssings; inhalants; medical marijuana, cannabis, canna-
bis oils and cannabis derivatives; food for medicinal 
and health purposes containing cannabis or cannabis 
derivatives; beverages for medicinal and health purpo-
ses containing cannabis or cannabis derivatives; dieta-
ry supplements and nutritional supplements contai-
ning cannabis or cannabis derivatives; medicated 
skincare products and cosmetics containing cannabis 
or cannabis derivatives; medical and veterinary prepa-
rations containing cannabis or cannabis derivatives; 
inhalants containing medical cannabis or cannabis de-
rivatives; herbal teas with cannabis or cannabis de-
rivatives as an ingredient; herbs extracts; dried can-
nabis buds for medical purposes. 
 

29 – Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes, eggs; milk, chee-
se, butter, peanut butter, yogurt and other milk pro-

ducts; oils and fats for food; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables all containing can-
nabis or cannabis derivatives, jellies, jams, compotes, 
all containing cannabis or cannabis derivatives, milk 
products containing or infused with cannabis or can-
nabis derivatives; oils and fats containing cannabis or 
cannabis derivatives for food purposes; oil made of 
cannabis or cannabis derivatives or cannabis extracts. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tea sub-
stitutes; tea essences; non-medicated teas in bags; ri-
ce, pasta and noodles, tapioca and sago; flour and pre-
parations made from cereals; bread, pastries and con-
fectionery; chocolate, ice cream, sorbets and other ed-
ible ices; honey, treacle; seasonings, spices, preserved 
herbs; vinegar, sauces; ice [frozen water]; coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee mixed with or containing 
cannabis or cannabis derivatives; pasta and noodles 
flavored with or containing cannabis or cannabis deri-
vatives, tapioca and sago mixed with cannabis or can-
nabis derivatives; flour and preparations made from 
cereals, mixed with or containing cannabis or canna-
bis derivatives; bread, pastries and confectionery con-
taining cannabis or cannabis derivatives; chocolate 
with cannabis or cannabis derivatives as an ingre-
dient; ice cream, sorbets and other edible ices with 
cannabis or cannabis derivatives as an ingredient; ho-
ney, treacle, flavored with cannabis or cannabis deri-
vatives; seasonings, spices, preserved herbs all mixed 
or flavored with cannabis or cannabis derivatives; 
vinegar, sauces, all infused or flavored with cannabis 
or cannabis derivatives. 
 

31 – Raw and unprocessed agricultural, horticultural 
and forestry products; raw and unprocessed grains and 
seeds; fresh fruits, vegetables, fresh herbs, dried herbs 
for decoration; oil made of herbs; natural plants and 
flowers, seedlings and seeds for planting; foodstuffs 
and beverages for animals; cannabis; cannabis in its 
various forms including live cannabis plants, cannabis 
seeds fresh cannabis, cannabis strains; foodstuff and 
beverages for animals containing, mixed or flavored 
with cannabis or cannabis derivatives. 
 

32 – Beers; non-alcoholic beverages; mineral and ae-
rated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other non alcoholic preparations for making be-
verages; carbonated soft drinks, and energy drinks; 
cannabis or cannabis derivatives infused beer; beer 
containing cannabis or cannabis derivatives as an in-
gredient; non-alcoholic beverages flavored or in- fu-
sed with cannabis or cannabis derivatives; mineral 
and aerated waters flavored or infused with cannabis 
or cannabis derivatives, fruit beverage and fruit juices 
containing cannabis or cannabis derivatives, energy 
drinks with cannabis or cannabis derivatives; beer and 
soft drinks, containing cannabis seed extract or mature 
cannabis stem extract. 
 

33 – Alcoholic beverages, except beers, alcoholic pre-
parations for making beverages; cocktail mixes, alco-
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holic energy drinks, Cannabis or cannabis derivatives 
infused alcoholic beverages; alcoholic beverages con-
taining cannabis or cannabis derivatives as an ingre-
dient; alcoholic beverages flavored or infused with 
cannabis or cannabis derivatives; cocktail mixes with 
cannabis or cannabis derivatives; alcoholic energy 
drinks with cannabis or cannabis derivatives alcoholic 
beverages including mixed drinks, containing canna-
bis seed extract or mature cannabis stem extract. 
 

34 – Tobacco and tobacco substitutes cigarettes and 
cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for 
smokers; smokers' articles; matches; chemical flavo-
rings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges; cartridges for electronic cigarettes; non-
medical preparations for inhaling; tobacco and tobac-
co substitutes containing or mixed with cannabis or 
cannabis derivatives; cigarettes and cigars with canna-
bis or cannabis derivatives; cannabis cigarettes; can-
nabis based products for smoking and inhaling; can-
nabis flavorings in liquid form used to refill electronic 
cigarette cartridges. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110836 A 
(800) 1564767 
(151) 2019 06 26 
(891) 2019 06 26 
(731) ALVARO CETTO GAROLLO 

Periferico Sur 7750, Colonia Santa María  
Tequepexpan, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Natural agave sweetener supplement. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110837 A 
(800) 1564783 
(151) 2020 10 27 
(891) 2020 10 27 
(731) Kyochon F&B Co., Ltd. 

78, Songsin-ro, Gasan-myeon, Chilgok-gun,  
Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea 

(540)  

 
(591) Grey and Orange 
(531) 26.11.12; 27.05.11; 29.01.12 
(511)  
29 – Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
prepared side dishes consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetable; tinned meat, fish, vegetab-
les and fruits; packaged meats; meat, fish, poultry and 
game; meat, frozen; chicken; pork belly; pork; duck 
meat; beef; preserved meats and sausages; processed  

eggs; smoked egg; dried meat; meat-based snack fo-
ods; prepared dishes consisting principally of meat; 
frozen appetizers consisting primarily of chicken; je-
llies for food; pre-packaged dinners consisting prima-
rily of meat. 
 

43 – Restaurants featuring home delivery; snack-bar 
services; tourist restaurant services; instant noodles 
restaurants; restaurant services; buffet restaurants; sa-
lad bars; western style restaurants; self-service cafe-
teria services; restaurant services in the framework of 
franchise; mobile restaurant services; Japanese restau-
rant services; traditional Korean tea cafes; food and 
drink catering by bakeries; Chinese restaurants; cafe 
and cafeteria services; fast-food restaurant services; 
street stalls serving light dishes (restaurant services); 
Korean restaurants; providing lunch box services in 
the framework of franchising. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110838 A 
(800) 1564801 
(151) 2020 11 06 
(891) 2020 11 06 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

SF PRO 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Downloadable computer software for generating, 
displaying, and printing fonts. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110839 A 
(800) 1564805 
(151) 2020 07 17 
(891) 2020 07 17 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo  

"Starodvorskie kolbasy" 
ul. Poliny Osipenko, 41, RU-600009 Vladimir,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) White, burgundy, pink, orange, brown, light  

brown 
(531) 08.05.03; 28.05; 29.01.15 
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(526) Symbol "R", the shape of the packaging  
(casing) 
(511)  
29 – Charcuterie. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110855 A 
(800) 1547324 
(151) 2020 06 18 
(891) 2020 11 06 
(731) SISALPAY SPA 

Via Alessio Di Tocqueville, 13, I-20154  
MILANO (MI), Italy 

(540)  

MOONEY 
(591) Black, white  
(511) 
36 – Real estate affairs; deposit of valuables; financial 
consultancy; financial sponsorship; insurance consul-
tancy; safe deposit services; rental of apartments; ren-
tal of farms; real estate management; financial mana-
gement; financial analysis; brokerage; mutual funds; 
issuance of travellers' checks; issuance of tokens of 
value; issuance of credit cards; online banking; bro-
kerage of carbon credits; capital investment; rental of 
offices [real estate]; insurance brokerage; clearing [fi-
nancial]; instalment loans; pawn brokerage; stock ex-
change quotations; actuarial services; savings bank 
services; financing services; provident fund services; 
business liquidation services [financial]; retirement 
payment services; mortgage banking; trusteeship; fi-
nancial evaluation of standing timber; real estate ap-
praisal; stamp appraisal; jewelry appraisal; art apprai-
sal; antique appraisal; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; repair costs evaluation [financial 
appraisal]; financial evaluation of wool; electronic 
funds transfer; insurance; financial affairs; monetary 
affairs; charitable fund raising; financial information; 
insurance information; organization of monetary co-
llections; banking; credit bureaux; real estate agencies 
specialising in rentals; debt collection and recovery 
services; customs brokerage; real estate agencies; real 
estate management; accident insurance; fire insuran-
ce; health insurance; marine insurance; life insurance; 
charitable fund raising; safe deposit services; facto-
ring; surety services; arranging letting of real estate; 
credit leasing; real estate brokerage; stocks and bonds 
brokerage; foreign currency exchange; fiscal valuati-
on; financial loan services; rent collection; credit card 
services; charge card services; numismatic appraisals; 
check verification. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110857 A 
(800) 1558724 
(151) 2020 08 14 
(891) 2020 11 23 
(731) Shiseido Americas Corporation 

10th Floor, 301 Route 17 North, Rutherford  
NJ 07070, USA 

(540)  

DRUNK ELEPHANT 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Beauty serums; non-medicated skin care prepara-
tions; skin moisturizer; sun block; beauty masks; eye 
cream; facial cleansers; facial masks; lip balm; skin 
cleansers; skin masks; cleansing bars; face and body 
beauty creams; face and body lotions; face powder; 
facial oils; gels for cosmetic purposes; moisturizing 
creams; skin bronzer; skin care kits comprised of an 
assortment of non-medicated skin care preparations; 
sunscreen preparations; make-up removing preparati-
ons; anti-aging cream; deodorant for personal use; 
cosmetic preparations for the hair and scalp; non-me-
dicated preparations for the care of skin, hair and 
scalp; hair shampoo; hair conditioner; hair detangling 
preparations; non-medicated preparations for the care 
of hair and scalp. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110892 A 
(800) 1564885 
(151) 2020 10 29 
(891) 2020 10 29 
(731) DAIMLER AG 

Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.08; 25.07.01;  

26.04.05; 26.04.13; 26.04.24 
(511)  
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; parts and fittings for vehicles. 
 

28 – Games; toys; video game apparatus; interactive 
gaming chairs for video games; appliances for gym-
nastics; sporting articles [except for skis and snow-
boards]; decorations for Christmas trees. 
 

37 – Vehicle repair, maintenance, refuelling and re-
charging. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110893 A 
(800) 1564919 
(151) 2020 10 06 
(891) 2020 10 06 
(731) AKCIJU SABIEDRĪBA "OLAINFARM", AS 

Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 Olaines  
novads, Latvia 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Chemicals for use in industry. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110894 A 
(800) 1564954 
(151) 2020 10 09 
(891) 2020 10 09 
(731) L. GOBBI S.R.L. 

Via Bartolomeo Bosco, 57, I-16121 GENOVA  
(GE), Italy 

(540)  

 
(591) Pantone color 348c 
(531) 27.05.01; 29.01.03 
(511)  
1 – Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry, fertilizers, fertilizing preparations, plant 
growth regulating preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110905 A 
(800) 1565281 
(151) 2020 09 22 
(891) 2020 09 22 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

"BREND BOKS" 
prospect Lenina, d. 58A, et. 3, off. 17, Saransk,  
RU-430003 Republic of Mordovia,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
33 – Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; ar-
rack [arak]; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; 
anisette [liqueur]; kirsch; gin; digesters [liqueurs and 
spirits]; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; 
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; 
alcoholic beverages containing fruit; spirits [bevera-

ges]; distilled beverages; mead [hydromel]; pepper-
mint liqueurs; bitters; rum; sake; perry; cider; rice al-
cohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; al-
coholic essences. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110906 A 
(800) 1565290 
(151) 2020 07 23 
(891) 2020 07 23 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

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

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110907 A 
(800) 1565302 
(151) 2020 08 12 
(891) 2020 08 12 
(731) Joint-stock company "AKKOND" 

Skladskoy proezd, d. 16, Cheboksary,  
RU-428022 Chuvash republic, Russian 
Federation 

(540) 

 
(591) White, yellow, blue, dark blue, black, red, pink,  

gray, green and dark green 
(531) 01.15.14; 02.09.01; 03.07.06; 05.05.16;  

05.05.22; 26.11.03; 26.11.13; 28.05; 29.01.15 
(511)  
30 – Confectionery for decorating Christmas trees; 
pastries, including, cakes, crackers, cookies, biscuits, 
petit-beurre biscuits, gingerbread; almond confectio-
nery, peanut confectionery, fruit confectionery, cara-
mels [candy]; candies; fondants [confectionery], liqu-
orice [confectionery], peppermint sweets, pastilles 
[confectionery], pralines, chocolate decorations for 
cakes; bread, chocolate. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110908 A 
(800) 1565323 
(151) 2020 09 03 
(891) 2020 09 03 
(731) KHOROL INFANT NUTRITION FACTORY  

LLC 
17, Molodizhna Str., Khorol, Poltava region  
37800, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
5 – Infant formula; powdered milk for babies; lacteal 
flour for babies; food for babies. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110909 A 
(800) 1565344 
(151) 2020 09 22 
(891) 2020 09 22 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

"BREND BOKS" 
off. 17, et. 3, d. 58A, prospect Lenina,  
RU-430003 Saransk, Republic of Mordovia,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
33 – Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; ar-
rack [arak]; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; 
gin; digesters [liqueurs and spirits]; cocktails; liqu-
eurs; alcoholic beverages; alcoholic beverages contai-
ning fruit; spirits [beverages]; distilled beverages; me-
ad [hydromel]; peppermint liqueurs; bitters; rum; sa-
ke; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit ex-
tracts, alcoholic; alcoholic essences. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110910 A 
(800) 1565372 
(151) 2020 08 14 
(891) 2020 08 14 
(731) Zudov Oleh Vasylovych 

vul. Haharina, 1, s. Sofiivska Borshchagivka, 
Kyievo-Sviatoshynskyi raion, Kyivska oblast  
02094, Ukraine 

(540)  
 

 
 

(591) Turquoise, black and white 

(531) 26.11.03; 26.11.08; 26.11.09; 26.11.13;  
27.05.01; 29.01.13 

(511)  
11 – Apparatus and installations for heating, cooling, 
steam generating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; steam accumulators; heat accu-
mulators; hot air apparatus; air deodorizing apparatus; 
ionization apparatus for the treatment of air or water; 
air cooling apparatus; gas scrubbing apparatus; de-
siccating apparatus; hand drying apparatus for wash-
rooms; steam facial apparatus (saunas); heating and 
cooling apparatus for dispensing hot and cold beve-
rages; air purifying apparatus and machines; under-
floor heating apparatus and installations; germicidal 
lamps for purifying air; laundry room boilers; fans 
(air-conditioning); fans (parts of air-conditioning ins-
tallations); electric fans for personal use; ventilation 
(air-conditioning) installations for vehicles; ventilati-
on (air-conditioning) installations and apparatus; eva-
porators; pressure water tanks; water conduits insta-
llations; water-pipes for sanitary installations; water 
intake apparatus; water heaters; gas lighters; gas con-
densers, other than parts of machines; gas boilers; gas 
burners; deodorizing apparatus, not for personal use; 
chimney flues; flues for heating boilers; immersion 
heaters; humidifiers for central heating radiators; hu-
midifiers; coils (parts of distilling, heating or cooling 
installations); heating apparatus; air conditioners for 
vehicles; taps for pipes and pipelines; mixer taps for 
water pipes; taps; radiator caps; ice machines and ap-
paratus; freezers; air reheaters; stoves (heating appara-
tus); heating installations (water); heating installati-
ons; heaters for vehicles; heating apparatus, electric; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; 
heating boilers; air dryers; steam boilers, other than 
parts of machines; cooling appliances and installati-
ons; radiators (heating); radiators, electric; central 
heating radiators; sinks; heat regenerators; refrigera-
tors; solar furnaces; solar thermal collectors (heating); 
air sterilizers; heat pumps; heat guns; heat exchangers, 
other than parts of machines; thermostatic valves 
(parts of heating installations); boiler pipes (tubes) for 
heating installations; bath installations; steam genera-
ting installations; cooling installations for water; coo-
ling installations for liquids; water distribution insta-
llations; air filtering installations; cooling installations 
and machines; hair dryers; filters for air conditioning; 
filters for drinking water; refrigerators; refrigerators, 
cooling apparatus and freezers for medical storage 
purposes; refrigerating apparatus and machines; refri-
gerating containers; refrigerating chambers; refrigera-
ting display cabinets; refrigerating appliances and ins-
tallations; refrigerating cabinets. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110911 A 
(800) 1565415 
(151) 2020 09 24 
(891) 2020 09 24 
(731) LLC TorgCity 

Tatarskaya str., 1, lit. L, of. 303, Vladivostok, 
RU-690039 Primorskiy kray, Russian  
Federation 

(540) 

 
 

(591) Yellow, beige, brown, blue, red and white 
(531) 03.09.01; 03.09.24; 26.07.25; 28.05; 29.01.15 
(511) 
29 – Beans, preserved; soya beans, preserved, for fo-
od; bouillon; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; laver, preserved; sea-cucumbers, not live; 
mushrooms, preserved; jellies for food; edible fats; 
fish sausages; caviar; sauerkraut; kimchi; clams, not 
live; klipfish [salted and dried cod]; bouillon concen-
trates; fish cakes; onions, preserved; mussels, not live; 
fish mousses; vegetables, preserved; freeze-dried ve-
getables; frozen vegetables; vegetables, cooked; pro-
cessed fern; fish paste; smoked fish products; frozen 
fish; smoked fish; pickled fish; vegetable salads; so-
ups; vegetable soup preparations; tajine [prepared me-
at, fish or vegetable dish]. 
 

30 – Aromatic preparations for food; freeze-dried dis-
hes with the main ingredient being pasta; freeze-dried 
dishes with the main ingredient being rice; sea water 
for cooking; seaweed [condiment]; mustard; ketchup 
[sauce]; condiments; tomato sauce; sauces [condi-
ments]. 
 

31 – Fish spawn; fish meal for animal consumption. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110912 A 
(800) 1565551 
(151) 2020 11 12 
(891) 2020 11 12 
(731) Rosier S.A. 

Route de Grandmetz 11A, B-7911 Moustier,  
Belgium 

(540)  

 

(591) Black, white  
(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.24; 26.11.06 

26.11.12; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
1 – Fertilizers and chemical products for use in agri-
culture, horticulture and forestry; soil fertilizers; tech-
nical nitrogenous products; nitrogenous fertilizers; 
raw materials for fertilizers; mineral fertilizers; che-
mical additives for soil; ammonia; ammonium nitrate; 
urea [fertilizer]; nitric acid. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110913 A 
(800) 1565619 
(151) 2020 06 21 
(891) 2020 06 21 
(731) WEBUILD S.p.A. 

Via dei Missaglia 97, I-20142 Milano, Italy 
(540)  

 
(591) Red and white 
(531) 01.05.12; 27.05.01; 29.01.01 
(511)  
6 – Window fasteners of metal; windows of metal; te-
legraph posts of metal; metal cladding; street gutters 
of metal; structures and transportable buildings of 
metal; posts of metal for power lines; roofing plate of 
metal; shuttering of metal for concrete; portable metal 
levees; joists of metal; window stops of metal; door 
frames of metal; door stops of metal; water-pipes of 
metal; bridges [structures] of metal; steel masts; duc-
ting conduit installations (non-electric -) of metal; 
barricades for highways (metal -); window casement 
bolts; safety doors of metal; roof coverings of metal; 
wall linings of metal for building; fittings of metal for 
windows; metal portable pier; doors of metal; buil-
dings of metal; swimming pools [structures] of metal; 
check rails of metal for railways; wainscotting of me-
tal; railway material of metal; road construction ma-
terials of metal; bollards (metal, non-luminous and 
non-mechanical -), for roads; tile floorings of metal; 
metal hardware; door bells of metal, non-electric; lad-
ders of metal; monuments of metal; bars for metal rai-
lings; latches of metal; frameworks of metal; pre-fab-
ricated houses of metal; pipes, tubes and hoses, and 
fittings therefor, including valves, of metal; copings 
of metal; ironwork for windows; door panels of metal; 
sluices [drains] of metal; tiles of metal for building; 
ironwork for doors; jalousies of metal; metal venti-
lation channels; architraves of metal; bridge bearings 
[construction materials] of metal; directional signage 
of metal for roads [non-luminous, non-mechanical]; 
outdoor blinds of metal; window frames of metal; 
platforms, prefabricated, of metal; door fittings of me-
tal; crash barriers of metal; metal railings for bridges; 
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reinforcing materials of metal for building; steel buil-
dings; fittings of metal for building; shutters of metal; 
steel sheets; roof flashing of metal; building and 
construction materials and elements of metal; buil-
dings, transportable, of metal; unwrought or semi-
wrought common metals; sills of metal; palings of 
metal; crash barriers of metal for roads; ceilings of 
metal; structural steels; lintels of metal; partitions of 
metal; materials of metal for railway construction; 
manhole covers of metal; duckboards of metal; door 
openers, non-electric; reinforcing materials, of metal, 
for concrete; building panels of metal; refractory con-
struction materials of metal; gates of metal; beams of 
metal; sewer pipes of metal; door closers of metal, 
non-electric; door knockers of metal; display signs of 
metal [non-luminous, non-mechanical] for roads; co-
mmon metals, unwrought or semi-wrought; cladding 
of metal for walls; window pulleys; doors, gates, win-
dows and window coverings of metal; gulley shafts of 
metal; door handles of metal; paving blocks of metal; 
slabs of metal for building; roofing of metal; runners 
of metal for sliding doors; roller blinds of steel; posts 
of metal; sheet piles of metal; roof gutters of metal; 
cornices of metal; latch bars of metal; safety scaffol-
ding of metal; temporary bridges of metal; latticework 
of metal; pantiles of metal; building materials of 
metal; casement windows of metal; floors of metal. 
 

19 – Bituminous products for building; rubble; trench 
drains [concrete drainage structures]; cements for bu-
ilding; asphalt paving; security glass for use in buil-
ding; road signs, non-luminous and non-mechanical, 
not of metal; reinforced concrete; plaster; water-pipes, 
not of metal; roadways of non-metallic materials; as-
phalt; building timber; building stone; clay; window 
glass for building; building materials, not of metal; 
gravel; concrete; reinforcing materials, not of metal, 
for building; pillars, not of metal, for building; earth 
for bricks; road repair materials (non-metallic -); gra-
nite; parquet flooring; crash barriers, not of metal, for 
roads; casings (non-metallic -) for use in building or 
construction; marble; caissons for construction work 
under water; lime; tufa; portable signs [non-luminous, 
non-mechanical, non-metallic] for roads; planks of 
wood for building; coatings [building materials]; brid-
ge bearings [construction materials] not of metal; 
porphyry [stone]; binding material for road repair; flo-
or tiles, not of metal; asphalt [for building purposes]; 
common sheet glass for building; olivine for building; 
industrial concrete for use in civil engineering works; 
road asphalt; slag [building material]; raw chalk; con-
crete piles; tar; mortar for building; sandstone for bu-
ilding; wooden flooring; cladding materials (non-me-
tallic -); building glass; roofing membranes; safety 
glass; stone; buildings, not of metal; safety doors, not 
of metal; bollards (fixed, non-metallic, non-luminous 
and non-mechanical -), for roads; barricades for high-
ways (non-metallic -); cement slabs; woven mats 
(non-metallic -) for the protection of dikes against 

erosion; channels of non-metallic materials for trans-
mitting air for ventilation; temporary dams, not of 
metal; marble for construction; concrete beams; rail-
way materials, non-metallic; hips for roofing; sluices 
[channels], not of metal; woven geotextile materials 
(non-metallic -) for protecting dikes against erosion; 
cement; sand, except foundry sand; bridges [struc-
tures] other than of metal; architraves of non-metallic 
materials; bitumen for use in road construction; con-
crete building materials; bitumen; insulating glass for 
building; portland cement; macadam; building and 
construction materials and elements, not of metal; 
doors, gates, windows and window coverings, not of 
metal; bricks; railway sleepers, not of metal; statues 
and works of art made of materials such as stone, 
concrete and marble, included in the class; materials, 
not of metal, for building and construction; structures 
and transportable buildings, not of metal; road coating 
materials; beams (non-metallic -) for building purpo-
ses. 
 

37 – Rental of bulldozers; construction of motorways; 
maintenance of water purifying apparatus; installation 
of water pipes; installation of rainwater harvesting 
systems; harbour construction; demolition of buil-
dings; carpentry services; beneath ground constructi-
on work relating to water supply pipes; cleaning of 
exterior airport runways; repair of water supply ins-
tallations; road paving; construction consultancy; san-
ding; asphalting; installation of water supply appara-
tus; construction of buildings; building project mana-
gement [construction supervision]; cleaning of water 
tanks; constructing decks; custom construction of ro-
ads; communications infrastructure construction; roo-
fing services; building, construction and demolition; 
security fencing (erection of -); maintenance of roads; 
repair and maintenance of building scaffolds, working 
and building platforms; advisory services relating to 
the maintenance of environmental control systems; 
beneath ground construction work relating to water 
supply mains; masonry; installation of security sys-
tems; installation of bridge expansion joints; factory 
construction; road construction; cleaning of culverts; 
road stripping; street sweeping services; underwater 
construction; plumbing installation, maintenance and 
repair; building of canal locks; power infrastructure 
construction; construction of dams; construction in-
formation; construction of foundations for roads; re-
pair of canalization systems; construction of bridges; 
drilling of deep oil or gas wells; construction and ma-
intenance services relating to water irrigation; drilling 
of wells; street cleaning; warehouse construction and 
repair; scaffolding; aviation infrastructure constructi-
on; installation of security and safety equipment; 
building sealing; marking of roads; oil well casing, tu-
bing, and drill pipe installation; hydro-electric factory 
construction; installation of environmental control 
systems; rental of tools, plant and equipment for con-
struction, demolition, cleaning and maintenance; ship-
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building; installation of gas and water pipelines; ins-
tallation of doors and windows; grout reinforcement 
for bridges; installation of rainwater drainage systems; 
mining extraction; construction of railways; demoli-
tion of bridges; maintenance and repair of security 
installations; maintenance and repair of road making 
machines; rail infrastructure construction; building of 
fair stalls and shops; construction of foundations for 
bridges; civil infrastructure construction; installation 
of environmental engineering systems; grout reinfor-
cement for dams; water and oil well boring; construc-
tion of foundations for dams; advisory services rela-
ting to the repair of environmental control systems; 
boring of water wells; quarrying services; bricklaying; 
infrastructure construction; building insulating; buil-
ding construction supervision; installation of hydropo-
wer systems; building maintenance and repair; servi-
ces for the repair of canals; rental of construction equ-
ipment; extraction of natural resources; maintenance 
and repair of road making equipment; construction of 
airports; custom construction of bridges; installation 
of environmental protection systems; oil well drilling; 
rental of excavators; rental of building scaffolds, wor-
king and building platforms; maintaining and repair of 
rain channels; damp-proofing to existing buildings. 
 

39 – Supply [transport] of water for domestic use; su-
pply [transport] of water for industrial use; ground 
support freight handling services provided at airports; 
carriage of persons by urban rapid transit rail systems; 
water supplying; transportation information; services 
for the supply of water by pipeline; operating canal 
locks; storage; bridge operation; water distribution; 
physical storage of electronically stored data or docu-
ments; public utilities in the nature of supplying wa-
ter; operation of locks and bridges used for transport 
purposes; supply of water by pipeline; operating toll 
roads; airline check-in services; supply [transport] of 
water through pipes; water distribution and supply; el-
ectricity distribution; distribution of energy; airport 
parking services; transportation logistics; transport by 
pipeline; provision of information relating to road tra-
ffic conditions; traffic information. 
 

40 – Lead working; processing of fuel materials; me-
tal stamping; gas production services; metal treating; 
electricity generating; stainless steel brushing servi-
ces; processing of hydrocarbon derivatives; regenera-
tion of water; sandblasting services; heat treatment 
and coating of steel; flame proofing; processing of 
plastics; silversmithing; water treatment and purifica-
tion; generation of electricity from solar energy; trea-
ting [forging] of metal; steel cutting; recycling and 
waste treatment; material treatment information; fuel 
treatment services; treating [shaping] of metal; water 
purification; planing of materials; metal tempering; 
waste water treatment; production of hydroelectric 
power; pneumatic abrasion of surfaces; filtration ser-
vices utilising gravel; processing of hydrocarbons; ti-
mber felling and processing; woodworking; proces-

sing of oil; treatment [washing] of coal; processing of 
chemicals and petrochemicals; water treating; waste-
water treatment services in the field of water pollution 
control; buildings (fire-proofing to existing -); desali-
nation of water; treatment of waste materials in the 
field of environmental pollution control; enamelling; 
oil well treatment; ceramic processing; treatment of 
hazardous substances; application of wear resistant 
coatings to engineering components; processing of 
tree barks; enamelling of metals; air and water condi-
tioning and purification; cutting of metal; petroche-
mical refining services; shot blasting; stone crushing; 
soil, waste or water treatment services [environmental 
remediation services]; drilling of metals; energy pro-
duction; blast treatment of a surface (services for the -
); processing of rubber; ceramic glazing; fireproofing 
of existing structures; tin plating; treating [ename-
lling] of metal; heat treatment of metals; filtration ser-
vices for the petroleum industry; filtration services for 
the parapetroleum industry; bevelling of glass; waste 
and/or water treatment services; generation of gas and 
electricity; abrasion; metalworking; soldering; proces-
sing of coal; treating [embossing] of metal; metallur-
gical processing; provision of information relating to 
chemical processing; treatment of hazardous liquids; 
processing of gas and oil; cutting of sheet glass; natu-
ral gas liquefaction services. 
 

42 – Computer aided design services relating to archi-
tecture; computer aided design services relating to bu-
ilding projects; design services relating to real estate; 
engineering drawing; design and development of co-
mputer hardware; technical research relating to com-
puters; design planning; design and development of 
wireless computer networks; industrial development 
services; design of engineered building systems; de-
sign of hotels; computer-aided engineering design and 
drawing services; design and development of opera-
ting software for accessing and using a cloud com-
puting network; computer system analysis; drafting 
and development of photovoltaic systems; urban pla-
nning; energy auditing; research in the field of envi-
ronmental conservation; developing and updating co-
mputer software; monitoring of computer systems by 
remote access; research relating to security; design of 
road networks; design of building interiors; environ-
mental consultancy services; industrial design; design 
of buildings; environmental testing of vibration; deve-
lopment of computer systems; design services for ar-
chitecture; planning [design] of multi-story office to-
wers; advisory services relating to building design; of-
fice layout design services; environmental assessment 
services; research in the field of environmental pro-
tection; water quality control services; development of 
energy and power management systems; design and 
development of multimedia products; planning [de-
sign] of buildings; design and development of soft-
ware for control, regulation and monitoring of solar 
energy systems; monitoring of water quality; consul-
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tation services relating to interior design; landscape 
lighting design; water analysis; development and tes-
ting of computing methods, algorithms and software; 
website development services; technical design and 
planning of pipelines for gas, water and waste water; 
engineering and computer-aided engineering services; 
architectural design for exterior decoration; environ-
mental testing; design services relating to interior de-
corating for offices; design of layouts for offices; ar-
chitectural design services relating to exhibitions; ser-
vices for the planning [design] of offices; services for 
the development of methods of testing; engineering 
design; interior and exterior design services; architec-
tural design; architectural services for the design of 
industrial buildings; design services relating to civil 
engineering; providing technological information ab-
out environmentally-conscious and green innovations; 
engineering services for the design of structures; de-
velopment of measuring and testing methods; scienti-
fic research; house design; architectural design for in-
terior decoration; civil engineering planning services; 
design of monumental masonry; environmental moni-
toring of waste storage areas; technical consulting in 
the field of environmental engineering; conducting 
technical project studies; engineering consultancy re-
lating to design; consultation in environment protec-
tion; consultancy in the field of energy-saving; prepa-
ration of reports relating to technical research; archi-
tectural services for the design of commercial buil-
dings; technical research in the field of aeronautics; 
environmental monitoring services; development of 
computer platforms; computer assisted engineering 
design services; analysis of stream water quality; en-
vironmental hazard assessment; interior design servi-
ces and information and advisory services relating 
thereto; design and development of computer software 
for logistics, supply chain management and e-business 
portals; advisory services relating to the safety of the 
environment; hosting web sites; design of industrial 
buildings; quality control; consultancy services rela-
ting to environmental planning; architectural services 
relating to the development of land; research in the 
field of building construction; technical project stu-
dies in the field of construction; construction engine-
ering services [construction design]; advisory services 
relating to the planning of premises; engineering ser-
vices; advisory services relating to research in the 
field of preventing environmental pollution; advisory 
services relating to design engineering; design of 
engineering works for the prevention of inundation of 
land by flood water; design services relating to resi-
dential property; shopping centre design; design ser-
vices for the interior of buildings; design services re-
lating to architecture; architectural design for town 
planning; development of testing methods; design of 
engineering works for the prevention of inundation of 
buildings by flood water; engineering design and con-
sultancy; design of industrial plant; consultancy and 
information services relating to information technolo-

gy architecture and infrastructure; software develop-
ment; design of office space; research and develop-
ment of new products for others; product research and 
development services; research and development 
services in the field of engineering; computer-aided 
engineering design services; design and development 
of energy distribution networks; development of data 
bases; environmental monitoring of waste treatment 
areas; material testing; design of restaurants; design of 
health care buildings; development of computer pro-
grams recorded on data media (software) designed for 
use in construction and automated manufacturing 
(cad/cam); construction drafting; research relating to 
design; engineering services in the field of environ-
mental technology; environmental testing services to 
detect contaminants in water; design and development 
of regenerative energy generation systems; design 
services for furniture; building design services; design 
of engineering works for flood prevention. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110920 A 
(800) 689629 
(151) 1998 03 02 
(891) 2020 11 30 
(731) CANTINE BAVA S.P.A. 

Strada Monferrato, 2, I-14023 COCCONATO  
D'ASTI, Italy 

(540)  

BAVA 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Alcoholic beverages (except beer). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110921 A 
(800) 915853 
(151) 2007 02 06 
(891) 2020 11 25 
(731) WU, KUANG-JUNG 

No. 7, Lane 1, Jhongsing Village, Hukou 
Township, Hsinchu County, Taiwan, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
12 – Tires for vehicle wheels; repair outfits for inner 
tubes; tires for bicycles, cycles. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110922 A 
(800) 938802 
(151) 2007 05 29 
(891) 2020 11 26 
(731) L.CREDI-Peugler GmbH 

Ridlerstraße 31, 80339 München, Germany 
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(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
14 – Leather key fobs. 
 
18 – Bags of any kind, in particular made of leather or 
imitation leather; small leather goods, in particular 
purses, wallets, key wallets, empty cases for cosmetic 
utensils, pouches; suitcases, namely travel cases and 
travel bags; umbrellas; parasols. 
 

25 – Belts for clothing. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110923 A 
(800) 1211026 
(151) 2013 12 12 
(891) 2020 11 24 
(731) PM S.r.l. 

Via G. Garibaldi, 16, VIGONOVO (VE), Italy 
(540)  

PHILIPPE MODEL 
(591) Black, white  
(511) 
25 – Clothing, footwear, headgear; non-slipping devi-
ces for footwear; bandanas [neckerchiefs]; headbands 
[clothing]; stockings; sweat-absorbent stockings; bibs, 
not of paper; berets; overalls; boas [necklets]; tights; 
hosiery; bonnets; swimming caps; shower caps; boots; 
ankle boots; tips for footwear; garters; lace boots; co-
llar protectors; camisoles; pants (Am.); bathing dra-
wers; skull caps; bodices [lingerie]; hoods [clothing]; 
hat frames [skeletons]; belts [clothing]; money belts 
[clothing]; shawls; footmuffs, not electrically heated; 
pullovers; headgear; paper hats [clothing]; headgear; 
chasubles; socks; slippers; footwear; football boots; 
beach shoes; ski boots; sports shoes; shirts; short-slee-
ve shirts; tights; shoulder wraps; wetsuits for water-
skiing; slips [undergarments]; slips [undergarments]; 
corsets; corsets; suits; swimming costumes; masque-
rade costumes; beachwear; ear muffs [clothing]; studs 
for football boots; ties; knickers; babies' pants [clot-
hing]; dress shields; ready-made linings [parts of clot-
hing]; sashes for wear; footwear uppers; shirt yokes; 
espadrilles; fur stoles; detachable collars; fittings of 
metal for footwear; sock suspenders; scarves; furs 
[clothing]; gabardines [clothing]; girdles; goloshes; 
ski gloves; gloves; waistcoats; gaiters; wimples; mo-
torists' clothing; cyclists' clothing; clothing; top hats; 
rain suits; leg warmers; garters; garters; jumpers; 
skirts; skorts; petticoats; ascots; layettes [clothing]; 
leggings [trousers]; liveries; singlets; cuffs; muffs 
[clothing]; maniples; jackets; mantillas; sleep masks; 
mittens; miters [hats]; topcoats; parkas; dressing 
gowns; bath robes; pelerines; pelisses; shirt fronts; 

pockets for clothing; pocket squares; ponchos; pullo-
vers; pyjamas; gowns; pinafore dresses; wooden sho-
es; sandals; bath sandals; saris; sarongs; soles for foot-
wear; soles for footwear; footwear; bath slippers; gy-
mnastic shoes; sports shoes; trouser straps; underwe-
ar; sweat-absorbent underwear; brassieres; aprons 
[clothing]; heelpieces for footwear; heelpieces for 
stockings; heelpieces for footwear; tee-shirts; footwe-
ar uppers; togas; welts for footwear; knitwear [clot-
hing]; turbans; uniforms; stuff jackets [clothing]; jac-
kets [clothing]; fishing vests; ready-to-wear clothing; 
outerclothing; clothing for gymnastics; clothing of le-
ather; clothing of imitations of leather; paper clothing; 
visors [headwear]; cap peaks; veils [clothing]. 
 

28 – Animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; hat boxes of 
leather; cases, of leather or leatherboard; walking 
sticks; umbrella sticks; satchels; leatherboard; bagga-
ge; vanity cases (not fitted); coverings of skins [furs]; 
trimmings of leather for furniture; trunks [luggage]; 
baggage; briefcases; moleskin [imitation of leather]; 
umbrellas; parasols; animal skins, hides; walking stick 
handles; umbrella handles; suitcase handles; card ca-
ses [notecases]; briefcases; music cases; baggage; fur-
niture coverings of leather; sling bags for carrying in-
fants; casual bags; rucksacks; handbags; bags for 
campers; beach bags; gym bags; baggage; envelopes, 
of leather, for packaging; garment bags for travel; 
sling bags for carrying infants; travelling sets [leat-
herware]; baggage 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110924 A 
(800) 1221143 
(151) 2014 06 23 
(891) 2020 11 17 
(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, Sweden 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.03 
(511)  
24 – Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed clothes; table cloths of textile; blankets; 
sheets, pillow cases, duvet covers; bed covers; throws; 
bed skirts; bed blankets; place mats; table cloths not 
of paper; oilcloth for use as tablecloths; table runners; 
table napkins of textile; linen for household purposes; 
bath towels and hand towels; tea cloths; curtains for 
showers; curtains; coverings of plastic for furniture; 
furniture coverings of textile; pillow shams; woven 
blankets; quilts filled with stuffing materials; dish to-
wels for drying. 
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26 – False hair; hair curlers (other than hand imple-
ments); accessories for apparel, sewing articles and 
decorative textile articles; hair bands; slides (hair 
grips) not of precious metal; hair nets; barrettes (hair-
slides); artificial flowers; badges for wear, not of pre-
cious metal; embroidery; lace; novelty buttons; orna-
mental novelty pins (not of precious metal), other than 
jewellery; tassels (fringes). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110925 A  
(800) 1269754 
(151) 2015 03 13 
(891) 2020 11 25 
(731) THE CONCEPTUAL EYEWEAR, LDA 

Rua Diogo Cão, numero 100 Freguesia de  
Darque, P-4935-162 Viana do Castelo, Portugal 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.11; 26.11.13; 27.05.22 
(511)  
9 – Eyewear; corrective eyewear; prescription eye-
wear; sports eyewear; protective eyewear; eyewear 
cases; sunglasses; sunglasses frames; clip-on sung-
lasses; frames for sunglasses; lenses for sunglasses; 
cases for sunglasses; straps for sunglasses; chains for 
sunglasses; frames for spectacles and sunglasses; opti-
cal lenses for use with sunglasses; optical glasses; 
cyclists' glasses; spectacle lenses; spectacles [glasses]; 
sun glasses; protective glasses; eye glasses; glasses 
cases; glasses frames; magnifying glasses; sports gla-
sses; waling glasses; corrective glasses; opera glasses; 
theatre glasses; field-glasses; ski glasses; reading gla-
sses; sight glasses [optical]; lenses for glasses; sho-
oting glasses [optical]; lorgnettes [opera glasses]; fra-
mes for glasses; magnifying glasses [optics]; anti-gla-
re glasses; children's eye glasses; cases adapted for 
glasses; eye glasses; spectacles; safety spectacles; 3D 
spectacles; protective spectacles; spectacles [optics]; 
polarizing spectacles; retainers for spectacles; bars for 
spectacles; frames for spectacles; cords for spectacles; 
anti-dazzle spectacles; lenses for spectacles; chains 
for spectacles; protective eyeglasses; frames for eye-
glasses; eyeglasses; lenses for eyeglasses; glacier eye-
glasses; lorgnette frames; spectacle frames; eyeglass 
frames; unmounted spectacle frames; monocles; anti-
dazzle shades; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez 
mountings; pince-nez cases; pince-nez cords; pince-
nez chains; goggles; divers' goggles; sports goggles; 
diving goggles; snow goggles; ski goggles; safety go-

ggles; swim goggles; swimming goggles; protective 
goggles; scuba goggles; goggles for sports; goggles 
for sports; goggles for use in sports; lorgnette frames; 
contact lenses; contact lens cases; containers for con-
tact lenses; holders for contact lenses; containers for 
contact lenses; cases adapted for contact lenses; 
carrying cases for contact lenses; blanks for contact 
lenses; lens cases; sunglass cases; eyeglass cases; 
spectacle cases; eyeglass cases; cases adapted for bi-
noculars; cases especially made for photographic 
apparatus and instruments; spectacles; telephone ear-
pieces; eyeglass shields; eyeglass chains; eyeglass 
cords; eyeglass lenses; eyeglass chains; safety glasses 
for protecting the eyes; lens blanks for eyesight cor-
rection; interchangeable lenses; optical lenses; optical 
lenses; spectacle lenses; magnifying lenses; ophthal-
mic lenses; glass ophthalmic lenses; objectives [len-
ses] optics; anti-reflective lenses; objectives [lenses] 
[optics]; correcting lenses [optics]. 
 

21 – Cloths for wiping spectacles; cloths for wiping 
eyeglasses; eyeglass cleaning cloths; cloths for wiping 
spectacles. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110927 A 
(800) 1435461 
(151) 2018 09 27 
(891) 2020 11 23 
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu  

"NL Kontinent" 
ul. Yadrintsevskaya, d. 53/1, of. 1015,  
RU-630099 Novosibirsk, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Green, yellow, orange, red and white 
(531) 18.04.01; 18.04.11; 27.05.10; 29.01.15 
(511)  
5 – Acaricides; aconitine; alkaloids for medical pur-
poses; alginates for pharmaceutical purposes; algici-
des; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for 
veterinary purposes; amino acids for medical purpo-
ses; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
medicine cases, portable, filled; first-aid boxes, filled; 
aluminium acetate for pharmaceutical purposes; ace-
tates for pharmaceutical purposes; germicides; balms 
for medical purposes; bandages for dressings; dia-
gnostic biomarker reagents for medical purposes; bio-
cides; bromine for pharmaceutical purposes; paper for 
mustard plasters; fly catching paper; reagent paper for 
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veterinary purposes; reagent paper for medical purpo-
ses; mothproofing paper; petroleum jelly for medical 
purposes; vaccines; oxygen baths; antiseptic cotton; 
aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for medical 
purposes; cotton for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use; radiological contrast 
substances for medical purposes; nutritive substances 
for microorganisms; radioactive substances for medi-
cal purposes; melissa water for pharmaceutical purpo-
ses; sea water for medicinal bathing; mineral waters 
for medical purposes; thermal water; dietary fiber; 
molding wax for dentists; gases for medical purposes; 
guaiacol for pharmaceutical purposes; sexual stimu-
lant gels; hematogen; hemoglobin; hydrastine; hydras-
tinine; glycerine for medical purposes; glycerophos-
phates; glucose for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; hormones for medical pur-
poses; mustard for pharmaceutical purposes; mustard 
plasters; mud for baths; medicinal mud; gamboge for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purpo-
ses; air deodorising preparations; deodorants, other 
than for human beings or for animals; deodorants for 
clothing and textiles; diastase for medical purposes; 
digitalin; mineral food supplements; nutritional sup-
plements; albumin dietary supplements; dietary supp-
lements for animals; yeast dietary supplements; algi-
nate dietary supplements; glucose dietary supple-
ments; casein dietary supplements; lecithin dietary 
supplements; linseed oil dietary supplements; propolis 
dietary supplements; protein dietary supplements; 
protein supplements for animals; royal jelly dietary 
supplements; pollen dietary supplements; wheat germ 
dietary supplements; linseed dietary supplements; en-
zyme dietary supplements; yeast for pharmaceutical 
purposes; gelatine for medical purposes; cod liver oil; 
isotopes for medical purposes; immunostimulants; in-
secticides; iodine for pharmaceutical purposes; iodi-
des for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; iodoform; calomel [fungici-
de]; tartar for pharmaceutical purposes; camphor for 
medical purposes; capsules for medicines; cachets for 
pharmaceutical purposes; hemostatic pencils; wart 
pencils; caustic pencils; carbolineum [parasiticide]; 
caustics for pharmaceutical purposes; cachou for 
pharmaceutical purposes; quassia for medical purpo-
ses; quebracho for medical purposes; oxygen for me-
dical purposes; gallic acid for pharmaceutical purpo-
ses; acids for pharmaceutical purposes; adhesives for 
dentures; surgical glues; stem cells for veterinary pur-
poses; stem cells for medical purposes; cocaine; colla-
gen for medical purposes; collodion for pharmaceuti-
cal purposes; corn rings for the feet; candy, medica-
ted; angostura bark for medical purposes; barks for 
pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an 
insect repellent; condurango bark for medical purpo-
ses; croton bark; mangrove bark for pharmaceutical 
purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purpo-
ses; quinquina for medical purposes; medicated ani-
mal feed; medicinal roots; rhubarb roots for pharma-

ceutical purposes; lint for medical purposes; starch for 
dietetic or pharmaceutical purposes; creosote for phar-
maceutical purposes; blood for medical purposes; cul-
tures of microorganisms for medical or veterinary use; 
curare; dental lacquer; liquorice for pharmaceutical 
purposes; lactose for pharmaceutical purposes; candy 
for medical purposes; adhesive plasters; medicines for 
alleviating constipation; lecithin for medical purposes; 
lotions for veterinary purposes; medicated hair loti-
ons; lotions for pharmaceutical purposes; medicated 
after-shave lotions; personal sexual lubricants; lupulin 
for pharmaceutical purposes; magnesia for pharma-
ceutical purposes; liniments; ointments for pharma-
ceutical purposes; sunburn ointments; mercurial oint-
ments; frostbite salve for pharmaceutical purposes; 
gauze for dressings; medicinal oils; mustard oil for 
medical purposes; camphor oil for medical purposes; 
castor oil for medical purposes; oil of turpentine for 
pharmaceutical purposes; dill oil for medical purpo-
ses; dental mastics; dental abrasives; dental impre-
ssion materials; teeth filling material; dressings, medi-
cal; surgical dressings; drugs for medical purposes; 
medicines for veterinary purposes; serotherapeutic 
medicines; medicines for human purposes; medicines 
for dental purposes; menthol; medicinal drinks; mo-
leskin for medical purposes; almond milk for phar-
maceutical purposes; powdered milk for babies; royal 
jelly for pharmaceutical purposes; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; Irish moss for medical pur-
poses; flour for pharmaceutical purposes; linseed meal 
for pharmaceutical purposes; fish meal for pharma-
ceutical purposes; fly glue; antibacterial soap; disin-
fectant soap; medicated soap; freeze-dried meat ada-
pted for medical purposes; mint for pharmaceutical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical pur-
poses; malted milk beverages for medical purposes; 
narcotics; medicinal infusions; tincture of iodine; 
eucalyptol for pharmaceutical purposes; tinctures for 
medical purposes; opium; opodeldoc; decoctions for 
pharmaceutical purposes; antiparasitic collars for ani-
mals; stick liquorice for pharmaceutical purposes; sul-
fur sticks [disinfectants]; medicated dentifrices; pectin 
for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceu-
tical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; 
hydrogen peroxide for medical purposes; pesticides; 
food for babies; leeches for medical purposes; blood 
plasma; eyepatches for medical purposes; poultices; 
compresses; scapulars for surgical purposes; babies' 
diapers; diapers for pets; diapers for incontinents; bu-
nion pads; breast-nursing pads; pomades for medical 
purposes; powder of cantharides; pyrethrum powder; 
anti-uric preparations; bacterial preparations for 
medical and veterinary use; bacteriological preparati-
ons for medical and veterinary use; balsamic prepara-
tions for medical purposes; albuminous preparations 
for medical purposes; biological preparations for ve-
terinary purposes; biological preparations for medical 
purposes; veterinary preparations; bismuth preparati-
ons for pharmaceutical purposes; vitamin prepara-
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tions; diagnostic preparations for medical purposes; 
bath preparations for medical purposes; therapeutic 
preparations for the bath; hemorrhoid preparations; 
preparations for callouses; lice treatment preparations 
[pediculicides]; acne treatment preparations; prepara-
tions to facilitate teething; preparations for the treat-
ment of burns; fumigation preparations for medical 
purposes; opotherapy preparations; air purifying pre-
parations; bronchodilating preparations; preparations 
for reducing sexual activity; sterilising preparations; 
soil-sterilising preparations; corn remedies; pharma-
ceutical preparations for treating dandruff; preparati-
ons for destroying noxious animals; herbicides; prepa-
rations for destroying dry rot fungus; larvae extermi-
nating preparations; fly destroying preparations; pre-
parations for destroying mice; slug exterminating pre-
parations; vermin destroying preparations; pharma-
ceutical preparations for skin care; contact lens clea-
ning preparations; preparations of microorganisms for 
medical or veterinary use; lime-based pharmaceutical 
preparations; medicated eye-washes; medicinal hair 
growth preparations; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; opiates; anticrypto-
gamic preparations; aloe vera preparations for phar-
maceutical purposes; preparations of trace elements 
for human and animal use; sulfonamides [medicines]; 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical prepara-
tions for treating sunburn; enzyme preparations for 
veterinary purposes; enzyme preparations for medical 
purposes; phytotherapy preparations for medical pur-
poses; chemico-pharmaceutical preparations; chemi-
cal preparations for veterinary purposes; chemical 
preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical 
preparations for medical purposes; chemical prepa-
rations to treat wheat blight; vine disease treating che-
micals; chemical preparations to treat mildew; chemi-
cal preparations for treating phylloxera; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; chilblain 
preparations; mothproofing preparations; collyrium; 
lead water; chemical conductors for electrocardio-
graph electrodes; albuminous foodstuffs for medical 
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; 
by-products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; homogenized food adapted for me-
dical purposes; freeze-dried food adapted for medical 
purposes; pharmaceuticals; sanitary towels; panty li-
ners [sanitary]; propolis for pharmaceutical purposes; 
pearl powder for medical purposes; radium for medi-
cal purposes; hydrated chloral for pharmaceutical pur-
poses; solvents for removing adhesive plasters; vagi-
nal washes for medical purposes; solutions for contact 
lenses; chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; gum for medical purposes; rubber for dental 
purposes; chewing gum for medical purposes; insect 
repellents; insect repellent incense; repellents for 
dogs; tissues impregnated with pharmaceutical loti-
ons; sarsaparilla for medical purposes; sugar for medi-
cal purposes; asthmatic tea; fumigating sticks; linseed 
for pharmaceutical purposes; tobacco-free cigarettes 

for medical purposes; siccatives [drying agents] for 
medical purposes; syrups for pharmaceutical purpo-
ses; turpentine for pharmaceutical purposes; greases 
for veterinary purposes; greases for medical purposes; 
lacteal flour for babies; infant formula; soporifics; bi-
carbonate of soda for pharmaceutical purposes; bath 
salts for medical purposes; salts for mineral water 
baths; salts for medical purposes; potassium salts for 
medical purposes; sodium salts for medical purposes; 
smelling salts; mineral water salts; malt for pharma-
ceutical purposes; semen for artificial insemination; 
alcohol for pharmaceutical purposes; medicinal alco-
hol; alloys of precious metals for dental purposes; 
ergot for pharmaceutical purposes; cooling sprays for 
medical purposes; antibacterial handwashes; adju-
vants for medical purposes; astringents for medical 
purposes; vermifuges; disinfectants for hygiene pur-
poses; disinfectants for chemical toilets; douching 
preparations for medical purposes; appetite suppres-
sants for medical purposes; medical preparations for 
slimming purposes; parasiticides; mouthwashes for 
medical purposes; febrifuges; depuratives; animal wa-
shes [insecticides]; detergents for medical purposes; 
cattle washes [insecticides]; dog washes [insectici-
des]; insecticidal veterinary washes; vesicants; purga-
tives; remedies for perspiration; remedies for foot 
perspiration; chemical contraceptives; antiparasitic 
preparations; laxatives; tonics [medicines]; medicated 
toiletry preparations; digestives for pharmaceutical 
purposes; nervines; media for bacteriological cultures; 
steroids; strychnine; serums; tanning pills; appetite 
suppressant pills; slimming pills; antioxidant pills; 
sanitary tampons; vulnerary sponges; thymol for phar-
maceutical purposes; biological tissue cultures for ve-
terinary purposes; biological tissue cultures for medi-
cal purposes; smoking herbs for medical purposes; 
medicinal herbs; surgical implants comprised of living 
tissues; pants, absorbent, for incontinents; sanitary 
panties; babies' diaper-pants; charcoal for pharmaceu-
tical purposes; porcelain for dental prostheses; phenol 
for pharmaceutical purposes; enzymes for veterinary 
purposes; enzymes for medical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; formic aldehyde for phar-
maceutical purposes; phosphates for pharmaceutical 
purposes; fungicides; quinine for medical purposes; 
chinoline for medical purposes; diabetic bread adap-
ted for medical use; chloroform; flowers of sulfur for 
pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; 
bone cement for surgical and orthopaedic purposes; 
dental cements; medicinal tea; herbal teas for medici-
nal purposes; insecticidal animal shampoo; medicated 
shampoos; medicated shampoos for pets; pediculici-
dal shampoos; medicated dry shampoos; pre-filled sy-
ringes for medical purposes; eucalyptus for pharma-
ceutical purposes; herbal extracts for medical purpo-
ses; plant extracts for pharmaceutical purposes; 
tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops for 
pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical pre-
parations]; ethers for pharmaceutical purposes; esters 
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for pharmaceutical purposes; cellulose esters for phar-
maceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceu-
tical purposes; rat poison; poisons; bacterial poisons; 
jalap; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; 
fennel for medical purposes; transplants [living tis-
sues]; jujube, medicated; sedatives; milking grease; 
suppositories; diagnostic preparations for veterinary 
purposes; pastilles for pharmaceutical purposes; cot-
ton sticks for medical purposes; adhesive tapes for 
medical purposes; cream of tartar for pharmaceutical 
purposes; disinfectants. 
 

29 – Ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for 
human consumption; alginates for culinary purposes; 
anchovy, not live; peanuts, prepared; artichokes, pre-
served; albumen for culinary purposes; white of eggs; 
beans, preserved; soya beans, preserved, for food; 
bouillon; ginger jam; ham; fatty substances for the 
manufacture of edible fats; edible birds' nests; peas, 
preserved; mushrooms, preserved; guacamole [mas-
hed avocado]; game, not live; gelatine; meat jellies; 
jellies for food; fruit jellies; yolk of eggs; coconut fat; 
bone oil for food; lard; suet for food; edible fats; fruit-
based snack food; milk substitutes; charcuterie; rai-
sins; caviar; eggplant paste; vegetable marrow paste; 
fish roe, processed; yogurt; galbi [grilled meat dish]; 
sauerkraut; kephir [milk beverage]; isinglass for food; 
clams, not live; potato-based dumplings; milk shakes; 
black pudding; onion rings; arrangements of proces-
sed fruit; compotes; meat, tinned; vegetables, tinned; 
fish, tinned; fruits, tinned; bouillon concentrates; 
gherkins; shrimps, not live; prawns, not live; butter-
cream; croquettes; silkworm chrysalis for human con-
sumption; sweet corn, processed; kumys [milk beve-
rage]; spiny lobsters, not live; lecithin for culinary 
purposes; salmon, not live; onions, preserved; mar-
garine; marmalade; oils for food; peanut butter; cocoa 
butter for food; coconut oil for food; coconut butter; 
corn oil for food; sesame oil for food; olive oil for 
food; palm oil for food; palm kernel oil for food; sun-
flower oil for food; colza oil for food; butter; soya 
bean oil for food; shellfish, not live; almonds, ground; 
animal marrow for food; mussels, not live; milk; 
peanut milk; peanut milk for culinary purposes; coco-
nut milk; coconut milk for culinary purposes; almond 
milk; almond milk for culinary purposes; oat milk; 
rice milk; rice milk for culinary purposes; albumin 
milk; condensed milk; soya milk; powdered milk; fish 
meal for human consumption; vegetable mousses; fish 
mousses; fruit pulp; meat; meat, preserved; freeze-dri-
ed meat; milk beverages, milk predominating; peanut 
milk-based beverages; coconut milk-based beverages; 
almond milk-based beverages; edible insects, not live; 
sausage casings, natural or artificial; vegetables, pre-
served; freeze-dried vegetables; vegetables, dried; ve-
getables, cooked; potato fritters; olives, preserved; 
lobsters, not live; flavored nuts; candied nuts; coco-
nut, desiccated; nuts, prepared; tomato purée; liver 
pâté; pectin for culinary purposes; liver; pickles; jams;  

powdered eggs; milk products; fish-based foodstuffs; 
prostokvasha [soured milk]; poultry, not live; bulgogi 
[Korean beef dish]; pollen prepared as foodstuff; 
cranberry compote; apple purée; crayfish, not live; 
crustaceans, not live; fish, preserved; fish, not live; 
salted fish; ryazhenka [fermented baked milk]; vege-
table salads; fruit salads; bacon; sardines, not live; 
pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflower 
seeds, prepared; cream [dairy products]; whipped cre-
am; vegetable-based cream; fat-containing mixtures 
for bread slices; smetana [sour cream]; lemon juice 
for culinary purposes; tomato juice for cooking; ve-
getable juices for cooking; salted meats; sausages; 
sausages in batter; hot dog sausages; preparations for 
making bouillon; preparations for making soup; nut-
based spreads; tripe; soups; vegetable soup prepara-
tions; whey; cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; 
truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; fa-
lafel; milk ferments for culinary purposes; rennet; da-
tes; crystallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; 
fruit preserved in alcohol; fruit, stewed; hazelnuts, 
prepared; potato flakes; hummus [chickpea paste]; 
fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato 
chips; low-fat potato chips; fruit chips; non-alcoholic 
eggnog; seaweed extracts for food; meat extracts; 
escamoles [edible ant larvae, prepared]; berries, pre-
served; snail eggs for consumption; eggs; yakitori; 
sea-cucumbers, not live; fish fillets; extra virgin olive 
oil for food; linseed oil for food; corn dogs; kimchi 
[fermented vegetable dish]. 
 

30 – Vanilla flavorings for culinary purposes; flavo-
rings, other than essential oils, for cakes; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; coffee flavo-
rings; food flavorings, other than essential oils; star 
aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-protein 
cereal bars; pancakes; noodle-based prepared meals; 
freeze-dried dishes with the main ingredient being 
pasta; freeze-dried dishes with the main ingredient 
being rice; buns; bread rolls; edible rice paper; edible 
paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki 
[stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; na-
tural sweeteners; sausage binding materials; binding 
agents for ice cream; sea water for cooking; seaweed 
[condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; mirror 
icing [mirror glaze]; cake frosting [icing]; glucose for 
culinary purposes; mustard; gluten additives for culi-
nary purposes; yeast; thickening agents for cooking 
foodstuffs; leaven; rice-based snack food; cereal-ba-
sed snack food; artificial coffee; vegetal preparations 
for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit 
jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; 
confectionery for decorating Christmas trees; cakes; 
pastries; peanut confectionery; almond confectionery; 
pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery 
ices]; cocoa; capers; caramels [candy]; curry [spice]; 
ketchup [sauce]; gimbap [Korean rice dish]; quiches; 
gluten prepared as foodstuff; flour-based dumplings; 
sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; peppe-
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rmint sweets; dulce de leche; cinnamon [spice]; co-
ffee; unroasted coffee; starch for food; crackers; cus-
tard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; 
groats for human food; ice cubes; corn, milled; corn, 
roasted; meat pies; turmeric; couscous [semolina]; 
noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
edible ices; candy; rice cakes; mayonnaise; macaroons 
[pastry]; macaroni; maltose; hominy; piccalilli; mari-
nades; marzipan; honey; royal jelly; ice cream; bean 
meal; tapioca flour; potato flour; corn flour; nut flo-
urs; flour; wheat flour; soya flour; barley meal; des-
sert mousses [confectionery]; chocolate mousses; mu-
esli; mint for confectionery; cocoa beverages with 
milk; coffee beverages with milk; coffee-based beve-
rages; cocoa-based beverages; chamomile-based be-
verages; tea-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chocolate-based beverages; infusions, not 
medicinal; crushed oats; husked oats; okonomiyaki 
[Japanese savory pancakes]; onigiri [rice balls]; nut-
megs; chocolate-coated nuts; stick liquorice [confec-
tionery]; pastilles [confectionery]; molasses for food; 
pâtés en croûte; pelmeni [dumplings stuffed with me-
at]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sau-
ce]; cookies; petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mi-
xed with vegetables and beef]; pies; pizzas; meat gra-
vies; fondants [confectionery]; popcorn; powders for 
making ice cream; baking powder; mustard meal; pra-
lines; condiments; meat tenderizers for household pur-
poses; cereal preparations; oat-based food; propolis; 
gingerbread; spices; petits fours [cakes]; puddings; 
cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen [Ja-
panese noodle-based dish]; chewing gum; relish [con-
diment]; rice; instant rice; wheat germ for human con-
sumption; spring rolls; sago; palm sugar; sugar; sesa-
me seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes 
[seasoning]; processed seeds for use as a seasoning; 
aniseed; agave syrup [natural sweetener]; confectio-
nery; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; malt for human consumption; salt 
for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; 
sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; 
sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; seaso-
nings; chocolate-based spreads; chocolate spreads co-
ntaining nuts; preparations for stiffening whipped 
cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; tab-
bouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; pastry dough; 
almond paste; rice pulp for culinary purposes; cake 
dough; garden herbs, preserved [seasonings]; chocola-
te decorations for cakes; vinegar; beer vinegar; fer-
ments for pastes; halvah; bread; unleavened bread; 
chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; hot 
dog sandwiches; jiaozi [stuffed dumplings]; chicory 
[coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys [condi-
ments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers 
[sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [sea-
soning]; chocolate; malt extract for food; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
husked barley; cream of tartar for culinary purposes;  

flowers or leaves for use as tea substitutes; golden 
syrup; soya bean paste [condiment]. 
 

32 – Aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer wa-
ter; soda water; waters [beverages]; aerated water; mi-
neral water [beverages]; table waters; kvass [non-
alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; beer-ba-
sed cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beve-
rages; rice-based beverages, other than milk substitu-
tes; soya-based beverages, other than milk substitutes; 
aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; pro-
tein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alco-
holic beverages flavored with coffee; non-alcoholic 
beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit juice 
beverages; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; 
ginger beer; malt beer; powders for effervescing be-
verages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups 
for lemonade; syrups for beverages; smoothies; toma-
to juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable 
juices [beverages]; fruit juices; preparations for ma-
king aerated water; preparations for making liqueurs; 
preparations for making beverages; must; grape must, 
unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for effer-
vescing beverages; non-alcoholic fruit extracts; ext-
racts of hops for making beer; essences for making 
beverages; sherbets [beverages]. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adverti-
sing space; business auditing; business intermediary 
services relating to the matching of potential private 
investors with entrepreneurs needing funding; emplo-
yment agency services; computerized file manage-
ment; book-keeping; invoicing; demonstration of go-
ods; transcription of communications [office functi-
ons]; opinion polling; market studies; business infor-
mation; business investigations; business research; 
marketing research; personnel recruitment; business 
management and organization consultancy; business 
organization consultancy; business management con-
sultancy; personnel management consultancy; profes-
sional business consultancy; layout services for adver-
tising purposes; marketing; business management of 
performing artists; business management of sports 
people; writing of résumés for others; scriptwriting 
for advertising purposes; news clipping services; up-
dating and maintenance of information in registries; 
updating and maintenance of data in computer data-
bases; updating of advertising material; word proce-
ssing; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; arranging newspaper subscrip-
tions for others; organization of fashion shows for 
promotional purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; design of advertising materials; business 
appraisals; payroll preparation; data search in compu-
ter files for others; sponsorship search; business ma-
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nagement assistance; commercial or industrial mana-
gement assistance; commercial intermediation servi-
ces; providing business information via a web site; 
provision of commercial and business contact infor-
mation; provision of an on-line marketplace for buy-
ers and sellers of goods and services; web indexing 
for commercial or advertising purposes; economic fo-
recasting; auctioneering; sales promotion for others; 
production of teleshopping programmes; production 
of advertising films; office machines and equipment 
rental; rental of advertising time on communication 
media; publicity material rental; rental of vending ma-
chines; rental of photocopying machines; publication 
of publicity texts; radio advertising; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; registration of written communica-
tions and data; writing of publicity texts; advertising; 
on-line advertising on a computer network; adverti-
sing by mail order; television advertising; document 
reproduction; compilation of statistics; compilation of 
information into computer databases; business inqui-
ries; systemization of information into computer data-
bases; advisory services for business management; 
negotiation of business contracts for others; negotiati-
on and conclusion of commercial transactions for 
third parties; compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes; tax preparation; 
drawing up of statements of accounts; telemarketing 
services; psychological testing for the selection of 
personnel; business management of hotels; business 
management for freelance service providers; business 
project management services for construction pro-
jects; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; business manage-
ment of reimbursement programs for others; adminis-
tration of consumer loyalty programs; administration 
of frequent flyer programs; administrative processing 
of purchase orders; public relations; modelling for 
advertising or sales promotion; typing; appointment 
reminder services [office functions]; relocation servi-
ces for businesses; tax filing services; search engine 
optimization for sales promotion; appointment sche-
duling services [office functions]; price comparison 
services; secretarial services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other busi-
nesses]; shorthand; outsourcing services [business as-
sistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; photocopying services; business efficiency 
expert services; commercial information and advice 
for consumers in the choice of products and services; 
pay per click advertising; web site traffic optimiza-
tion; outsourced administrative management for com-
panies; bill-posting; rental of sales stands; rental of 
signs for advertising purposes; wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; retail services for pharmaceu-
tical, veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; consultancy regarding ad-

vertising communication strategies; consultancy re-
garding public relations communication strategies. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110928 A 
(800) 1472365 
(151) 2019 03 01 
(891) 2020 11 20 
(731) Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG 

Hauptstr. 13-16, 21514 Güster, Germany 
(540)  

goki 
(591) Black, white  
(511) 
15 – Musical instruments; musical instruments acces-
sories; parts and fittings for all the aforesaid goods, 
included in this class. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110930 A 
(800) 1536309 
(151) 2019 12 09 
(891) 2020 11 24 
(731) Vodafone Group Plc 

Vodafone House, The Connection, Newbury, 
Berkshire RG14 2FN, United Kingdom 

(540)  

VODAFONE 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking [supervision], life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; com-
pact discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; telecommunications, 
telephonic and communications apparatus and instru-
ments; radio telephones, mobile and fixed telephones; 
mobile phones; portable telecommunications appara-
tus; smartphones; cases for telephones; headsets for 
telephones; handheld, mobile and tablet computers; 
wearable electronic telecommunication and compu-
ting devices; data communication apparatus and ins-
truments; digital voice signal processors; computer 
networking and data communications equipment; mo-
bile data communications apparatus; data processing 
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systems; electronic databases; digital telephone plat-
forms and software; computer hardware for telecom-
munications; telecommunication networks hardware; 
modems; network routers; broadband data intercon-
necting computer installations; decoders; set-top box 
apparatus including apparatus having an interactive 
viewing guide and/or a recorder for recording televi-
sion and audio programmes; electrical and electronic 
apparatus for use in the reception of satellite, terres-
trial or cable broadcasts; apparatus and instruments 
for the processing, transmission, storage, logging, re-
ception and retrieval of data being in the form of en-
coded data, text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; wireless handheld tele-
communication units and devices, namely, tablets, 
wireless phones, mobile phones, smart phones, com-
puters, portable telephones, video telephones, radios, 
smart watches, USB dongles, GPS trackers, wearable 
activity trackers, video cameras, cameras, personal di-
gital assistants, handheld, mobile and tablet computers 
for the synchronisation, transmission, recordal, stora-
ge and manipulation of data and/or voice; remote 
controls for electric and electronic devices; personal 
digital assistants; electronic sensors including pedo-
meters, altimeters and weighing scales; barcode and 
quick response code readers and scanners; audio and 
video recordings; electronic media for storing infor-
mation, data, images and sound; digital media content 
(downloadable), including films, television program-
mes, radio programmes, videos, images, music, text, 
data, images, graphics and ringtones, provided from a 
computer database, the internet or other electronic 
network; satellite receiving and transmission appara-
tus and instruments; computer and video game soft-
ware programs, including downloadable game prog-
rams; electronic publications (downloadable) provi-
ded online from computer databases, the internet or 
other electronic networks; machine readable data car-
riers; downloadable digital audio, video and data pro-
vided from a computer database, or the internet or ot-
her electronic network; battery chargers for use with 
telecommunications apparatus; batteries; battery back-
up power supply; peripheral equipment for televisions 
and computers; computers including laptop and note-
book computers; electronic personal organisers; elec-
tronic and satellite navigational and positional appa-
ratus and instruments including global positioning 
systems; desk or car mounted units incorporating a lo-
ud speaker which permits hands-free use of a telep-
hone handset; in-car telephone handset cradles; tea-
ching apparatus and instruments; metering apparatus; 
smart meters; blank and pre-recorded magnetic cards; 
cards containing microprocessors; telephone cards; 
encoded credit, debit and payment cards; encoded te-
lephone credit cards; encoded cards; computer softwa-
re, including computer software supplied from a com-
puter database, the internet or other electronic net-
work; data communications software; application sof-
tware, including application software for mobile devi-

ces; downloadable computer software applications; 
computer software for wireless data communication; 
computer software and application software for the 
synchronisation, transmission and sharing of voice, 
data, calendar and content between one or more elec-
tronic devices, for purchasing applications, handheld 
electronic devices and for secure, encrypted purcha-
ses; operating system software; computer software for 
the streaming transmission and encryption and stora-
ge, of audio, video, graphics, text and data on and 
over communication networks; computer software to 
enable peer-to-peer networking and file sharing; se-
arch engine software; computer software for conduc-
ting and co-ordinating communications among com-
puter users sharing information and audio data via 
electronic communications networks; software for in-
teractive televisions; image and video editing software 
including software applications for use on mobile 
devices; software for the identification of persons; 
software for access control, video control and detec-
ting the presence of persons; software for computer 
security, including antivirus, firewalls, antispam, anti-
spyware, web filtering; intrusion detection software; 
virtual private network software; computer software 
for receiving, processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, body mass in-
dex, sleep patterns, locations, attitude, weather and 
temperature; computer software for managing infor-
mation regarding tracking, compliance and motivation 
with a health and fitness program; anti-theft devices 
not for vehicles; distance sensors being anti-collision 
sensors for vehicles, other than vehicle parts; devices 
and apparatus for locating movable property; appara-
tus for sending and receiving information from mo-
vable property; devices and apparatus for remote con-
trol of electrical apparatus and household appliances; 
alarm devices and installations, other than vehicle 
parts; satellite location and navigation systems; sys-
tems for the downloading and updating of computer 
software to and from electronic apparatus; electronic 
and biometric apparatus and installations for access 
control; electronic apparatus for identifying persons; 
closed circuit television systems; cameras, television 
cameras and video recorders for closed-circuit televi-
sion; optical and photographic apparatus; electronic 
speedometers; electronic odometers; electronic tacho-
meters; speed checking apparatus for vehicles; kilo-
metre recorders for vehicles; electric or electronic 
sensors for vehicles, other than vehicle parts; electro-
nic sensors; sirens; electric locks for vehicles; remote 
control apparatus; electronic keys for vehicles; elec-
tronic keyless remote controls for vehicle access de-
vices; remote controls for starters of vehicles; remote 
control systems for the automatic operating of the 
locks of vehicle doors, boot, bonnet and roof; commu-
nication apparatus integrated into motorcycle helmets; 
GPS apparatus; GPS apparatus for vehicles for deter-
mining or signalling vehicle location, locations of site, 
travel routes, time, traffic conditions, presence of em-
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ergency vehicles and hazard conditions; systems for 
communication networks between vehicles and road 
infrastructures; electronic equipment for detecting ro-
ad markings; vehicle teleguidance systems and ins-
truments; computer monitoring systems for blind spot 
and lane changing assistance; vehicle on-board com-
puters; on-board electric, electronic and optical equip-
ment for vehicles, namely, electric batteries, mileage 
recorders, radios for vehicles, on-board cameras, on-
board electronic systems for providing driving and 
parking assistance in land vehicles, cruise controls for 
vehicles, displays for vehicles, audio speaker systems 
for vehicles, automatic indicators of low pressure in 
vehicle tyres, automatic vehicle speed control devices, 
autonomous driving control systems for vehicles, inc-
luding for land vehicles; on-board electric, electronic 
and optical equipment for vehicles, including land 
vehicles, namely vehicle automatic driving control de-
vices, smartphone battery chargers for use in vehicles, 
communications apparatus for vehicles, mobile phone 
connectors for vehicles, multi-camera systems for ve-
hicles, vehicle navigation systems featuring interacti-
ve displays, radios for vehicles, temperature control 
apparatus [thermostats] for vehicles; on-board elec-
tric, electronic and optical equipment for vehicles, in-
cluding land vehicles, namely ultrasonic object de-
tectors for use on vehicles, on-board vehicle tracking 
apparatus, black boxes (data recorders) for land ve-
hicles; on-board diagnostic computer apparatus and 
remote-controlled diagnostic computer apparatus for 
vehicles; computer systems for the downloading and 
updating of computer software to and from vehicles; 
electronic devices to detect and/or exchange data bet-
ween a vehicle and a remote unit for security purpo-
ses; parking aids in the nature of electronic obstacle 
detection device sensors; parking assistance, namely, 
blind spot detection sensors; electronic apparatus for 
the control of car parking; pre-collision detection and 
collision avoidance systems, namely, on-board com-
puters; in-vehicle touch screen computer systems; 
devices for remote location of vehicles; smart watch-
bands that communicate data to smartphones; down-
loadable software for promotional and demonstration 
purposes, for customised display screens on telecom-
munications apparatus; sim cards; telematics appara-
tus; telematics software; haptic sensors; haptic equip-
ment and apparatus, namely tactile monitors, screens, 
electronic displays, switches, sensors, smart glasses 
and virtual or augmented reality glasses and headsets 
and holographic projectors; software for use with 
haptic sensors, equipment and apparatus; virtual reali-
ty software and hardware; augmented reality software 
and hardware; computer hardware modules for use 
with the Internet of Things [IoT]; computer hardware 
modules for use in electronic devices using the Inter-
net of Things [IoT]; software for use in implementing 
the Internet of Things [IoT]; computer software and 
application software for connecting, operating, and 
managing networked devices, appliances, machinery 

and systems in the Internet of Things (IoT); commu-
nications software; computer software and application 
software for secure, encrypted purchases; software for 
computer security, including antivirus, firewalls, an-
tispam, anti-spyware, web filtering and intrusion dete-
ction software; customer support and customer service 
computer software and application software; voice co-
mmand and recognition software, speech to text con-
version software, and voice-enabled software applica-
tions; messaging software; personal assistant softwa-
re; computer software for personal information mana-
gement; computer software for use to connect and co-
ntrol Internet of Things (IoT) electronic devices; chat-
bot computer software and application software; com-
puter software and application software in the field of 
artificial intelligence (AI); artificially intelligent chat-
bot computer software and application software for 
providing customer support and customer services; 
customer service chat robot software; humanoid ro-
bots with artificial intelligence; electronic apparatus 
incorporating artificial intelligence software; electro-
nic controllers; electronic controllers to impart senso-
ry feedback, namely, sounds and vibrations that are 
perceptible to the user; computer software for use in 
connection with the transmission of voice and data; 
computer software, and peripherals for personalised, 
interactive television (TV) programming and for use 
in displaying and manipulating visual media, graphic 
images, text, photographs, illustrations, digital anima-
tion, video clips, film footage and audio data, and for 
social networking; wireless controllers to monitor and 
control the functioning of other electronic devices; 
touchscreens; parental control software; communicati-
on network apparatus; networking apparatus; networ-
king devices; e-commerce software; watches that co-
mmunicate data to smartphones, namely smartwatc-
hes; safety devices for vehicles, namely, parts and fit-
tings for vehicles for use as part of collision avoidan-
ce safety systems; devices for remote location of ve-
hicles; collision avoidance safety systems for vehic-
les; steering apparatus, automatic, for vehicles; ether-
net routers; wide area network [WAN] routers; wire-
less routers; computer network routers; computer net-
work hubs, switches and routers; network servers; co-
mmunications servers [computer hardware]; network 
access server hardware; ethernet adapters; ethernet 
cables; ethernet controllers; ethernet switches; ether-
net transceivers; switches, electric; automatic switc-
hing apparatus for telecommunications; computer net-
work switches; electronic encryption units; downlo-
adable computer software for use in electronically tra-
ding, storing, sending, receiving, accepting, and trans-
mitting digital currency, and managing digital curren-
cy payment and exchange transactions; interactive 
computer software and computer hardware for provi-
ding financial services online from a global computer 
network and the internet via computer terminals and 
mobile communication devices; electronic and com-
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puter databases, namely, asset databases that can be 
shared and transmitted. 
 

38 – Telecommunications; mobile and fixed telecom-
munication and telephone, satellite telecommunicati-
on, cellular telecommunication, radio and cellular te-
lephone, radio facsimile, radio paging and radio co-
mmunication services; voice transmission services; 
voice messaging and voicemail services; electronic 
mail services for data and voice; hire, leasing and ren-
tal of telecommunications, radio, radio telephone and 
radio facsimile apparatus; rental of telecommunicati-
on facilities; leasing of telephone circuits; communi-
cation of data by radio, telecommunications and by 
satellite; transmission and receiving by radio; commu-
nications services by satellite, television and/or radio; 
communication services in the nature of transmission 
and reception of voice; voice over IP services; teleco-
mmunication services via a global computer network 
or the Internet; telephone and mobile telephone mes-
sage collection and transmission; delivery and recep-
tion of sound data and images; telephone communica-
tion services provided for hotlines and call centres; 
automated telephone call screening services; automa-
ted telephone voice message services; telephone 
communication services in the nature of automatic te-
lephone answering services; personal numbering ser-
vices (telephony services); rental of replacement tele-
communications apparatus in the case of breakdown, 
loss or theft; provision of Internet services, namely 
Internet access services; Internet service provider 
(ISP) services; telecommunication of information (in-
cluding web pages), computer programs and any other 
data; electronic mail services; provision of broadband 
services, namely wireless and fibre optic broadband 
communication services; wireless broadband commu-
nication services; providing Internet access via wire-
less broadband networks; providing Internet access 
via optical fibre broadband networks; wireless com-
munication services; wireless telephony services; di-
gital network telecommunications services; providing 
access to portals on the Internet; telecommunication 
services provided via Internet portal; provision of lo-
cation based telecommunications services for teleco-
mmunications apparatus; provision of transfer of data 
via wireless application protocols [WAP], including 
those utilising a secure communications channel; pro-
vision of telecommunications information relating to 
or identifying telephone and telecommunications ap-
paratus and instruments; telecommunications routing 
and junction services; electronic data interchange ser-
vices; transfer of data by telecommunications; data 
streaming; streaming of digital media content, inclu-
ding films, television programmes, radio programmes, 
videos, music, text, data, images, graphics and ringto-
nes, via the Internet or a telecommunications network; 
delivery of digital media content, including films, te-
levision programmes, radio programmes, videos, mu-
sic, text, data, images, graphics and ringtones, via the  

Internet or a telecommunications network; data trans-
mission services; broadcasting services; data broad-
casting services; broadcast or transmission of radio or 
television programmes; transmission of digital audio, 
video and multimedia content by telecommunications; 
electronic transmission of audio and video files via 
computer and other electronic communications net-
works; transmission of news and current affairs infor-
mation; delivery of digital music by telecommunicati-
ons; providing access to social networking websites; 
telecommunication services for the provision of video 
text, telexes and view data services, video communi-
cation services, interactive video text services; messa-
ging services, namely, sending, receiving and forwar-
ding messages in the form of text, audio, graphic ima-
ges or video or a combination of these formats; uni-
fied messaging services; voicemail services; provi-
ding telecommunications connections to a global co-
mputer network or database; video conferencing ser-
vices; video telephone services; providing telecom-
munications connections to the Internet or databases; 
computer aided transmission of messages, data and 
images; computer communication services; providing 
electronic conferencing services; providing and lea-
sing access time to computer databases, computer bul-
letin boards, computer networks, interactive computer 
communications networks, electronic publications in 
various fields, merchandising and service catalogues 
and information and computerised research and refe-
rence materials; providing access to educational con-
tent, websites and portals; communication services for 
the remote control of electronic devices; provision of 
communications networks for systems of smart mete-
ring; communication services for the delivery of em-
ergency messages and calls; electronic transmission of 
data and documents via computer terminals and elec-
tronic devices; signal transmission for electronic com-
merce via telecommunications systems and data com-
munication systems; providing access to electronic 
communications networks and electronic databases; 
provision of communication facilities for the intercha-
nge of digital data; communication of data by means 
of telecommunications; transmission of data, inclu-
ding by audio-visual apparatus; transmission of so-
und, picture, video and data signals; providing access 
to databases; telecommunication services for data 
bank interconnection; electronic data exchange servi-
ces; email data services; data broadcasting and com-
munications services; providing third party users with 
access to telecommunication infrastructure; provision 
of information relating to telecommunications, pro-
viding electronic telecommunications connections; te-
lecommunication gateway services; interactive teleco-
mmunications services; network telecommunication 
services; telecommunications consultancy services; 
telecommunications services for aircraft passengers; 
provision of access to the Internet in relation to elec-
tronic payment services including electronic fund 
transfer services and online transaction facilities; pro-
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viding telecommunications connections and networks 
for use with the Internet of Things [IoT]; providing 
access to e-commerce platforms on the Internet; trans-
mitting information resulting from traffic surveillan-
ce; provision of access to databases in relation to 
online address book, calendar and diary services; pro-
viding user access to data networks; transmission of 
digital data in the nature of user-generated digital me-
dia content; computer network access services pro-
vided by means of a metro Ethernet; electronic trans-
mission of encrypted data; telecommunications servi-
ces provided via fibre optic, wireless and cable net-
works. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110987 A 
(800) 1566042 
(151) 2020 06 10 
(891) 2020 06 10 
(731) Tedi GmbH & Co. KG 

Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.04; 26.01.19; 27.05.02; 27.05.17 
(511)  
1 – Manures; fire extinguishing compositions; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry; antifreeze; unexpo-
sed photographic films; chemicals used in horticultu-
re; chemicals used in science; chemicals used in fores-
try; chemicals used in photography; chemicals used in 
industry; chemicals for use in agriculture; unproces-
sed plastics; tempering preparations; soldering prepa-
rations; carpet glue. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices; scouring solutions; 
preparations for cleaning waste pipes; make-up remo-
ving preparations; breath freshening sprays; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; bath salts, not for medi-
cal purposes; pumice stone; deodorants for personal 
use; scented wood; perfume water; shower gels; depi-
latory preparations; laundry blue; color-removing pre-
parations; cosmetic kits; hair dye; hair spray; sham-
poo; body exfoliators; cosmetics; baths (cosmetic pre-
parations for -); false nails; eyelashes (false -); lips-
tick; lotions for cosmetic purposes; make-up prepara-

tions; nail polish; nail care preparations; perfume; pot-
pourris [fragrances]; polishing preparations; shaving 
preparations; fumigation preparations [perfumes]; joss 
sticks; windshield cleaning liquids; cleaning prepara-
tions for spectacles; polishing preparations; rust remo-
vers; abrasive paper; make-up preparations; make-up 
powder; emery paper; cosmetic masks; boot cream; 
shampoos for pets [non-medicated grooming prepara-
tions]; shampoo; wallpaper cleaning preparations; co-
tton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cos-
metic purposes; fabric softener for laundry; incense; 
mascara; toothpaste. 
 

4 – Industrial oils and greases, lubricants; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
candles and wicks for lighting; beeswax; methylated 
spirit; christmas lights [candles]; perfumed candles; 
dust removing preparations; firelighters; grease for le-
ather; oils for the preservation of leather; perfumed 
candles; fuels (including motor spirit); lighting fuel. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; sanitary pre-
parations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth, den-
tal wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides; antiseptics; medicines for 
human purposes; aseptic cotton; babies' napkins of pa-
per and cellulose (disposable); bath preparations for 
medical purposes; bandages for dressings; sanitary to-
wels; deodorants other than for personal use; disinfec-
tants for hygiene purposes; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; febrifuges; fly catching paper; 
fly catching adhesives; fly destroying preparations; 
first-aid boxes (filled); adhesives for dentures; corn 
remedies; dog washes; insect repellents; capsules for 
medicines; germicides; compresses; solutions for con-
tact lenses; lotions for pharmaceutical purposes; air 
fresheners [air deodorising preparations]; air purifying 
preparations; beverages adapted for medicinal purpo-
ses; medicinal infusions; medicinal hair growth prepa-
rations; menstruation bandages; mineral food supple-
ments; mud for baths; mothproofing preparations; mo-
uthwashes for medical purposes; antiparasitic collars 
for animals; pesticides; bunion pads; pharmaceutical 
preparations for skin care; rat poison; fumigating pas-
tilles; contact lens cleaning preparations; medicine ca-
ses (portable) (filled); slug exterminating preparati-
ons; sunburn ointments; breast-nursing pads; animal 
washes [insecticides]; vermin destroying preparations; 
vitamin preparations; incontinence diapers. 
 

6 – Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; 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; ores; 
wire for aerials; fittings of metal for building; bolts of 
metal; busts of non-precious metal; wire rope; metal 
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pegs; wall plugs of metal; ice moulds of metal; badges 
of metal for vehicles; bottle closures of metal; insect 
screens of metal; tile floorings of metal; memorial 
plaques, of metal; cashboxes [metal or non-metal]; 
bells; tombs (monuments of metal for -); knobs of me-
tal; metal hooks; handcuffs; house numbers of metal, 
non-luminous; chains for dogs; jalousies of metal; ca-
ble joints of metal, non-electric; metal clothes hooks; 
works of art of common metal; fittings of metal for 
furniture; identity plates of metal; keys of metal; rings 
of common metal for keys; screws of metal; safety 
cashboxes; metal ladders; metal stepladders; door 
handles of metal; latch bars of metal; door knockers; 
door bolts; bells for animals; cattle chains; bird baths 
[structures of metal]; padlocks; toolboxes of metal 
(empty); ferrules of metal. 
 

7 – Automatic vending machines. 
 

8 – Hand tools and implements (hand-operated); cut-
lery; side arms; razors; oyster openers; hatchets; pru-
ning shears; fireplace bellows [hand tools]; gimlets 
[hand tools]; bits [hand tools]; crow bars; ceramic hob 
scrapers; daggers; can openers, non-electric; drills; el-
ectric irons; egg spoons; ice axes; fingernail polishers, 
electric or non-electric; depilation appliances, electric 
and non-electric; table forks; files [tools]; scaling kni-
ves; meat choppers; forks; pruning scissors; vegetable 
slicers; glazing irons; tool belts (holders); hammers 
[hand tools]; garden tools, hand-operated; lifting 
jacks, hand-operated; hand drills [hand tools]; rakes 
[hand tools]; planes; hunting knives; potato peelers; 
pruning knives; hand-operated jigsaws; spoons; mac-
hetes; manicure sets; graving tools [hand tools]; kni-
ves; nail files; nose and ear hair trimmers; egg slicers, 
non-electric; cheese slicers, non-electric; pedicure 
sets; pincers; pizza slicers; razor blades; saws [hand 
tools]; shovels [hand tools]; scissors; blade sharpe-
ning instruments; cutting tools [hand tools]; scythes; 
sickles; spatulas [hand tools]; spades; hoes [hand to-
ols]; insecticide vaporisers (hand tools); soup ladles; 
pliers. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording, transmitting or reproduction of sounds, ima-
ges or data; magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing equip-
ment and computers; fire-extinguishing apparatus; 
answering machines; respirators for filtering air; eye-
shades; films, exposed; flashlamps for cameras; letter 
scales; spectacles [optics]; spectacle cases; spectacle 
frames; spectacle lenses; compact disc players; cd bo-
xes of paper; compact discs; computer keyboards; pri-
nters for computers; digital video disc players; batteri-

es, electric; theft prevention installations, electric; dis-
tance measuring apparatus; binoculars; telescopes; te-
levision apparatus; remote control devices; cinemato-
graphic apparatus; cameras; radiotelephony sets; re-
corded computer programs; computer programs 
[downloadable software]; altimeters; dog whistles; 
hydrometers; cassette players; knee-pads for workers; 
directional compasses; contact lenses; containers for 
contact lenses; headphones; laser pointers; loudspea-
kers; luminous signs; magnifying glasses; magnetic 
tapes; mouse [computer peripheral]; trackpads; cell 
phones; modems; monitors; teeth protectors; naviga-
tion apparatus for vehicles; power voltage regulator; 
notebook computers; optical data media; refrigerator 
magnets; radios; life vests; egg timers [sandglasses]; 
image scanning apparatus; commutators; signalling 
whistles; sirens; smart cards; sunglasses; voltmeters; 
games software; sports glasses; stands for photograp-
hic apparatus; plugs (current); control consoles (cur-
rent); crash helmets; pocket calculators; telephones; 
testing apparatus none being for medical purposes; 
thermometers, not for medical purposes; sound recor-
ding carriers; transformers (current); usb card readers; 
videotapes; camcorders; video recorders; yardsticks; 
routers; projection screens. 
 

10 – Veterinary apparatus and instruments; dental ap-
paratus and instruments; artificial limbs; artificial te-
eth; artificial eyes; orthopedic articles; suture mate-
rials; feeding bottle receptacles; teething rings; sphyg-
momanometers; bandages, elastic; hearing aids; cases 
fitted for use by surgeons and doctors; condoms; stoc-
kings for varices; crutches; massage apparatus; gloves 
for massage; non-chemical contraceptives; dummies 
for babies; maternity belts; thermometers for medical 
purposes; anti-rheumatism rings; wrist braces for me-
dical use. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; barbecues; lighting ap-
paratus for vehicles; bed warmers; tanning apparatus 
[sun beds]; bread baking machines; ceiling lights; 
lights, electric, for Christmas trees; autoclaves, elec-
tric, for cooking; electric coffeepots; cooking utensils, 
electric; energy saving lamps; searchlights; flaming 
torches; bicycle lights; vehicle headlamps; friction lig-
hters for igniting gas; gas burners; light bulbs; hair 
driers [dryers]; lanterns; hot air ovens; trouser pocket 
warmers; air conditioning installations; kilns; kitchen 
ranges; cooking rings; refrigerating containers; ligh-
ting lamps; lamp shades; chinese lanterns; lanterns for 
lighting; lava stones for barbecue grills; LED lights; 
luminous house numbers; glow sticks; strings of 
lights; light diffusers; air deodorising apparatus; baths 
(spa -) [vessels]; stoves [heating apparatus]; oil lamps; 
stoves; alcohol burners; fountains; electric torches; 
torches with batteries; pocket warmers; immersion he-
aters; water heaters; decorative water fountains; heat 
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regulating devices [valves] being parts of heating ins-
tallations. 
 

12 – Vehicles, except bicycles; apparatus for locomo-
tion by land, air or water; trailer hitches for vehicles; 
inner tubes for bicycles, cycles; repair outfits for ty-
res, inner tubes; prams; pumps (air -) [vehicle acces-
sories]; paddles for canoes; scooter; oars; sack trucks; 
safety seats for children, for vehicles; parts and fit-
tings for vehicles, included in this class, other than 
bicycles. 
 

13 – Firearms; ammunition and projectiles; explosi-
ves; fireworks; defence sprays. 
 

14 – Precious metals and their alloys; jewellery, preci-
ous stones; horological and chronometric instruments; 
amulets [jewellery, jewelry (am.)]; pins; bracelets [je-
wellery, jewelry (am.)]; wristwatches; brooches [je-
wellery]; busts of precious metal; boxes of precious 
metal; clocks and watches, electric; necklaces [jewe-
llery]; tie bars; tie pins; cuff links; lockets [jewellery]; 
earrings; rings [jewellery, jewelry (am.)]; jewel cases; 
stopwatches; watchstraps; housings for clocks and 
watches; wall clocks; alarm clocks. 
 

15 – Musical instruments; flutes; guitars; gongs; cas-
tanets; electronic keyboards [musical instruments]; 
musical keyboard carrying cases; electric keyboards 
[musical instruments]; harmonicas; musical boxes; 
tambourines; drums [musical instruments]; iron xylo-
phones. 
 

16 – Paper cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except fur-
niture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks; gar-
bage bags of paper or of plastics; tear-off calendars; 
tissues of paper for removing make-up; rub down 
transfers; address stamps; folders for papers; docu-
ment files [stationery]; scrapbooks; announcement 
cards (stationery); stickers [stationery]; desktop cabi-
nets for stationery [office requisites]; mats for beer 
glasses; pictures and silhouettes for decorating win-
dows; pencils; pads [stationery]; flowerpot covers of 
paper; booklets; paperweights; desk trays; writing pa-
per; pamphlets; book binders; books; bookends; cray-
ons; paper-clips; electric or non-electric pencil shar-
peners; staple removers (office requisites); labels of 
paper or cardboard; flags of paper; figurines [statuet-
tes] of papier mâché; bottle envelopes of paper or 
cardboard; bottle wrappers of paper or cardboard; cor-
recting fluids [office requisites]; photographic al-
bums; fountain pens; drinks crates made from paper; 
greeting cards; elastic bands for offices; manuals 
[handbooks]; hand labelling appliances; corkboard 
pins; calendars; record cards; catalogues; boxes for in-
dex files (office materials); scrapbook albums; adhesi-

ve tape rolls; adhesive glue sticks; sticky notes; chalk; 
ball pens; bibs of paper; bookmarkers; loose-leaf bin-
ders; canvas for painting; house painters' rollers; pain-
tbrushes; painters' easels; modelling paste; rubbish 
bags of paper or plastic; record token cards; note-
books; paper-clips; oil paintings; parcel tape; paper 
handtowels; paper bags; boxes made of cardboard; 
notice boards; posters; rubber erasers; loose leaf pa-
per; checkbook covers; signboards of paper or card-
board; writing and painting books; writing instru-
ments; writing or drawing books; writing materials; 
writing boards; cyanoacrylates; sealing stamps; ink 
pads; pen; diaries; highlighting markers; ink erasers; 
tablecloths of paper; hygienic paper; place mats of pa-
per; bags, envelopes, paper and polyethylene bags for 
wrapping (preparation of packages); wax crayons; 
permanent markers; sketch pads; drawing boards [pa-
inters' articles]; drawing sets; drawing instruments; 
drafting rulers; periodicals; compasses for drawing. 
 

17 – Rubber, rubber and mica; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials; flexible tubes, not of metal; sea-
lants for joints; anti-dazzle films for windows [tinted 
films]; insulating tapes; insulating gloves; insulating 
materials; adhesive strips, other than being office ma-
terials and not for medical or household purposes; im-
permeable materials for the purpose of retaining heat; 
packaging pouches, packaging wrappers and packa-
ging bags of rubber; packaging materials (padding of 
rubber or plastics). 
 

18 – Leather and imitation leather; animal skins, hi-
des; trunks and travelling bags; combination walking 
sticks and umbrellas; saddlery; whips; harnesses; brie-
fbags; slings for carrying infants; beach bags; wallets; 
bags for campers; attaché cases; portfolio cases [bri-
efcases]; art portfolios [cases]; document cases of le-
ather; net bags for shopping; shopping bags; wheeled 
shopping bags; purses; collars for animals; suitcases; 
handbags; dog collars; cases of leather or leatherbo-
ard; vanity cases, not fitted; traveling trunks; back-
packs; satchels; key cases of imitation leather; key 
cases made of leather; credit card holders made of 
imitation leather; sport bags; dog blankets; reins for 
guiding children. 
 

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; monuments, not 
of metal; insect screens not of metal; tile floorings, 
not of metal; gypsum; glass for buildings; gravesto-
nes; insect screens (non-metallic -) for doors; works 
of art of stone, concrete or marble; bird baths not of 
metal; aviaries, not of metal; cement; cement slabs. 
 

20 – Mirrors (silvered glass); picture frames; furnitu-
re; ivory; whalebones; tortoiseshell; yellow amber; 
meerschaum; shelves for storage; display boards; cork 
memo boards; frames for display boards; bamboo cur-
tains; benches [furniture]; closures for containers, 
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non-metallic; bed fittings, not of metal; flower-stands 
[furniture]; letter boxes, not of metal or masonry; lib-
rary shelves; busts of wood, wax, plaster or plastic; 
containers, not of metal [storage, transport]; figurines 
[statuettes] of wood, wax, plaster or plastic; curtain 
hooks; curtain rings; poles for curtains; hand-held 
mirrors [toilet mirrors]; non-metal dog tags; cushions; 
clothes hangers and clothes hooks; mannequins and 
tailors' dummies; clothes stands; coral; baskets, not of 
metal; wickerwork; corks; scratching posts for cats; 
easy chairs; air mattresses, not for medical purposes; 
furniture fittings, not of metal; nesting boxes; notice 
boards of cork; bead curtains for decoration; racks; 
keyboards for hanging keys; covers for clothing [war-
drobe]; chests for toys; seats; animal horns; tables; 
packaging containers of plastic; toolboxes of plastics, 
empty; wind chimes [decoration]; throw pillows; bird 
houses of metal. 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-ma-
king materials; articles for cleaning purposes; steel-
wool; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, porcelain and earthen-
ware included in this class; dustbins; brushes (dish-
washing-); eyebrow brushes; mugs; painted glasswa-
re; brooms; beer mugs; flower pots; flower-pot co-
vers, not of paper; cloth for washing floors; scrubbing 
brushes; frying pans; pins of metal (cooking -); wa-
tering can sprinklers; bread boards; bread bins; bread 
baskets for household purposes; ironing boards; flat-
iron stands; toilet brushes; brushes; brushes, except 
paint brushes; busts of china, terra-cotta or glass; but-
ter dishes; china ornaments; closures for pot lids; deo-
dorising apparatus for personal use; shower squeege-
es; egg cups; buckets; jars (glass -) [carboys]; dispo-
sable table plates; toothbrushes, electric; cruets; chop-
sticks; bottle openers, electric and non-electric; mouse 
traps; skins of chamois for cleaning; window wipers; 
figurines (statuettes) of porcelain, terracotta or glass; 
hip flasks; flasks; bottles; fly swatters; ice cube 
molds; gardening gloves; containers for household or 
kitchen use; vegetable dishes; services (tableware); 
spice sets; watering cans; jars; glass bowls; mosaics of 
glass, not for building; powdered glass for decoration; 
glass stoppers; plungers for clearing blocked drains; 
hand-operated cleaning instruments; towel racks; hou-
sehold gloves; abrasive sponges for scrubbing the 
skin; insect traps; insulating flasks; coffee services; 
combs; pitchers; decanters; coasters, not of paper or 
textile; potato mashers; cheese-dish covers; dustpans; 
cookie jars; ceramics for household purposes; cand-
lesticks; candle rings; garlic presses; cookery molds 
[moulds]; cooking pot sets; cooking pots; baskets for 
household purposes; corkscrews, electric and non-
electric; cosmetic utensils; crystal [glassware]; cake 
moulds; kitchen containers; kitchen utensils; refrige-
rating bottles; isothermic bags; works of art, of porce-

lain, terra-cotta or glass; nest eggs, artificial; cand-
lesticks; mouse traps; knife rests for the table; sha-
kers; furniture dusters; mops; water apparatus for 
cleaning teeth and gums; chamber pots; nail brushes; 
heaters for feeding bottles (not electric); non-electric 
fruit presses for household purposes; non-electric sti-
rrers; non-electric whisks for household purposes; 
non-electric grinders for household purposes; fruit 
cups; cups of paper or plastic; paper plates; perfume 
vaporizers; spatulas; pepper pots; plant syringes; pic-
nic baskets (fitted -), including dishes; slabs; cookie 
[biscuit] cutters; polishing leather; porcelain ware; 
lunch boxes; cosmetic powder compacts; cleaning 
rags; cleaning tow; sprinklers; shaving brushes; rat 
traps; perfume burners; graters; cleaning rags; mixing 
spoons [kitchen utensils]; cocktail stirrers; salad 
bowls; salt shakers; spatulas for kitchen use; brushes 
for cleaning tanks and containers; basins [bowls]; bea-
ters; signboards of porcelain or glass; cutting boards 
for the kitchen; basting spoons [cooking utensils]; 
shoe horns; boot brushes; shoe trees; dishes; pan-
mats; sponges for household purposes; soap boxes; 
soap holders and soap dishes; soap dispensers; sieves 
[household utensils]; lazy susans; napkin rings; strai-
ners; non-metal coin banks; nozzles for watering 
hose; dishwashing brushes; dusting cloths; feather 
brooms; soup bowls; trays for household purposes; 
tableware, other than knives, forks and spoons; cups; 
tea caddies; tea infusers; teapots; tea cosies; tea servi-
ces [tableware]; pastry cutters; rolling pins, domestic; 
plates; carpet sweepers; carpet beaters [hand instru-
ments]; crumb trays; toilet potties of plastic, portable; 
toilet roll holders; toilet roll dispensers; toilet spo-
nges; pot lids; pots; pottery; tart scoops; baby baths, 
portable; funnels; drinking vessels; beverage glasswa-
re; straws for drinking; ironing board covers, shaped; 
saucers; vases; vacuum flasks; clothes-pegs; clothes 
drying racks; laundry drying racks; kettles, non-elec-
tric; toothbrushes; floss for dental purposes; tooth-
picks; toothpick holders; sugar bowls; shashlik ske-
wers; dough scrapers; nutcrackers; broom handles of 
metal; sprinklers for watering flowers and plants. 
 

22 – Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (so far as included in this class); 
padding and stuffing materials, not of rubber, plastics, 
paper or cardboard; raw fibrous textile materials; car 
towing ropes; cords for hanging pictures; thread, not 
of metal, for wrapping or binding; strings; packaging 
string; vehicle covers, not fitted; feathers for stuffing 
upholstery; packing, of straw, for bottles; padding and 
stuffing materials; hammocks; awnings of plastic; 
awnings of textile; nets; sisal; rope ladders; tents. 
 

23 – Yarns and threads, for textile use; spun cotton; 
cotton yarn; spools of yarn; thread of metal for em-
broidery; true hemp thread and yarn; jute thread and 
yarn; rayon thread and yarn; linen thread and yarn; 
sewing thread and yarn; silk yarn; wool yarn. 
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24 – Textiles and textile goods, included in this class; 
bed and table covers; napkins, of cloth, for removing 
make-up; bath linen, except clothing; bed linen; bed 
linen; cushion covers; shower curtains of textile or 
plastic; flags of textile or plastic; eiderdowns [down 
coverlets]; fleece blankets; curtains of textile or plas-
tic; curtain holders of textile material; fabrics for tex-
tile use; linens; textile coasters; mattress covers; fur-
niture coverings of plastic; furniture coverings of tex-
tile; mosquito nets; place mats, not of paper; trave-
lling rugs [lap robes]; coverings for furniture; bed 
covers; labels of textile; face towels [made of textile 
materials]; towels of textile; textile napkins; handker-
chiefs of textile; tablecloths, not of paper; table run-
ners; textile napkins; tablecloths, not of paper; fitted 
toilet lid covers of fabric; bed sheets; bath mitts. 
 

25 – Clothing; footwear; headgear; suits; eyemasks 
for sleeping purposes; layettes [clothing]; swimming 
costumes; bathing drawers; bathrobes; bathing caps; 
bath sandals; bandanas [neckerchiefs]; bikinis; leo-
tards; brassieres; pocket squares; masquerade costu-
mes; mittens; football boots; shoes for the garden; 
belts (money -) [clothing]; non-slipping devices for 
boots; rain boots; belts [clothing]; clothing for gym-
nastics; gymnastic shoes; scarves; gloves [clothing]; 
slippers; shirts; trousers; suspenders; hats; jackets 
[clothing]; caps [headwear]; pockets for clothing; cor-
sets; costumes, father christmas costumes; neckties; 
bibs, not of paper; leather clothing; leggings; coats; 
robes; caps [headwear]; combinations [clothing]; slip-
pers; sweaters; pyjamas; mackintoshes; sandals; neck 
scarves [mufflers]; sleepsuits; aprons [clothing]; ski 
boots; briefs; socks; sombreros; athletics shoes; boots; 
headbands [clothing]; g-strings; stockings; tights; 
sweaters; singlets; tee-shirts; mantles [clothing]; uni-
forms; pants; underwear. 
 

26 – Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
non-metallic badges; badges [buttons] (ornamental 
novelty -); cords for clothing; braids; snap fasteners; 
hair curlers, electrically-heated; sewing thimbles; heat 
adhesive patches for repairing textile articles; orsedew 
[trimmings for clothing]; gold embroidery; belt 
clasps; hair bands; bobby pins; hair pins; hair nets; 
bows for the hair; decorative articles for the hair; bar-
rettes; false hair; toupees; tresses of hair; crochet ho-
oks; hooks (haberdashery); trouser clips for cyclists; 
hat trimmings; dress fastenings; hook and pile faste-
ning tapes; hook and loop fastener strips; artificial 
fruit; artificial garlands; needle cases; needle cushi-
ons; sewing boxes; sewing kits, without thread; hair 
curlers (other than hand implements), non-electric; 
zippers; buckles [clothing accessories]; shoe laces; 
shoe buckles; shoe fasteners; shoe trimmings; shoul-
der pads for clothing; pins, other than jewellery [je-
welry (am.)]; embroidery; darning needles; knitting 
needles; monogram tabs for marking linen; letters for 
marking linen. 

27 – Carpets for automobiles; bath mats; door mats; 
gymnasium mats; wallpaper; gymnasium mats; car-
pets; non-textile wall hangings; linoleum; floor cove-
rings; matting; wallpaper of textile. 
 

28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles, included in class 28; decorations for chris-
tmas trees; fishing equipment; rods for fishing; prac-
tical jokes (novelties); inflatable animals (toys); rattles 
[playthings]; building games; building blocks [toys]; 
billiard cue chalk; billiard balls; billiard cues; billiard 
tables; bingo cards; bodybuilding apparatus; bows for 
archery; boxing gloves; board games; christmas trees 
of synthetic material; ornaments for christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; chris-
tmas tree stands; dominoes; kites; stationary exercise 
bike; costume masks; shuttlecocks; remote-controlled 
toy vehicles; parlour games; glass pebbles; bells for 
christmas trees; bar-bells; card games; candle holders 
for christmas trees; explosive bonbons [christmas 
crackers]; confetti; snow for christmas trees (artificial 
-); puppets; mobiles [toys]; marbles; easter eggs made 
from plastics; paddling pools (play articles); plush 
toys; dolls; dolls' beds; doll houses; dolls' clothes; pu-
zzles; roller skates; chess games; swings; rocking hor-
ses; party favors; ice skates; snow globes; water 
wings; flippers for swimming; soap bubbles [toys]; 
skateboards; skis; balls for games; play money; card 
games; toys; toy vehicles; skipping ropes; teddy be-
ars; safety whistles; scale model vehicles; water pis-
tols; cups for dice; air mattresses (playthings); swim-
ming jackets; paper hats. 
 

29 – Meat, poultry and game; meat extracts; frozen, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; je-
llies; jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; stock; bouillon concentrates; tin-
ned meat; broth concentrates; canned meat; fruit, pre-
served; fruit jellies; ready-to-eat nuts; vegetables, tin-
ned [canned (am.)]; edible dried fungus; potato chips; 
compotes; marmalade; fruits, tinned [canned (am.)]; 
olives, preserved. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, co-
ffee substitutes; bread, pastry and confectionery, edib-
le ices; honey, treacles; yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice; ca-
kes (edible decorations for-); vinegar, sauces (condi-
ments); pastries; fruit jellies [confectionery]; cereal-
based snack food; cookies; biscuits; confectionery; 
liquorice [confectionery]; gingerbread; lollipops; mar-
shmallows; marzipan; noodles; peppermint candy; 
popcorn; rice cakes; rice-based snack food; chocolate; 
snacks with a cereal base; confections; candy canes; 
confectionery for decorating Christmas trees; flour; 
preparations made from cereals. 
 

31 – Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains (not included in other classes); live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; seeds, live plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt; flower 
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bulbs; christmas trees; edible chews for animals; 
grains for animal consumption; straw [forage]; dried 
branches; dog biscuits; cones (pine-); natural turf; 
nuts [fruits]; plants; sowing seeds; seedlings; sunflo-
wer; litter for animals; bird food. 
 

32 – Beers; energy drinks; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; aperitifs, non-alcoholic; powders 
and tablets for effervescing beverages; cocktails, non-
alcoholic; isotonic drinks; lemonades; malt beer; ve-
getable juice; smoothies; sherbets [beverages]; tomato 
juice; cider (non-alcoholic); orange juice. 
 

33 – Alcoholic beverages (except beers); fruit (alco-
holic beverages containing -); pre-mixed alcoholic be-
verages, other than beer-based; alcoholic aperitifs; al-
coholic cocktails; distilled beverages; bitters; sake; 
rum; brandy; spirits [beverages]; wine; sparkling wi-
nes; whisky; vodka; gin. 
 

34 – Tobacco; smokers' articles; matches; ashtrays; 
lighters for smokers; gas containers for cigar lighters; 
pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco 
pipes; matchboxes; tobacco jars; pipes; cigarettes; ci-
garette cases; cigarette filters; cigarette paper; cigars; 
cigar cutters; cigar boxes; humidors. 
 

35 – Retail services, mail order trading (including on-
line), relating to chemicals for industrial, scientific, 
photographic, agricultural purposes, horticulture and 
forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics, manure, fire extinguishing compositions, 
tempering and soldering preparations, chemical subs-
tances for preserving food-stuffs, tanning substances, 
adhesives used in industry, paints and lacquers, paint 
brushes, anticorrosive substances, wood preservatives, 
dye substances, stainers, raw natural resins, metals in 
foil and powder form for painters and decorators, 
printers and artists, detergents and cleaning products, 
cosmetics, cosmetics, perfumery and essential oils, 
dentifrices, shampoos, fuels and lighters, candles, and 
fats, pharmaceutical drugs, materials for dressings, 
fungicides, herbicides, pesticides, pharmaceutical and 
veterinary preparations, plasters, disinfectants, dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies, 
building materials of metal, metal goods, namely bas-
kets of metal, works of art of metal, figurines of me-
tal, sculptures of metal, clothes hooks of metal, cans 
of metal, stirrups of metal, articles of metal hardware, 
safes, moneyboxes, machine tools for the treatment of 
materials and production, drilling machines, cleaning 
apparatus utilising steam, dynamod, fraises [milling 
machines], electric hand drills, hand-held tools, other 
than hand-operated, planning machines, coffee grin-
ders, other than hand-operated, chains saws, electric 
glue gun, electric kitchen machines, waste disposers 
(machines), sewing machines, pepper mills, other than 
hand-operated, stirring machines, saw machines, cu-
tting machines, paint sprayers, vaacum cleaners, bags  

for vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, washing 
machine, sparking plugs for internal combustion engi-
nes, motors and engines, agricultural implements ot-
her than hand-operated, tools, gardening tools, cutle-
ry, scissors, knives, shaving equipment, home appli-
ances, electrical and electronic apparatus, namely 
smartphones, tablet computers, telecommunications 
apparatus and data processing apparatus, amusement 
apparatus, cameras, eyewear and eyeglass cases, com-
puters, software, computer accessories, telephones, 
memory carriers, blank and pre-recorded CDs, DVDs, 
electric batteries, fire extinguishers, medical apparatus 
and instruments, contraceptive products, orthopedic 
articles, lamps and light bulbs, domestic electrical ap-
pliances, lighting devices, vehicles and vehicle acces-
sories, fireworks, clocks, jewellery, musical instru-
ments, books and journals, newspapers, stationery, 
scissors, office supplies, materials for packaging, ins-
tructional and teaching material, adhesives for sta-
tionery, stationery, goods of plastic, namely insulating 
materials, bags for packaging and packaging sleeves, 
drop cloths and sheeting, leather goods, namely 
handbags, document files, collars for animals, boxes, 
rucksacks, satchels, key cases and cases, suit cases, 
purses, cases, baskets, umbrellas and parasols, buil-
ding materials, furniture and furnishings, objects d'art, 
decorative articles, household containers, household 
articles, household or kitchen utensils, food storage 
boxes, coathangers, crockery, glasses, cups, pots, cle-
aning appliances, ropes and cables, nets, yarns and 
threads, bed covers and table covers, hand towels, 
clothing, textile goods, shoes, headgear, haberdashery, 
buttons, artificial flowers, carpets and coverings, wall 
hangings, mats, games and playthings, decorations for 
christmas trees, gymnastic or sporting articles, novel-
ties for parties, erotic articles, foodstuffs, agricultural, 
horticultural and forestry products, foodstuffs for ani-
mals, alcoholic beverages, non-alcoholic drinks, ciga-
rettes, tobacco, smoker's articles and matches, tobacco 
products; advertising, marketing and promotional ser-
vices; business assistance, management and adminis-
trative services; business analysis, research and infor-
mation services; provision of on-line business and 
commercial information; providing business informa-
tion via a website; auctioneering services; referral 
marketing services; arranging of collective buying; 
commercial assessment; arranging of competitions for 
advertising purposes; computerized on-line ordering 
services; price comparison services; procurement ser-
vices, for others; arranging newspaper subscriptions 
for others; arranging subscriptions to reviews for ot-
hers; arranging subscriptions to media packages for 
others; arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; services rendered by a franchisor, 
namely, assistance in the running or management of 
industrial or commercial enterprises; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; computerised stock ordering; negotia-
tion and conclusion of commercial transactions for 
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third parties; negotiation and conclusion of commer-
cial transactions for third parties; loyalty, incentive 
and bonus program services; arranging of trade fairs 
and exhibitions; search engine marketing services; ad-
vertising services provided via the internet; web site 
traffic optimization; search engine optimisation; pay-
per-click advertising; online advertisements. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110996 A 
(800) 1566230 
(151) 2020 10 14 
(891) 2020 10 14 
(731) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington  
DE 19803, USA 

(540)  

ABELURA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations, namely, topical pre-
parations for the treatment of dermatological disor-
ders; topical preparations for the treatment of autoim-
mune disorders; topical preparations for the treatment 
of oncological disorders. 
 

44 – Providing health information relating to dermato-
logic disorders, autoimmune disorders and oncologi-
cal disorders: providing health information relating to 
dermatologic disorders, autoimmune disorders and 
oncological disorders via a website. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110997 A 
(800) 1566236 
(151) 2020 10 21 
(891) 2020 10 21 
(731) Italgelatine S.p.A. 

Strada Statale Alba Bra, 201, I-12069 Santa  
Vittoria D'Alba (CN), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.02; 27.05.17 
(511) 
30 – Baked goods, confectionery, chocolate and des-
serts; processed grains, starches, and goods made the-
reof, baking preparations and yeasts; ice, ice creams, 
frozen yogurts and sorbets; sugars, natural sweeteners, 
sweet coatings and fillings, bee products; chocolates; 
confectionery; fruit jellies [confectionery]; sweets 
(candy), candy bars and chewing gum; sweetmeats 
[candy]; marshmallows; pastries, cakes, tarts and bis-
cuits (cookies); cocoa based creams in the form of 
spreads. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 110998 A 
(800) 1566240 
(151) 2020 09 30 
(891) 2020 09 30 
(731) GIORGIO ARMANI S.P.A. 

Via Borgonuovo, 11, I-20121 MILANO  
(Milano), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.21 
(511)  
18 – Handbags; traveling bags; briefcases; leather bri-
efcases; leather credit card holders; wallets; leather 
document briefcases; key-cases of leather and skins; 
purses; suit cases; cosmetic bags sold empty; gym 
bags; evening and shoulder bags for ladies; leather 
shopping bags; school bags; garment bags for travel; 
suit carriers for travel; shoe bags for travel; beach 
bags; diaper bags; backpacks; Boston bags; traveling 
trunks; duffel bags; overnight bags; carry-on bags; 
satchels; opera bags; vanity cases (not fitted); hides; 
cases and boxes made of leather; bags made of leather 
for packaging; leather straps; umbrellas; leather leas-
hes; saddlery. 
 

25 – Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff jac-
kets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; shirts; T-
shirts; sweaters; underwear; baby-dolls being night-
wear; bathrobes; bathing costumes; negligee; swim 
suits; dressing gowns; shawls; neckerchiefs; scarves; 
ties; neckties; sweat shirts; under shirts; polo shirts; 
body suits; shorts; combinations [clothing]; wedding 
dresses; stockings; socks; shoes; slippers; overshoes; 
galoshes; wooden clog; soles for footwear; footwear 
upper; boots; ski boots; snow boots; half boots; espar-
to shoes or sandals; sandals; bath sandals; gloves; mit-
tens; hats and caps; visors (headwear). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110999 A 
(800) 1566247 
(151) 2020 10 16 
(891) 2020 10 16 
(731) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington  
DE 19803, USA 

(540) 

ONUSUVA 
(591) Black, white  
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(511) 
5 – Pharmaceutical preparations, namely, topical pre-
parations for the treatment of dermatological disor-
ders; topical preparations for the treatment of autoim-
mune disorders; topical preparations for the treatment 
of oncological disorders. 
 

44 – Providing health information relating to dermato-
logic disorders, autoimmune disorders and oncologi-
cal disorders via a website. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111004 A 
(800) 1566404 
(151) 2020 10 28 
(891) 2020 10 28 
(731) Ugreen Group Limited 

4/F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7, YuAn Zone,  
Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Data processing apparatus; computer peripheral 
devices; headsets; cables, electric; battery chargers; 
headphones; microphones; cabinets for loudspeakers; 
audio and video receivers; sound transmitting appa-
ratus. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111016 A 
(800) 1566695 
(151) 2020 10 26 
(891) 2020 10 26 
(731) Stockton (Israel) Ltd. 

17 Hamefalsim St., Petach Tikva, Israel 
(540)  

REGEV PRO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Fungicides, herbicides, pesticides, insecticides and 
bactericides for agricultural use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111026 A 
(800) 1566994 
(151) 2020 11 19 
(891) 2020 11 19 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Myasnaya  

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

(540)  

 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
29 – Alginates for culinary purposes; anchovy, not li-
ve; peanuts, prepared; albumen for culinary purposes; 
white of eggs; beans, preserved; soya beans, preser-
ved, for food; broth; ginger jam; fatty substances for 
the manufacture of edible fats; edible birds' nests; 
peas, preserved; mushrooms, preserved; game, not li-
ve; gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies; 
yolk of eggs; coconut fat; bone oil for food; lard; suet 
for food; edible fats; charcuterie; raisins; caviar; sa-
uerkraut; isinglass for food; blood sausage; meat, can-
ned; vegetables, canned; fish, canned; fruits, canned; 
broth concentrates; gherkins; shrimps, not live; butter-
cream; croquettes; silkworm chrysalis for human con-
sumption; spiny lobsters, not live; salmon, not live; 
onions, preserved; margarine; marmalade; vegetable 
oils for food; peanut butter; cocoa butter for food; co-
conut oil for food; butter; mussels, not live; almonds, 
ground; animal marrow for food; mollusks, not live; 
milk; fish meal for human consumption; fruit pulp; 
meat; meat, preserved; vegetables, preserved; vege-
tables, dried; vegetables, cooked; potato fritters; oli-
ves, preserved; lobsters, not live; coconut, desiccated; 
nuts, prepared; tomato paste; liver pâté; pectin for cu-
linary purposes; liver; pickles; jams; powdered eggs; 
products made from salted ham; milk products; fish-
based foodstuffs; poultry, not live; pollen prepared as 
foodstuff; cranberry compote; apple purée; crustace-
ans, not live; fish, not live; fish, preserved; vegetable 
salads; fruit salads; bacon; sardines, not live; pork; 
herrings, not live; whipped cream; fat-containing mix-
tures for bread slices; tomato juice for cooking; ve-
getable juices for cooking; salted meats; sausages in 
batter; preparations for making bouillon; preparations 
for making soup; tripe; soups; vegetable soup prepa-
rations; cheese; tahini; tofu; sea-cucumbers, not live; 
truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; 
rennet; fish fillets; dates; frosted fruits; frozen fruits; 
fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruits, coo-
ked; potato flakes; hummus; fruit peel; lentils, preser-
ved; potato chips; fruit chips; seaweed extracts for fo-
od; meat extracts; snail eggs for consumption; eggs. 
 

30 – Aromatic preparations for food; food flavorings, 
other than essential oils; star aniseed; biscuits; panca-
kes; buns; bread rolls; vanillin [vanilla substitute]; va-
nilla flavorings for foodstuffs; waffles; vermicelli; co-
ffee flavorings; natural sweeteners; sausage binding 
materials; binding agents for edible ices; sea water for 
cooking; glucose for culinary purposes; mustard; thic-
kening agents for cooking foodstuffs; artificial coffee; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
confectionery for decorating Christmas trees; cakes; 
pastries; peanut confectionery; almond confectionery; 
pasta; pasties; frozen yogurt [confectionery ices]; co-
coa; capers; caramels [sweets]; gruel, with a milk ba-
se, for food; quiches; gluten prepared as foodstuff; 
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sweets; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; 
coffee; unroasted coffee; starch for food; crackers; 
groats for human food; corn, milled; corn, roasted; 
meat pies; turmeric; couscous; farinaceous foods; no-
odles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; ed-
ible ices; lollipops [confectionery]; rice cakes; mal-
tose; fruit jellies [confectionery]; marzipan; custard; 
honey; royal jelly; ice cream; fruit ice cream; flour; 
muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with 
milk; coffee beverages with milk; coffee-based beve-
rages; tea-based beverages; chocolate beverages with 
milk; chocolate-based beverages; cocoa-based bevera-
ges; infusions, not medicinal; crushed oats; husked 
oats; nutmegs; pastilles [confectionery]; molasses for 
food; pepper; petits fours; cookies; pies; pizzas; fon-
dants [confectionery]; popcorn; powders for making 
ice cream; pralines; condiments; meat tenderizers for 
household purposes; cereal preparations; food pro-
ducts consisting primarily of flour; oat-based food; 
starch-based food; bee glue; gingerbread; spices; pud-
dings; cake powder; ravioli; chewing gum; rice; 
spring rolls; sugar; aniseed; cake dough; sugar confec-
tionery; malt for human consumption; salt for preser-
ving foodstuffs; cooking salt; celery salt; spaghetti; 
seasonings; preparations for stiffening whipped cre-
am; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; yeast tab-
lets for culinary purposes; tabbouleh; tacos; tapioca; 
almond paste; tortillas; fruit and berry cakes; sugar-
based cake decorations; vinegar; ferments for pastes; 
halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal pro-
ducts]; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; 
chocolate; malt extract for food; essences for foods-
tuffs, except etheric essences and essential oils; pic-
calilli; garden herbs, preserved [seasonings]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111051 A 
(800) 1264853 
(151) 2015 07 14 
(891) 2020 10 23 
(731) Farmak International Holding GmbH 

Mariahilferstrasse 136, A-1150 Wien, Austria 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations; medicines for human 
purposes; medications used in cardiology. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111058 A 
(800) 1512798 
(151) 2019 11 08 
(891) 2020 12 08 
(731) Arnold André GmbH & Co. KG 

Moltkestraße 10-18, 32257 Bünde, Germany 

(540)  

WTF! 
(591) Black, white  
(511)  
34 – Raw tobacco; tobacco products, in particular ci-
gars, cigarillos, cheroots, cigarettes, smoking tobacco, 
pipe tobacco, snuff tobacco and chewing tobacco; 
smokers' articles; matches; tobacco for hookahs; to-
bacco substitutes; tobacco replacement products in 
this class; herbs for smoking; hookahs, in particular 
shishas and bongs, and parts and accessories thereof, 
included in this class; electronic hookahs, in particular 
shishas and bongs. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111059 A 
(800) 1550672 
(151) 2019 11 01 
(891) 2020 09 28 
(731) NINGBO LIAO COMMODITY CO., LTD. 

Room 901, No. 88, Qianhe South Road,  
Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo,  
Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 04.05.05; 26.01.03; 27.03.02; 27.05.01 
(511)  
21 – Toilet brushes; steel wool for cleaning; brushes; 
brooms; rags [cloth] for cleaning; mops; sponges for 
household purposes; dusting cloths [rags]; gloves for 
household purposes; crumb-sweepers; door/window 
cleaners in the nature of a combination squeegee and 
scrubber. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111098 A 
(800) 1567566 
(151) 2020 07 20 
(891) 2020 07 20 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540) 

 
(591) Yellow, gold, red, black, gray, orange, purple  

and black 
(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.15 
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(511)  
9 – Computer software packages; computer operating 
system software; software drivers; virtual reality soft-
ware; entertainment software for computer games; co-
mputer programs for network management; operating 
computer software for main frame computers; enter-
tainment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for reco-
rded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]. 
 

28 – Mah-jong; gaming tables; slot machines [gaming 
machines]; LCD game machines; chips and dice [ga-
ming equipment]; electronic or electrotechnical ga-
ming devices, amusement and gaming machines, inc-
luding coin-operated machines. 
 

41 – Training in the development of software systems; 
games equipment rental; rental of gaming machines; 
rental of gaming machines with images of fruits; edi-
ting or recording of sounds and images; sound re-
cording and video entertainment services; hire of so-
und reproducing apparatus. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111122 A 
(800) 1568253 
(151) 2020 09 18 
(891) 2020 09 18 
(731) "ROSAIMPEX" OOD 

8, "Tsar Kaloyan" Str, BG-4000 Plovdiv,  
Bulgaria 

(540)  

MEN'S MASTER 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetic kits; cosmetics; cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetic soaps; cosmetic moisturisers; mas-
sage creams, not medicated; perfumed creams; scen-
ted body lotions and creams; washing creams; beauty 
balm creams; cosmetic lotions; baby suncreams; cos-
metic creams and lotions; creamy face powder; body 
washes; cosmetics in the form of creams; aromathera-
py creams; shower creams; cream soaps; sunblock; 
day creams; barrier creams; non-medicated creams; 
anti-wrinkle cream; nail cream; face creams for cos-
metic use; skin cleansing cream; face cream (non-
medicated -); body cream; anti-aging moisturizers; co-
smetic hand creams; aftershave creams; aftershave 
moisturising cream; scented body creams; creams for 
firming the skin; dermatological creams [other than 
medicated]; hand and body butter; cold cream; sun-
tanning creams and lotions; refill packs for skin care 
cream dispensers; after sun creams; age spot reducing 
creams; cosmetic creams for firming skin around 

eyes; skin conditioning creams for cosmetic purposes; 
skin care creams, other than for medical use; hair cre-
ams; conditioning creams; hair protection creams; cre-
ams for fixing hair; hair care creams; depilatory cre-
ams; shaving cream; pre-shave creams; shaving sets, 
comprised of shaving cream and aftershave; sham-
poos; shampoo-conditioners; dry shampoos; body 
shampoos; shampoos; dandruff shampoo; suncare lo-
tions; day lotion; cleansing lotions; bath lotion; sha-
ving lotion; skin lotion; depilatory lotions; eye loti-
ons; body lotions; hair lotions; sun tan lotion; hand lo-
tion (non-medicated -); bath lotions (non-medicated-); 
lotions for beards. 
 

5 – Pharmaceutical creams; medicated creams; hydro-
cortisone creams; therapeutic creams [medical]; night 
creams [medicated]; protective creams (medicated -); 
corn and callus creams; medicated skin creams; skin 
care creams for medical use; creams (medicated -) for 
the feet; body creams [medicated]; creams for derma-
tological use; acne creams [pharmaceutical preparati-
ons]; herbal creams for medical use; face cream (me-
dicated -); medicated creams for the care of the feet; 
medicinal creams for the protection of the skin; hand 
creams for medical use; body creams for pharmaceu-
tical use; skin care creams for medical use; creams 
(medicated -) for application after exposure to the sun; 
medicated shampoos; medicated lotions. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111123 A 
(800) 1568277 
(151) 2020 09 28 
(891) 2020 09 28 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 

Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.15; 05.05.20; 27.05.07 
(511)  
1 – Active chemical ingredients for manufacture of 
fungicides, herbicides, insecticides, nematicides; che-
mical products intended for agriculture, horticulture 
and forestry; biostimulant products for plants; prepa-
rations for improving crops; preparations for forti-
fying plants; chemical and/or biological preparations 
for stress management in plants; plant growth regula-
ting preparations; chemical preparations for seed tre-
atment; additives other than for medical or veterinary 
purposes; genes of seeds for agricultural production. 
 

5 – Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, nematicides. 
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16 – Packaging materials made of plastics, only for 
chemical products intended for agriculture; paper and 
cardboard; printed matter; sheets, films and bags of 
plastic materials for wrapping and packaging. 
 

31 – Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, not included in other classes; seeds, plants, 
seedlings and other plants or seeds for propagation; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; animal foodstuffs. 
 

42 – Scientific and technological research services,; 
all the aforesaid services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry; computer platform as a ser-
vice [PaaS] featuring computer software platforms for 
providing professional consultancy services in the 
field of agricultural, horticultural and forestry compa-
nies; application service provider (ASP) services, na-
mely provision of a software application program-
ming interface (API) to be used in drone management, 
control and monitoring; software as a service (SaaS) 
in the field of agricultural, horticultural and forestry 
companies; agricultural analysis services, namely, 
analysis of the state of crops and plants and agricultu-
ral fields, for the purpose of creating a recommenda-
tion for the application of agricultural chemicals and 
pesticides in a sustainable manner and with a field by 
field approach to improve the efficiency and sus-
tainability of operations. 
 

44 – Agricultural, horticultural and forestry services; 
services and advice regarding seed planting, plant cul-
tivation and crop protection; provision of information 
and making available consultation and advisory ser-
vices, all in the fields of agriculture, horticulture, fo-
restry, wine growing, arboriculture, market gardening, 
fruit growing, seed planting, cultivation and seed pro-
tection. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111124 A 
(800) 1568310 
(151) 2020 09 28 
(891) 2020 09 28 
(731) F.FAIGES, S.L. 

C/ Comerç 51, E-43500 Tortosa, Tarragona,  
Spain 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
29 – Olive oil. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2021 111127 A 
(800) 1568350 
(151) 2020 07 20 
(891) 2020 07 20 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

 
(591) Yellow, gold, pink, brown and white 
(531) 27.05.02; 27.07.02; 29.01.15 
(511)  
9 – Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (compu-
ter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; computer 
hardware and software for gambling, gambling ma-
chines, gambling games on the Internet and via tele-
communication network. 
 

28 – Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming 
equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; casino games; amusement and gambling ma-
chines; coin-operated gaming machines and / or elec-
tronic coin-operated gaming machines with or without 
the possibility of gain; boxes for coin-operated machi-
nes, slot machines and gaming machines; electronic or 
electrot-echnical gaming devices, amusement and ga-
ming machines, including coin-operated machines; 
housings for coin-operated machines, gaming equip-
ment, gaming machines, machines for gambling; elec-
tro-pneumatic and electrical gambling machines (slot 
machines). 
 

41 – Gambling; entertainment services related to gam-
bling; gaming services for entertainment purposes; ca-
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sino, gaming and gambling services; training in the 
development of software systems; provision of equip-
ment for gambling halls; providing casino equipment 
[gambling]; gaming machine entertainment services; 
providing casino facilities [gambling]; providing halls 
with gaming machines; amusement arcade services; 
games equipment rental; rental of gaming machines; 
providing amusement arcade services; rental of ga-
ming machines with images of fruits; editing or recor-
ding of sounds and images; sound recording and video 
entertainment services; hire of sound reproducing 
apparatus; provision of gaming equipment for casinos; 
providing of casino facilities; online gambling servi-
ces; provision of casino services; provision of gaming 
establishments, gaming halls, internet casinos, online 
gambling services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111165 A  
(800) 1568538 
(151) 2020 10 28 
(891) 2020 10 28 
(731) CYBERMARCONI S.R.L. 

VIA ALLA CASATA, 56C, I-38123 TRENTO  
(TN), Italy 

(540)  

POLOMARCONI.IT 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Antennas; satellite dishes; satellite antennas; tele-
vision antennas; antennas for telecommunications net-
works; radio signal antennas; component parts for an-
tennas; filters for antennas; antennas for wireless co-
mmunications apparatus; antenna parameter measu-
ring apparatus; zone plate antennas; masts for aerials; 
aerial combiners; aerial converters; magnetic wires; 
fuse wire; light conducting filaments [optical fibers]; 
antenna transmission wire; antenna positioners; aerial 
sockets; signal transmission apparatus; sound trans-
mitting apparatus; radio receiving and transmitting ap-
paratus; cables for optical signal transmission; cables 
for electrical signal transmission; satellite receiving 
and transmission apparatus and instruments; cables 
for electrical or optical signal transmission; satellite 
broadcast receiving and decoding apparatus and ins-
truments; Global Positioning System [GPS] appara-
tus; Global Positioning System [GPS] receivers; Glo-
bal Positioning System [GPS] transmitters; radio fre-
quency adapters; radio frequency amplifiers; radio 
frequency receivers; radio frequency repeaters; radio 
frequency transmitters; filters for radio interference 
suppression; radio-frequency controlled locks; acous-
tic couplers; jump start cables; fiber optic couplings; 
electric apparatus for commutation; satellite naviga-
tional apparatus; transponders; radar apparatus; radar 
receivers; radar transmitters; radio and television ante-
nnas; couplers [data processing equipment]; frequen-
cy converters. 

37 – Satellite dish installation and repair; antenna ins-
tallation and repair; installation, maintenance and re-
pair of catalytic converters; electric appliance insta-
llation and repair; telephone installation and repair; 
installation, maintenance and repair of telephone and 
communication equipment; installation, maintenance 
and repair of hardware for data communication net-
works; installation and maintenance of hardware for 
computer networks and Internet access; installation 
and maintenance of electronic apparatus (for others). 
 

38 – Wireless broadcasting; rental of telecommunica-
tion apparatus; rental of radio transmission equip-
ment; operation of satellite-to-earth receiver aerials; 
rental of radio transmission apparatus; rental of radio 
and television broadcasting installations; rental of te-
lecommunication devices and equipment enabling 
connection to networks; electronic communications 
services; radio communications; providing teleco-
mmunications connections to a global computer net-
work; information about telecommunication; commu-
nications by cellular phones; telecommunications rou-
ting and junction services; providing access to the In-
ternet; telecommunication services; rental of telecom-
munication equipment (for others). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111175 A 
(800) 1568700 
(151) 2020 10 27 
(891) 2020 10 27 
(731) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington  
DE 19803, USA 

(540) 

  
(591) Black, white  
(531) 26.01.02; 26.03.04; 26.03.05 
(511)  
44 – Providing information relating to autoimmune 
disorders and oncological disorders, namely, provi-
ding information relating to diagnostic, prophylactic 
and therapeutic properties of pharmaceuticals, via a 
website. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111176 A 
(800) 1568782 
(151) 2020 08 03 
(891) 2020 08 03 
(731) HANGZHOU FORTUNE GAS CRYOGENIC  

GROUP CO., LTD. 
No.398, Xingqi Road, Yuhang Economic and,  
Technological Development Zone, Yuhang  
District, Hangzhou, 311103 Zhejiang, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 26.11.12; 27.05.01 
(511)  
7 – Gas separating installations; oxygen and nitrogen 
generators; rare gases extracting machines; gas con-
verters for gas liquefaction; carbon dioxide processing 
machines; filters for cleaning cooling air and for en-
gines; steam or oil separators; mineworking machines. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111177 A 
(800) 1568783 
(151) 2020 08 19 
(891) 2020 08 19 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Myasnaya  

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

(540) 

 
(591) Yellow, black and white 
(531) 03.07.17; 28.05; 29.01.13 
(526) хрустящие КРЫЛЫШКИ 
(511)  
29 – Poultry and game; breaded chicken pieces; poult-
ry, not live. 
 

43 – Services for providing food and drink; food and 
drink catering; café services; cafeteria services; can-
teen services; restaurant services; self-service restau-
rant services; snack-bar services; bar services; rental 

of chairs, tables, table linen, glassware; rental of tents; 
rental of cooking apparatus; food sculpting. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111178 A 
(800) 1568832 
(151) 2020 10 23 
(891) 2020 10 23 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.01.05; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.18;  

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 
(511) 
34 – Wired vaporizers for electronic cigarettes and el-
ectronic smoking devices; tobacco, raw or manufactu-
red; tobacco products, including cigars, cigarettes, ci-
garillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smo-
kers' articles, namely cigarette paper and tubes, ciga-
rette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches; tobacco sticks, tobacco products for the pur-
pose of being heated, electronic devices and their 
parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco 
in order to release nicotine-containing aerosol for in-
halation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic ci-
garettes; electronic cigarettes as substitutes for tradi-
tional cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing devi-
ces for smokers, tobacco products and tobacco subst-
itutes; smokers' articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in this 
class; devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic re-
chargeable cigarette cases. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111179 A 
(800) 1568844 
(151) 2020 07 20 
(891) 2020 07 20 
(731) Euro Games Technology Ltd. 
"Maritsa" Str., 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 
(540)  

 
(591) Yellow, gold, red, black and gray 
(531) 27.05.03; 29.01.15 
(511)  
9 – Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer pro-
grams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; computer 
hardware and software for gambling, gambling ma-
chines, gambling games on the Internet and via tele-
communication network. 
 

28 – Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming 
equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; casino games; amusement and gambling ma-
chines; coin-operated gaming machines and / or elec-
tronic coin-operated gaming machines with or without 
the possibility of gain; boxes for coin-operated machi-
nes, slot machines and gaming machines; electronic or 
electrot-echnical gaming devices, amusement and ga-
ming machines, including coin-operated machines; 
housings for coin-operated machines, gaming equip-
ment, gaming machines, machines for gambling; elec-
tro-pneumatic and electrical gambling machines (slot 
machines). 
 

41 – Gambling; entertainment services related to gam-
bling; gaming services for entertainment purposes; ca-

sino, gaming and gambling services; training in the 
development of software systems; provision of equip-
ment for gambling halls; providing casino equipment 
[gambling]; gaming machine entertainment services; 
providing casino facilities [gambling]; providing halls 
with gaming machines; amusement arcade services; 
games equipment rental; rental of gaming machines; 
providing amusement arcade services; rental of ga-
ming machines with images of fruits; editing or recor-
ding of sounds and images; sound recording and video 
entertainment services; hire of sound reproducing ap-
paratus; provision of gaming equipment for casinos; 
providing of casino facilities; online gambling servi-
ces; provision of casino services; provision of gaming 
establishments, gaming halls, internet casinos, online 
gambling services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111200 A 
(800) 1569111 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

NESEPOD 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111201 A 
(800) 1569113 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

RADIQTIN 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111202 A 
(800) 1569123 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

NEXEDIN 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Gynecological pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111203 A 
(800) 1569129 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt 

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

GRETELAN 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111204 A 
(800) 1569132 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

ZEBOGAL 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111205 A 
(800) 1569133 
(151) 2020 10 09 
(891) 2020 10 09 
(731) SUBSIDIARY COMPANY "CONFECTIONE- 

RY CORPORATION "ROSHEN" 
prospect Nauky, bud. 1, korpus 1,  
m. Kyiv 03039, Ukraine 

(540) 

LACMI 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Caramels (candy); sponge cakes; sweetmeats 
[candy]; sweets; confectionery; chocolate; sugar con-
fectionery; candies; cookies; pastries; crackers; waff-
les; pralines; cakes; biscuits; peanut confectionery; 
almond confectionery. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111209 A 
(800) 1569155 
(151) 2020 11 26 
(891) 2020 11 26 
(731) EGT Interactive 

159 Tsarigradsko Shose Blvd., Fl. 10, BG-1784 
Sofia, Bulgaria 

(540)  

 

(591) Black, white, dark blue, light blue  
(531) 03.07.17; 03.13.10; 03.13.24; 22.05.19;  

24.05.03; 27.05.03; 29.01.15 
(511)  
9 – Software; computer software, recorded; computer 
software for the administration of on-line games and 
gaming; computer application software featuring ga-
mes and gaming; betting software; gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming 
machines. 
 

28 – Gaming machines for gambling; games; slot ma-
chines [gaming machines]. 
 

41 – Providing of casino and gaming facilities; enter-
tainment services; betting services; interactive compu-
ter game services; on-line gaming services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111231 A 
(800) 1569604 
(151) 2020 10 19 
(891) 2020 10 19 
(731) Janssen Pharmaceutica NV 

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

JCOVAV 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Vaccines. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111233 A  
(800) 1569769 
(151) 2020 09 16 
(891) 2020 09 16 
(731) Panda Restaurant Group, Inc. 

1683 Walnut Grove Avenue, Rosemead  
CA 91770, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.01.15; 03.01.24; 24.03.07; 24.03.13;  

24.03.18; 24.17.02; 26.01.21; 27.01.12 
(526) EXPRESS, CHINESE KITCHEN 
(511)  
43 – Restaurant services. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 111234 A 
(800) 1569800 
(151) 2020 10 30 
(891) 2020 10 30 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

MAGSAFE 
(591) Black, white  
(511)  
18 – Leather cases; leather wallets; leather credit card 
cases; leather key cases; leather pouches. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111255 A 
(800) 1570200 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

CASTANID 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111256 A 
(800) 1570215 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

GLANDURIT 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111257 A 
(800) 1570220 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

CABERTYN 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2021 111258 A 
(800) 1570230 
(151) 2020 10 16 
(891) 2020 10 16 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111259 A 
(800) 1570232 
(151) 2020 11 24 
(891) 2020 11 24 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

NETERENT 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111293 A 
(800) 1570610 
(151) 2020 07 22 
(891) 2020 07 22 
(731) SARPER DAMITIMCILIK ANONİM  

ŞİRKETİ 
2. Cadde No:7, Organize Sanayi Bölgesi,  
Akhisar – Manisa, Turkey 

(540)  

 
(591) Red 
(531) 27.05.10; 29.01.01 
(526) RAKI 
(511)  
33 – Raki [traditional Turkish alcoholic drink]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111296 A 
(800) 1570767 
(151) 2020 09 29 
(891) 2020 09 29 
(731) Ropetrans AG 

c/o Garaventa AG, Birkenstrasse 47, CH-6343  
Rotkreuz, Switzerland 
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(540)  
 

 
 

(591) Blue and white 
(531) 15.01.25; 15.07.01; 15.07.03; 15.07.09;  

15.07.17; 29.01.12 
(511)  
12 – Cable cars, funiculars, suspended railways and 
aerial conveyors; telpher railways [cable cars]; sus-
pension arms for telpher railways [cable cars]; funicu-
lar carriages; rolling stock for funicular railways; cars 
for cable transport installations; ski lifts; vehicles, ca-
ble cars, funiculars, suspended railways, aerial conve-
yors and funicular carriages for transporting passen-
gers and goods; driving motors, provision and parking 
systems for transport and conveying systems as well 
as for track installations, including railway systems, 
and vehicles as well as driving equipment; funicular 
carriages, funicular cabins, passenger compartments, 
seats for lifts; cable and rail transport apparatus and 
installations; fittings and accessories (not included for 
other classes) for vehicles, cable cars, funiculars, sus-
pended railways, aerial conveyors and funicular car-
riages, namely, hoods for passenger compartments, 
seats for chairlifts, transport platforms (transport equ-
ipment) and vehicles as well as driving equipment, 
trailer couplings, tension shafts, anti-dazzle devices, 
brake segments, brake linings, brakes, brake shoes, 
chassis as well as rail systems, and for vehicles as 
well as driving equipment; trucks of metal or mainly 
of metal; bogies for transport carriages and platforms; 
bogies for chairlift seats; car cabins, carriages and bo-
dies, shock absorbers, bumpers, torsion shafts, sup-
port springs, running boards, windows, vehicle whe-
els, vehicle seats, armrests and headrests as well as 
covers for vehicle seats, doors, hoods, housings for 
vehicle fittings (except housings for motors and engi-
nes) gear sets, vans, railway carriage couplings, flan-
ging walls, motors and engines for land vehicles, tur-
bines for land vehicles, buffers for rail vehicles and 
for funiculars, axles, hubcaps; vehicle fittings, cable 
cars, funiculars, suspended railways, aerial conveyors 
and funicular carriages, namely, skid chains, reducti-
on gears, alarm apparatus for reversing, windshield 
wipers, protection sheets, braiders, rails, coils, rollers, 
pulleys, cables, seats for suspended railways, chairlift 
seats, ski crossings, windshields, sun visors; suspen-
sion devices, roller mechanisms, ski carriers, under-
carriages for vehicles, tipping devices for railway car-
riages; driving motors for land vehicles. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2021 111297 A 
(800) 1570770 
(151) 2020 11 10 
(891) 2020 11 10 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23 
(511)  
9 – Downloadable and recorded computer software; 
downloadable and recorded computer software for 
processing, facilitating, verifying, and authenticating 
mobile payments and contactless transactions with 
retailers, merchants, and vendors via wearable and 
mobile devices; downloadable and recorded computer 
software for use in searching, transmitting, receiving, 
storing, accessing, finding, organizing and viewing 
geographic location information and providing con-
tent based on location; downloadable and recorded 
computer software for application development; dow-
nloadable and recorded computer software develop-
ment tools; downloadable and recorded computer sof-
tware used in developing other software applications; 
downloadable and recorded application programming 
interface (API) software; downloadable and recorded 
software development kits (SDK); downloadable and 
recorded computer software to maintain and operate a 
computer system; downloadable and recorded compu-
ter operating software. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111303 A 
(800) 1570841 
(151) 2020 11 19 
(891) 2020 11 19 
(731) Limited Liability Company "NEARMEDIC 

PHARMA" 
ul. Koroleva, 4, office 402, RU-249030  
Obninsk, Kaluzhskaya oblast, Russian  
Federation 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceuticals; medical preparations; medicines 
for human purposes; analgesics; anti-inflammatory 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical prepara-
tions and medicines for the treatment of respiratory 
system; pharmaceutical preparations and medicines 
for the treatment of sore throat; medical solutions for 
the treatment of sore throat; medical lozenges for the 
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treatment of sore throat; medical drops for the tre-
atment of sore throat; medical tablets for the treatment 
of sore throat; pharmaceuticals in the form of anti-in-
flammatory sprays; pharmaceuticals in the form of an-
tibacterial sprays; medicines in the form of oral spra-
ys; cooling sprays for medical purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical prepara-
tions for pharmaceutical purposes; antiseptics; anti-
fungal pharmaceutical preparations; antifungal medi-
cines; antimicrobial pharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations and substances with anaesthetic proper-
ties, including for topical application; mouthwashes 
for medical purposes; medicated toothpaste. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; scientific research, including in the field of 
medicine and pharmacology; clinical trials. 
 

44 – Medical services; pharmacy advice; medical 
assistance; therapy services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111304 A 
(800) 1570844 
(151) 2020 11 17 
(891) 2020 11 17 
(731) Limited Liability Company "R.S.V.P." 

Turchaninov Lane, 2A, floor A1, room. I,  
room 11, RU-119034 Moscow, Russian  
Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.17.02; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.09;  

27.05.10; 27.05.11 
(511)  
35 – Advertising; business management; business ad-
ministration; office functions. 
41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111305 A 
(800) 1570915 
(151) 2020 10 22 
(891) 2020 10 22 
(731) OXYGENTRACK LLC 

1209 Orange Street, Wilmington DE 19801,  
USA 

(540)  

TIME TO WALK OR 
PUSH 

(591) Black, white  

(511)  
38 – Transmission and streaming of data, images, mu-
sic, audio, video, and multimedia by means of teleco-
mmunications networks; subscription transmission 
and streaming services of data, images, music, audio, 
video, and multimedia by means of telecommunicati-
ons networks; video-on-demand transmission servi-
ces; peer-to-peer photo sharing services, namely, elec-
tronic transmission of music, audio, video, and multi-
media among Internet users; providing access to web-
sites, databases, electronic bulletin boards, on-line fo-
rums, directories, music, and video and audio pro-
grams on the Internet. 
 

41 – Educational services; fitness and exercise instru-
ction, training, and consultation; providing fitness and 
exercise classes; providing information about fitness 
and exercise via a website; production of podcasts, 
presentation and distribution of films and of sound 
and video recordings, production or distribution of 
television programs with entertainment content; pro-
viding ongoing audio, video, podcast, and webcast 
programs; providing non-downloadable entertain-
ment, music, informational, reality, documentary, cur-
rent events, and arts and culture programming; enter-
tainment information. 
 

42 – Providing temporary use of online non-down-
loadable computer software; providing temporary use 
of online non-downloadable computer software for 
use in connection with fitness and exercise; hosting a 
website for the uploading, storing, sharing, viewing, 
and posting of images, audio, videos, podcasts, and 
multimedia content; hosting websites and computer 
applications featuring entertainment, music, informa-
tional, reality, documentary, current events, and arts 
and culture programming. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111306 A 
(800) 1570948 
(151) 2020 10 26 
(891) 2020 10 26 
(731) BYD COMPANY LIMITED 

No.1, Yan'an Road, Kuichong Street,  
Dapeng New District, Shenzhen, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Data processing apparatus; computer software, re-
corded; computer programs, downloadable; computer 
software applications, downloadable; rearview came-
ras for vehicles; batteries, electric, for vehicles; radi-
os; computer peripheral devices; cases especially ma-
de for photographic apparatus and instruments; none 
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of the aforesaid relating to or being for use in the ma-
ritime sector. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111307 A 
(800) 1570950 
(151) 2020 10 29 
(891) 2020 10 29 
(731) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.,  

OF ZHUHAI 
Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai,  
519070 Guangdong, China 

(540)  

KINGHOME 
(591) Black, white  
(511)  
7 – Compressors [machines]; compressors for refrige-
rators; electric kitchen blenders for home use; electric 
juicers; electric food processors; washing machines 
for laundry; wringing machines for laundry; dishwas-
hers; vacuum cleaners; electric motors other than for 
land vehicles; electric coffee grinders; electric meat 
choppers for home use; food waste disposers. 
 

9 – Cell phones; interactive touch screen terminals; 
integrated circuits; data processing apparatus; down-
loadable applications for cell phones; remote controls 
for home use; electrical adapters; batteries; capacitors; 
electric switches; electronic chips; electric sockets; el-
ectric wires; electric cables; electric locks; computer 
software (recorded); face recognition equipment. 
 

11 – Refrigerators; freezers; air conditioners; ventila-
tion [air-conditioning] installations and apparatus; 
radiators, electric; laundry dryers, electric; fans [air-
conditioning]; air dehumidifiers for home use; air pu-
rifying apparatus; extractor hoods for kitchen use; wa-
ter heaters for the use of washing (gas or electrical 
heating); electric water heaters; electromagnetic in-
duction cookers for household purposes; electric drin-
king water dispensers; electric kettles for home use; 
air humidifiers for home use; electric rice cookers; air 
dryers; air sterilizers; electric hair dryers; electric dish  
sterilizers; solar energy water heaters; bathroom air 
heaters; gas burners; microwave ovens for household 
purposes; water purification installations; electric egg 
boilers for household purposes; bread toasters; electric 
coffee machines; bakers' ovens for household use; el-
ectric slow-cookers; lighting installations; ice machi-
nes; electric wine cellars. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111361 A 
(800) 1571403 
(151) 2020 11 26 
(891) 2020 11 26 
(731) GuangDong OPPO Mobile  

Telecommunications Corp., Ltd. No.18 
Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 
Guangdong, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Chips [integrated circuits]; printed circuits. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111381 A 
(800) 1571842 
(151) 2020 08 20 
(891) 2020 08 20 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria 

(540)  

tick2safe 
(591) Black, white  
(511)  
36 – Insurance management services; administration 
of financial affairs; financial management of insuran-
ce plans; financial management of pre-paid health ca-
re plans; financial management of insurance claims; 
financial management of group insurance plans; life 
insurance agencies; financial data analysis; financial 
evaluation and analysis relating to insurance; financial 
feasibility studies relating to insurance; retail finan-
cing services; financial consultancy and insurance 
consultancy; insurance consultancy; insurance under-
writing consultancy; travel insurance; real estate insu-
rance services; insurance services relating to holiday 
travels and accommodation; life insurance; motor in-
surance brokerage; financial services relating to insu-
rance; financial services relating to the insurance of 
motor vehicles; consulting and information concer-
ning insurance; personal insurance services relating to 
the supply of legal services; consultancy and broke-
rage services relating to vehicle insurance; consultan-
cy and brokerage services relating to health insurance; 
consultancy and brokerage services relating to home 
insurance; consultancy and brokerage services rela-
ting to travel insurance; claim adjustment for non-life 
insurance; consultancy and brokerage services rela-
ting to accident insurance; consultancy and brokerage 
services relating to life insurance; health insurance; 
accident insurance; home contents insurance; insuran-
ce services relating to motor vehicles; property insu-
rance underwriting; insurance information; advisory 
services relating to life insurance; insurance brokera-
ge; insurance services; insurance agencies; insurance 
agency and brokerage; insurance services relating to 
real estate; insurance underwriting; insurance services 
relating to property; insurance brokerage for property; 
insurance services relating to holiday accommodation; 
providing insurance information; financial services 
rendered by insurance companies; insurance services 
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relating to mechanical breakdown; insurance services 
for the protection of drivers; insurance services rela-
ting to the loss of personal possessions; life assurance 
brokerage; insurance services relating to the theft of 
personal possessions; insurance brokerage consultan-
cy and information; insurance services relating to ca-
ncelled bookings for holidays; insurance services for 
the provision of emergency cash; computerised proce-
ssing of insurance claims; provision of insurance pre-
mium quotations; insurance premium rate computing; 
computerised information services relating to insuran-
ce; insurance services relating to life; financial advi-
sory services relating to life assurance. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111390 A 
(800) 1303695 
(151) 2016 05 02 
(891) 2020 12 31 
(731) Coupang Corp. 

18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-daero,  
Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540)  

COUPANG 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Advertising; providing recommendations of pro-
ducts and services to consumers for commercial pur-
poses; providing computerized online ordering servi-
ces for others featuring a wide variety of consumer, 
business, and industrial products; online trading servi-
ces, namely, business evaluation relating to online 
buyers and sellers; dissemination of advertising of go-
ods and services of others via local and global compu-
ter networks; advice in the field of business manage-
ment and marketing; business administration and of-
fice work; retail department store services; retail ser-
vices provided by hypermarkets; online comprehen-
sive shopping mall services; business intermediary 
services relating to mail order selling by electric com-
munication; commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop); contracts for the 
purchase and sale of goods for others; business inter-
mediary services for the sale and purchase of goods 
and services; mediations for the purchase and sale of 
goods; evaluations relating to commercial matters; bu-
siness appraisals and evaluations in business matters; 
providing of product information; dissemination of 
advertisements; providing of business information; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; administrative processing of purchase 
orders; demonstration of goods; providing commerci-
al information relating to consumers, companies, in-
dustrial products and services; providing databases 
about advertisement of goods and services; providing 
commercial, advertising and business database of go-
ods and services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services; online retail 

store services featuring toys [playthings]; online retail 
store services featuring books; online retail store ser-
vices featuring pushchairs; online retail store services 
featuring babies' napkins [diapers]; online retail store 
services featuring baby food; online retail store servi-
ces featuring baby wipes for cosmetic use; online 
retail store services featuring furniture for babies; on-
line retail store services featuring baby food made 
from agricultural products; online retail store services 
featuring baby food made from aquatic products; on-
line retail store services featuring baby food made 
from livestock products; online retail store services 
featuring cosmetic preparations for baths; online retail 
store services featuring bath sponges; online retail 
store services featuring bath linen [except clothing]; 
online retail store services featuring cleaning prepara-
tions; online retail store services featuring under gar-
ments; online retail store services featuring footwear; 
online retail store services featuring bags; online retail 
store services featuring watches; online retail store 
services featuring eyeglasses; online retail store ser-
vices featuring cosmetics; online retail store services 
featuring perfumery; online retail store services featu-
ring make-up; online retail store services featuring pet 
food; online retail store services featuring sporting ar-
ticles [other than golf articles/climbing articles]; on-
line retail store services featuring downloadable ma-
gazines; online retail store services featuring down-
loadable books; online retail store services featuring 
downloadable newspapers; online retail store services 
featuring downloadable periodicals; online retail store 
services featuring electric audio and visual apparatus 
and instruments; online retail store services featuring 
smart phones; online retail store services featuring 
telephone sets; online retail store services featuring 
computer hardware and computer peripheral devices; 
online retail store services featuring printers and their 
parts; online retail store services featuring televisions; 
online retail store services featuring electric humidi-
fiers for household use; online retail store services 
featuring electric refrigerators; online retail store ser-
vices featuring electric heating and cooling systems 
for household purposes; online retail store services 
featuring preserved/frozen/dried and cooked fruits and 
vegetables; online retail store services featuring ins-
tant or pre-cooked soup; online retail store services 
featuring dried cooked-rice; online retail store ser-
vices featuring nutraceuticals for use as dietary sup-
plements; online retail store services featuring health 
functional food mainly based on jujube; online retail 
store services featuring health supplement food main-
ly based on deer antlers; online retail store services 
featuring health supplement food based on dried fish 
and shellfish; online retail store services featuring 
fresh fruits and vegetables; online retail store services 
featuring grains [cereals]; online retail store services 
featuring fish and shellfish [live]; online retail store 
services featuring fresh seaweeds; online retail store 
services featuring meat; online retail store services 
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featuring eggs; online retail store services featuring 
milk; online retail store services featuring interior de-
coration fabrics; online retail store services featuring 
interior textile window blinds; online retail store ser-
vices featuring vacuum cleaners for household purpo-
ses; online retail store services featuring laundry was-
hing machines for household use; online retail store 
services featuring household shears; online retail store 
services featuring containers for household use; online 
retail store services featuring gloves for protection 
against accidents; online retail store services featuring 
helmets; online retail store services featuring protecti-
ve clothing; online retail store services featuring sa-
fety goggles; online retail store services featuring ma-
ternity belts; online retail store services featuring sa-
nitary preparations being toiletries; online retail store 
services featuring sanitary preparations for medical 
use; online retail store services featuring sanitary 
masks for medical purposes; online retail store servi-
ces featuring sanitary apparatus and installations; on-
line retail store services featuring sanitary vinyl bags; 
online retail store services featuring pharmaceutical 
and veterinary preparations; online retail store servi-
ces featuring masks for medical purposes; online re-
tail store services featuring necklaces; online retail 
store services featuring rings [jewelry]; online retail 
store services featuring jewelry ornaments; online re-
tail store services featuring cuff links; online retail 
store services featuring decorative articles for the hair; 
online retail store services featuring clothing; online 
retail store services featuring headwear; online retail 
store services featuring belts for clothing. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111391 A  
(800) 1369835 
(151) 2017 05 03 
(891) 2021 01 06 
(731) TAIZHOU CITY CHUNFENG MACHINERY,  

CO., LTD. 
Block C-10-10,; Jiutang Feiqi Yantian, No. 24  
Batang Road, Sanjia Street, JiaojiangDistrict,  
Taizhou City; Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – Weeding machines; spraying machines; agricultu-
ral machines; sowers [machines]; agricultural imple-
ments other than hand-operated; moulds, being parts 
of machines for processing plastics; dynamos; pumps 
[machines]; washing apparatus. 
 

8 – Abrading instruments [hand instruments]; agricul-
tural implements, hand-operated; fruit pickers [hand 
tools]; plant parasite killing apparatus; grafting tools 
[hand tools]; insecticide sprayers [hand tools]; garden 
tools, hand-operated; syringes for spraying insectici-
des; scraping tools [hand tools]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111450 A 
(800) 1571969 
(151) 2020 11 10 
(891) 2020 11 10 
(731) Kiperman Vera Viktorovna 

ul. Sovkhoznaya, 4A, kv. 134, Khimki,  
RU-141406 Moskovskaya oblast',  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;  

27.05.21 
(511)  
3 – Amber [perfume]; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
balms, other than for medical purposes; lip glosses; 
polishing stones; petroleum jelly for cosmetic purpo-
ses; cotton wool for cosmetic purposes; sachets for 
perfuming linen; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; toilet water; depilatory wax; mustache 
wax; creams for leather; polishing wax; massage gels, 
other than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; de-
pilatory preparations; scented wood; perfumes; grea-
ses for cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning; 
perfumery; decorative transfers for cosmetic purpo-
ses; ionone [perfumery]; eyebrow pencils; cosmetic 
pencils; adhesives for affixing false eyelashes; adhesi-
ves for affixing false hair; hair conditioners; quillaia 
bark for washing; corundum [abrasive]; beard dyes; 
cosmetic dyes; laundry glaze; polishing creams; cos-
metic creams; skin whitening creams; hair spray; nail 
polish; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; af-
ter-shave lotions; beauty masks; oils for perfumes and 
scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet pur-
poses; essential oils; essential oils of cedarwood; es-
sential oils of lemon; essential oils of citron; oils for 
cleaning purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmi-
ne oil; lavender oil; almond oil; rose oil; oil of tur-
pentine for degreasing; cleaning chalk; almond milk 
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for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purpo-
ses; musk [perfumery]; soap; deodorant soap; shaving 
soap; soap for brightening textile; cakes of toilet soap; 
antiperspirant soap; soap for foot perspiration; almond 
soap; mint for perfumery; cosmetic kits; nail art stic-
kers; false nails; eau de Cologne; bases for flower per-
fumes; joss sticks; non-medicated dentifrices; pumice 
stone; lipstick cases; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; breath freshening strips; teeth whitening 
strips; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; sha-
ving preparations; cosmetic preparations for baths; 
bath preparations, not for medical purposes; hair stra-
ightening preparations; hair waving preparations; 
smoothing preparations [starching]; color-removing 
preparations; leather bleaching preparations; polishing 
preparations; denture polishes; mouthwashes, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for slimming 
purposes; starch glaze for laundry purposes; eye-was-
hes, not for medical purposes; lacquer-removing pre-
parations; make-up removing preparations; nail care 
preparations; cleaning preparations; preparations for 
cleaning dentures; collagen preparations for cosmetic 
purposes; laundry preparations; aloe vera preparations 
for cosmetic purposes; sunscreen preparations; color-
brightening chemicals for household purposes [laun-
dry]; shining preparations [polish]; make-up powder; 
diamantine [abrasive]; stain removers; nail varnish re-
movers; vaginal washes for personal sanitary or deo-
dorant purposes; scouring solutions; false eyelashes; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues im-
pregnated with make-up removing preparations; saf-
rol; potpourris [fragrances]; bath salts, not for medical 
purposes; bleaching salts; fumigation preparations 
[perfumes]; preservatives for leather [polishes]; ast-
ringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; 
make-up preparations; sun-tanning preparations [cos-
metics]; hair dyes; neutralizers for permanent waving; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic prepa-
rations for skin care; cosmetics; cosmetics for ani-
mals; mascara; cleansers for intimate personal hygi-
ene purposes, non medicated; detergents, other than 
for use in manufacturing operations and for medical 
purposes; degreasers, other than for use in manufactu-
ring processes; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes; toiletry preparations; antipers-
pirants [toiletries]; phytocosmetic preparations; tal-
cum powder, for toilet use; cotton swabs for cosmetic 
purposes; terpenes [essential oils]; henna [cosmetic 
dye]; shampoos; shampoos for animals [non-medica-
ted grooming preparations]; shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations]; dry shampoos; 
sandpaper; herbal extracts for cosmetic purposes; ex-
tracts of flowers [perfumes]; ethereal essences; badian 
essence; mint essence [essential oil]. 
 

4 – Wax for lighting; perfumed candles; Christmas 
tree candles; candles. 
 

5 – Air deodorising preparations. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 111544 A 
(800) 1572932 
(151) 2020 10 28 
(891) 2020 10 28 
(731) Sanhe Laserconn Tech Co., Ltd. 

G#5F, Yian Industrial Park, Maikeshan  
Clothing Company East, Outer Ring Road  
South, Yanjiao Development Zone, Sanhe,  
Langfang City, 065201 Hebei Province, China 

(540)  

vilase 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetic; sandcloth / abrasive cloth; perfumery 
for cosmetics; beauty masks; incense; facial cleanser; 
cosmetics for animals; preparations to make the lea-
ves of plants shiny; stain removers; denture polishes. 
 

8 – Beard clippers; hand implements for hair curling; 
razors, electric or non-electric; hair clippers for perso-
nal use, electric and non-electric; depilation applian-
ces, electric and non-electric; eyelash curlers; electric 
hair clippers; crimping irons; curling tongs; electric 
razors. 
 

10 – Esthetic massage apparatus; physiotherapy appa-
ratus; suture material; vibromassage apparatus; medi-
cal apparatus and instruments; ultrasonic apparatus for 
medical purposes; dental apparatus, electric; lasers for 
medical purposes; gloves for massage; abdominal cor-
sets. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 111545 A 
(800) 1572949 
(151) 2020 09 28 
(891) 2020 09 28 
(731) AKCIONERNOE OBSHCHESTVO  

"MILAGRE BIO" 
ul. Dostoevskogo 1, pom. 1, office 6, Stupino,  
RU-142802 Moscow region, Russian  
Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics and toiletry preparati-
ons; non-medicated dentifrices; perfumery, essential 
oils; bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations; abrasives; amber [perfume]; desca-
ling preparations for household purposes; antistatic 
preparations for household purposes; aromatics [es-
sential oils]; air fragrancing preparations; cake flavo-
rings [essential oils]; flavorings for beverages [essen-
tial oils]; food flavorings [essential oils]; breath fres-
hening sprays; canned pressurized air for cleaning and 

 
 #18  2021 10 11 

 
124 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

dusting purposes; balms, other than for medical pur-
poses; basma [cosmetic dye]; lip glosses; nail glitter; 
polishing stones; abrasive paper; emery paper; polis-
hing paper; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
shoe polish; cobblers' wax; cotton wool for cosmetic 
purposes; cotton wool impregnated with make-up re-
moving preparations; sachets for perfuming linen; 
drying agents for dishwashing machines; adhesives 
for cosmetic purposes; scented water; Javelle water; 
lavender water; micellar water; toilet water; wax for 
parquet floors; floor wax; non-slipping wax for floors; 
depilatory wax; mustache wax; tailors' wax; creams 
for leather; polish for furniture and flooring; shoe-
makers' wax; polishing wax; massage gels, other than 
for medical purposes; heliotropine; dental bleaching 
gels; geraniol; make-up; deodorants for pets; deodo-
rants for human beings or for animals; depilatory pre-
parations; air fragrance reed diffusers; scented wood; 
perfumes; non-slipping liquids for floors; windshield 
cleaning liquids; greases for cosmetic purposes; vol-
canic ash for cleaning; perfumery; decorative transfers 
for cosmetic purposes; ionone [perfumery]; shaving 
stones [astringents]; smoothing stones; eyebrow pen-
cils; cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive]; car-
bides of metal [abrasives]; alum stones [astringents]; 
tripoli stone for polishing; adhesives for affixing false 
eyelashes; adhesives for affixing false hair; hair con-
ditioners; quillaia bark for washing; corundum [abra-
sive]; beard dyes; colorants for toilet purposes; cos-
metic dyes; body paint for cosmetic purposes; laundry 
starch; laundry glaze; shoe cream; polishing creams; 
cosmetic creams; skin whitening creams; polishing ro-
uge; incense; hair spray; nail polish; liquid latex body 
paint for cosmetic purposes; hair lotions; lotions for 
cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; 
oils for perfumes and scents; oils for cosmetic purpo-
ses; oils for toilet purposes; essential oils; essential 
oils of cedarwood; essential oils of lemon; essential 
oils of citron; oils for cleaning purposes; bergamot oil; 
gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; 
rose oil; oil of turpentine for degreasing; whiting; cle-
aning chalk; almond milk for cosmetic purposes; cle-
ansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; 
soap; deodorant soap; shaving soap; soap for brighte-
ning textile; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; 
soap for foot perspiration; almond soap; mint for per-
fumery; cosmetic kits; emery; gel eye patches for cos-
metic purposes; nail art stickers; false nails; eau de 
Cologne; bases for flower perfumes; joss sticks; pas-
tes for razor strops; dentifrices; pumice stone; lipstick 
cases; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; bre-
ath freshening strips; teeth whitening strips; abrasive 
cloth; glass cloth [abrasive cloth]; lipsticks; pomades 
for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic 
preparations for baths; bath preparations, not for me-
dical purposes; hair straightening preparations; hair 
waving preparations; laundry soaking preparations; 
grinding preparations; smoothing preparations [star-
ching]; color-removing preparations; leather blea-

ching preparations; polishing preparations; denture 
polishes; mouthwashes, not for medical purposes; 
cosmetic preparations for slimming purposes; starch 
glaze for laundry purposes; preparations to make the 
leaves of plants shiny; eye-washes, not for medical 
purposes; fabric softeners for laundry use; laundry 
bleach; dry-cleaning preparations; paint stripping pre-
parations; lacquer-removing preparations; make-up 
removing preparations; floor wax removers [scouring 
preparations]; varnish-removing preparations; rust re-
moving preparations; nail care preparations; cleaning 
preparations; preparations for cleaning dentures; wall-
paper cleaning preparations; preparations for unbloc-
king drain pipes; chemical cleaning preparations for 
household purposes; collagen preparations for cosme-
tic purposes; bleaching preparations [decolorants] for 
household purposes; laundry preparations; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; sunscreen prepa-
rations; color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; breath freshening preparations for 
personal hygiene; shining preparations [polish]; ma-
ke-up powder; diamantine [abrasive]; stain removers; 
nail varnish removers; vaginal washes for personal 
sanitary or deodorant purposes; scouring solutions; 
false eyelashes; antistatic dryer sheets; baby wipes 
impregnated with cleaning preparations; colour run 
prevention laundry sheets; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; safrol; massage candles for 
cosmetic purposes; laundry blueing; turpentine for de-
greasing; potpourris [fragrances]; bleaching soda; 
washing soda, for cleaning; bath salts, not for medical 
purposes; bleaching salts; fumigation preparations 
[perfumes]; preservatives for leather [polishes]; am-
monia [volatile alkali] [detergent]; astringents for 
cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; make-up pre-
parations; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair 
dyes; neutralizers for permanent waving; cosmetic 
preparations for eyelashes; cosmetic preparations for 
skin care; shoe wax; cosmetics; cosmetics for chil-
dren; cosmetics for animals; mascara; cleansers for in-
timate personal hygiene purposes, non medicated; do-
uching preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; detergents, other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes; 
degreasers, other than for use in manufacturing pro-
cesses; bleaching preparations [decolorants] for cos-
metic purposes; toiletry preparations; antiperspirants 
[toiletries]; phytocosmetic preparations; talcum pow-
der, for toilet use; cotton swabs for cosmetic purpo-
ses; terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths im-
pregnated with a detergent for cleaning; henna [cos-
metic dye]; shampoos; shampoos for animals [non-
medicated grooming preparations]; shampoos for pets 
[non-medicated grooming preparations]; dry sham-
poos; sandpaper; soda lye; herbal extracts for cosme-
tic purposes; extracts of flowers [perfumes]; ethereal 
essences; badian essence; mint essence [essential oil]; 
tooth whitening preparations; preparations for clea-
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ning teeth; cosmetics and cosmetic preparations; non-
medicated skin care preparations; non-medicated pre-
parations for the care of skin, hair and scalp; cosmetic 
products in the form of aerosols for skin care; teeth 
cleaning lotions; tissues impregnated with cosmetics; 
cleaning pads impregnated with cosmetics; cleaning 
pads impregnated with toilet preparations; body was-
hes; hair sprays and hair gels; cosmetic skin fres-
heners; sanitary preparations being toiletries; lotions 
for beards; non-medicated bath preparations; shower 
preparations; cosmetics in the form of lotions; cosme-
tics in the form of milks, lotions and emulsions; cos-
metic preparations for the face and body; cosmetic 
hair dressing preparations; cosmetic preparations for 
the care of mouth and teeth; cosmetic facial care pre-
parations; skin cleansers; facial cleansers; cleansing 
preparations for personal use; hand cleaning preparati-
ons; cosmetic preparations; skin moisturizers; moistu-
rizing preparations [cosmetic]; hair moisturizers; liqu-
id dentifrices; breath fresheners, not for medical pur-
poses; anti-cavity mouth rinses, not for medical pur-
poses; breath fresheners in the form of chew sticks 
made from birchwood extracts. 
 

5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepara-
tions; sanitary preparations for medical purposes; die-
tetic food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary supplements for 
human beings and animals; plasters, materials for 
dressings; material for dental fillings and dental im-
pressions; disinfectants; preparations for destroying 
noxious animals; fungicides, herbicides; acaricides; 
aconitine; alkaloids for medical purposes; alginates 
for pharmaceutical purposes; algicides; aldehydes for 
pharmaceutical purposes; dental amalgams of gold; 
dental amalgams; amino acids for veterinary purpo-
ses; amino acids for medical purposes; analgesics; 
anaesthetics; antibiotics; antiseptics; medicine cases, 
portable, filled; first-aid boxes, filled; aluminium ace-
tate for pharmaceutical purposes; acetates for pharma-
ceutical purposes; germicides; oxygen cylinders, fi-
lled, for medical purposes; balms for medical purpo-
ses; bandages for dressings; diagnostic biomarker rea-
gents for medical purposes; biocides; bracelets impre-
gnated with insect repellent; bromine for pharmaceu-
tical purposes; paper for mustard plasters; fly catching 
paper; reagent paper for veterinary purposes; reagent 
paper for medical purposes; mothproofing paper; pet-
roleum jelly for medical purposes; vaccines; oxygen 
baths; antiseptic cotton; aseptic cotton; absorbent co-
tton; wadding for medical purposes; cotton for medi-
cal purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; radiological contrast substances for medical pur-
poses; nutritive substances for microorganisms; radio-
active substances for medical purposes; bismuth sub-
nitrate for pharmaceutical purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; sea water for medicinal bat-
hing; mineral waters for medical purposes; thermal 
water; dietary fiber; molding wax for dentists; gases 

for medical purposes; guaiacol for pharmaceutical 
purposes; massage gels for medical purposes; sexual 
stimulant gels; hematogen; hemoglobin; hydrastine; 
hydrastinine; glycerine for medical purposes; glycero-
phosphates; glucose for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; hormones for medical pur-
poses; mustard for pharmaceutical purposes; mustard 
plasters; mud for baths; medicinal mud; contraceptive 
sponges; gamboge for medical purposes; gurjun bal-
sam for medical purposes; air deodorizing preparati-
ons; deodorants, other than for human beings or for 
animals; deodorants for clothing and textiles; diastase 
for medical purposes; digitalin; vitamin supplement 
patches; mineral food supplements; nutritional supp-
lements; albumin dietary supplements; dietary supple-
ments for animals; yeast dietary supplements; alginate 
dietary supplements; glucose dietary supplements; ca-
sein dietary supplements; lecithin dietary supple-
ments; linseed oil dietary supplements; propolis dieta-
ry supplements; protein dietary supplements; protein 
supplements for animals; royal jelly dietary supple-
ments; pollen dietary supplements; wheat germ dieta-
ry supplements; linseed dietary supplements; acai po-
wder dietary supplements; dietary supplements with a 
cosmetic effect; enzyme dietary supplements; yeast 
for pharmaceutical purposes; gelatine for medical pur-
poses; cod liver oil; isotopes for medical purposes; 
immunostimulants; insecticides; iodine for pharmace-
utical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; 
alkaline iodides for pharmaceutical purposes; iodo-
form; calomel [fungicide]; cream of tartar for pharma-
ceutical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; 
camphor for medical purposes; capsules for medici-
nes; cachets for pharmaceutical purposes; capsules 
made of dendrimer-based polymers, for pharmaceu-
ticals; hemostatic pencils; wart pencils; caustic pen-
cils; carbolineum [parasiticide]; caustics for pharma-
ceutical purposes; cachou for pharmaceutical purpo-
ses; quassia for medical purposes; quebracho for me-
dical purposes; oxygen for medical purposes; gallic 
acid for pharmaceutical purposes; acids for pharma-
ceutical purposes; adhesives for dentures; surgical 
glues; stem cells for veterinary purposes; stem cells 
for medical purposes; cocaine; collagen for medical 
purposes; collodion for pharmaceutical purposes; corn 
rings for the feet; cannabis for medical purposes; me-
dicated sweets; angostura bark for medical purposes; 
barks for pharmaceutical purposes; cedar wood for 
use as an insect repellent; condurango bark for medi-
cal purposes; croton bark; mangrove bark for pharma-
ceutical purposes; myrobalan bark for pharmaceutical 
purposes; quinquina for medical purposes; medicated 
animal feed; medicinal roots; rhubarb roots for phar-
maceutical purposes; lint for medical purposes; starch 
for dietetic or pharmaceutical purposes; creosote for 
pharmaceutical purposes; blood for medical purposes; 
cultures of microorganisms for medical or veterinary 
use; curare; dental lacquer; liquorice for pharmaceuti-
cal purposes; lactose for pharmaceutical purposes; ad-
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hesive plasters; medicines for alleviating constipation; 
adhesive tapes for medical purposes; lecithin for me-
dical purposes; lotions for veterinary purposes; medi-
cated hair lotions; lotions for pharmaceutical purpo-
ses; medicated after-shave lotions; personal sexual 
lubricants; lupulin for pharmaceutical purposes; mag-
nesia for pharmaceutical purposes; liniments; oint-
ments for pharmaceutical purposes; sunburn oint-
ments; mercurial ointments; frostbite salve for phar-
maceutical purposes; gauze for dressings; medicinal 
oils; mustard oil for medical purposes; camphor oil 
for medical purposes; castor oil for medical purposes; 
oil of turpentine for pharmaceutical purposes; dill oil 
for medical purposes; dental mastics; dental abrasives; 
dental impression materials; teeth filling material; dre-
ssings, medical; surgical dressings; drugs for medical 
purposes; medicines for veterinary purposes; serot-
herapeutic medicines; medicines for human purposes; 
medicines for dental purposes; menthol; medicinal 
drinks; moleskin for medical purposes; almond milk 
for pharmaceutical purposes; powdered milk for ba-
bies; royal jelly for pharmaceutical purposes; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; Irish moss for 
medical purposes; flour for pharmaceutical purposes; 
linseed meal for pharmaceutical purposes; fish meal 
for pharmaceutical purposes; fly glue; antibacterial 
soap; disinfectant soap; medicated soap; freeze-dried 
meat adapted for medical purposes; mint for pharma-
ceutical purposes; dietetic beverages adapted for me-
dical purposes; malted milk beverages for medical 
purposes; injectable dermal fillers; bone void fillers 
comprised of living tissues; narcotics; medicinal infu-
sions; tincture of iodine; eucalyptol for pharmaceuti-
cal purposes; tinctures for medical purposes; opium; 
opodeldoc; decoctions for pharmaceutical purposes; 
antiparasitic collars for animals; cotton sticks for me-
dical purposes; stick liquorice for pharmaceutical pur-
poses; sulfur sticks [disinfectants]; pastilles for phar-
maceutical purposes; medicated dentifrices; pectin for 
pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical 
purposes; peptones for pharmaceutical purposes; hyd-
rogen peroxide for medical purposes; pesticides; food 
for babies; leeches for medical purposes; blood plas-
ma; nicotine patches for use as aids to stop smoking; 
eyepatches for medical purposes; poultices; compres-
ses; scapulars for surgical purposes; babies' diapers; 
diapers for pets; swim diapers, reusable, for babies; 
swim diapers, disposable, for babies; diapers for in-
continence; diaper changing mats, disposable, for ba-
bies; bunion pads; breast-nursing pads; pomades for 
medical purposes; powder of cantharides; pyrethrum 
powder; anti-uric preparations; bacterial preparations 
for medical and veterinary use; bacteriological prepa-
rations for medical and veterinary use; balsamic pre-
parations for medical purposes; albuminous prepara-
tions for medical purposes; biological preparations for 
veterinary purposes; biological preparations for medi-
cal purposes; veterinary preparations; bismuth prepa-
rations for pharmaceutical purposes; vitamin prepara-

tions; diagnostic preparations for veterinary purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; douc-
hing preparations for medical purposes; bath prepa-
rations for medical purposes; therapeutic preparations 
for the bath; hemorrhoid preparations; preparations 
for callouses; lice treatment preparations [pediculici-
des]; acne treatment preparations; preparations to faci-
litate teething; preparations for the treatment of burns; 
fumigation preparations for medical purposes; opothe-
rapy preparations; air purifying preparations; bron-
chodilating preparations; preparations for reducing 
sexual activity; sterilising preparations; soil-sterilising 
preparations; corn remedies; pharmaceutical prepara-
tions for treating dandruff; herbicides; preparations 
for destroying dry rot fungus; larvae exterminating 
preparations; fly destroying preparations; preparations 
for destroying mice; slug exterminating preparations; 
vermin destroying preparations; pharmaceutical pre-
parations for skin care; contact lens cleaning prepara-
tions; preparations of microorganisms for medical or 
veterinary use; lime-based pharmaceutical preparati-
ons; styptic preparations; medicated eye-washes; me-
dicinal hair growth preparations; nutraceutical prepa-
rations for therapeutic or medical purposes; opiates; 
anticryptogamic preparations; aloe vera preparations 
for pharmaceutical purposes; preparations of trace el-
ements for human and animal use; sulfonamides [me-
dicines]; pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; enzyme preparati-
ons for veterinary purposes; enzyme preparations for 
medical purposes; phytotherapy preparations for me-
dical purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 
chemical preparations for veterinary purposes; chemi-
cal preparations for the diagnosis of pregnancy; che-
mical preparations for medical purposes; chemical 
preparations for treating diseases affecting cereal 
plants; chemical preparations for treating wheat 
blight; chemical preparations for treating diseases af-
fecting vine plants; chemical preparations for treating 
mildew; chemical preparations for treating phylloxe-
ra; chemical preparations for pharmaceutical purpo-
ses; chilblain preparations; mothproofing preparati-
ons; collyrium; lead water; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; albuminous foodstuffs 
for medical purposes; dietetic foods adapted for medi-
cal purposes; by-products of the processing of cereals 
for dietetic or medical purposes; homogenized food 
adapted for medical purposes; freeze-dried food adap-
ted for medical purposes; pharmaceuticals; sanitary 
towels; panty liners [sanitary]; propolis for pharma-
ceutical purposes; pearl powder for medical purposes; 
radium for medical purposes; hydrated chloral for 
pharmaceutical purposes; solvents for removing adhe-
sive plasters; vaginal washes for medical purposes; 
solutions for contact lenses; chemical reagents for me-
dical or veterinary purposes; gum for medical purpo-
ses; rubber for dental purposes; chewing gum for me-
dical purposes; nicotine gum for use as an aid to stop 
smoking; insect repellents; insect repellent incense; 
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repellents for dogs; tissues impregnated with pharma-
ceutical lotions; sarsaparilla for medical purposes; su-
gar for medical purposes; crystallized rock sugar for 
medical purposes; asthmatic tea; fumigating sticks; 
massage candles for therapeutic purposes; supposito-
ries; linseed for pharmaceutical purposes; tobacco-
free cigarettes for medical purposes; siccatives [dry-
ing agents] for medical purposes; syrups for pharma-
ceutical purposes; turpentine for pharmaceutical pur-
poses; milking grease; greases for veterinary purpo-
ses; greases for medical purposes; lacteal flour for ba-
bies; infant formula; soporifics; bicarbonate of soda 
for pharmaceutical purposes; bath salts for medical 
purposes; salts for mineral water baths; salts for me-
dical purposes; potassium salts for medical purposes; 
sodium salts for medical purposes; smelling salts; 
mineral water salts; malt for pharmaceutical purposes; 
semen for artificial insemination; alcohol for pharma-
ceutical purposes; medicinal alcohol; alloys of preci-
ous metals for dental purposes; ergot for pharmaceu-
tical purposes; cooling sprays for medical purposes; 
antibacterial handwashes; adjuvants for medical pur-
poses; astringents for medical purposes; vermifuges; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 
chemical toilets; appetite suppressants for medical 
purposes; medical preparations for slimming purpo-
ses; parasiticides; mouthwashes for medical purposes; 
febrifuges; depuratives; animal washes [insecticides]; 
detergents for medical purposes; cattle washes [insec-
ticides]; dog washes [insecticides]; insecticidal veteri-
nary washes; vesicants; purgatives; remedies for pers-
piration; remedies for foot perspiration; chemical con-
traceptives; antiparasitic preparations; sedatives; laxa-
tives; tonics [medicines]; medicated toiletry preparati-
ons; digestives for pharmaceutical purposes; nervines; 
media for bacteriological cultures; steroids; headache 
relief sticks; strychnine; serums; tanning pills; appeti-
te suppressant pills; slimming pills; jujube, medicated; 
antioxidant pills; sanitary tampons; vulnerary spon-
ges; thymol for pharmaceutical purposes; biological 
tissue cultures for veterinary purposes; biological ti-
ssue cultures for medical purposes; smoking herbs for 
medical purposes; medicinal herbs; transplants [living 
tissues]; surgical implants comprised of living tissues; 
pants, absorbent, for incontinence; sanitary panties; 
babies' diaper-pants; charcoal for pharmaceutical pur-
poses; fennel for medical purposes; porcelain for den-
tal prostheses; phenol for pharmaceutical purposes; 
enzymes for veterinary purposes; enzymes for medi-
cal purposes; ferments for pharmaceutical purposes; 
formic aldehyde for pharmaceutical purposes; phosp-
hates for pharmaceutical purposes; fungicides; quini-
ne for medical purposes; chinoline for medical purpo-
ses; diabetic bread adapted for medical use; chloro-
form; flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; 
cement for animal hooves; bone cement for surgical 
and orthopaedic purposes; dental cements; medicinal 
tea; herbal teas for medicinal purposes; insecticidal 
animal shampoos; medicated shampoos; medicated 

shampoos for pets; pediculicidal shampoos; medica-
ted dry shampoos; pre-filled syringes for medical pur-
poses; eucalyptus for pharmaceutical purposes; herbal 
extracts for medical purposes; plant extracts for phar-
maceutical purposes; tobacco extracts [insecticides]; 
extracts of hops for pharmaceutical purposes; elixirs 
[pharmaceutical preparations]; ethers for pharmaceu-
tical purposes; esters for pharmaceutical purposes; ce-
llulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose 
ethers for pharmaceutical purposes; rat poison; poi-
sons; bacterial poisons; jalap. 
 

21 – Combs and sponges; brushes, except paintbrus-
hes; inflatable bath tubs for babies; bird baths; baby 
baths, portable; mop wringer buckets; buckets made 
of woven fabrics; whisks, non-electric, for household 
purposes; hair for brushes; horsehair for brush-ma-
king; heads for electric toothbrushes; large-toothed 
combs for the hair; combs for animals; abrasive spon-
ges for scrubbing the skin; make-up sponges; sponges 
for household purposes; toilet sponges; toothpick hol-
ders; shaving brush stands; soap dispensers; toilet pa-
per dispensers; plug-in diffusers for mosquito repe-
llents; aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, 
electric and non-electric; ironing boards; cutting bo-
ards for the kitchen; bread boards; washing boards; 
heat-insulated containers; chamois leather for clea-
ning; toothpicks; ceramics for household purposes; 
shaving brushes; make-up brushes; litter boxes for 
pets; material for brush-making; isothermic bags; con-
fectioners' decorating bags [pastry bags]; saucepan 
scourers of metal; soap boxes; toilet cases; floss for 
dental purposes; droppers for cosmetic purposes; pla-
tes for diffusing aromatic oil; dripping pans; trays for 
household purposes; trays of paper, for household 
purposes; cosmetic utensils; toilet utensils; trouser 
presses; toothpaste tube squeezers; make-up removing  
appliances; powder compacts, empty; perfume vapori-
zers; powder puffs; foam toe separators for use in pe-
dicures; combs; electric combs; cloth for washing flo-
ors; polishing cloths; cloths for cleaning; dusting 
cloths [rags]; furniture dusters; water apparatus for 
cleaning teeth and gums; flasks; comb cases; animal 
bristles [brushware]; pig bristles for brush-making; 
brushes; dishwashing brushes; ski wax brushes; brus-
hes for cleaning tanks and containers; lamp-glass bru-
shes; horse brushes; scrubbing brushes; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; basting brushes; carpet swee-
pers; brushes for footwear; tar-brushes, long handled; 
toilet brushes; electric brushes, except parts of machi-
nes; eyebrow brushes; nail brushes; eyelash brushes; 
boxes for dispensing paper towels; household contai-
ners. 
 

30 – Cereal preparations; cereal bars; high-protein ce-
real bars; waffles; malt biscuits; gluten additives for 
culinary purposes; cereal-based snack food; peanut 
confectionery; almond confectionery; fruit confectio-
nery; mints for breath freshening; crackers; muesli; 
chewing gum; chewing gum for breath freshening; 

 
 #18  2021 10 11 

 
128 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

gluten-free bread; chips [cereal products]; corn flakes; 
oat flakes. 
44 – Hygienic and beauty care for human beings; me-
dical services; public bath services for hygiene purpo-
ses; Turkish bath services; hospital services; depilato-
ry waxing; health center services; nursing home ser-
vices; hair implantation; medical advice for individu-
als with disabilities; pharmacy advice; aromatherapy 
services; animal-assisted therapy; manicuring; chirop-
ractic; massage; medical testing; orthodontic services; 
artificial insemination services; palliative care; hair-
dressing; body piercing; midwife services; veterinary 
assistance; dentistry services; medical assistance; pre-
paration of prescriptions by pharmacists; medical equ-
ipment rental; rental of hair styling apparatus; rental 
of sanitary installations; rehabilitation for substance 
abuse patients; beauty salon services; sanatorium ser-
vices; medical screening; blood bank services; health 
care; health counselling; tattooing; health spa servi-
ces; human tissue bank services; visagists' services; 
convalescent home services; rest home services; me-
dical clinic services; medical analysis services for dia-
gnostic and treatment purposes provided by medical 
laboratories; home-visit nursing care; alternative me-
dicine services; opticians' services; speech therapy; 
cosmetician services; in vitro fertilization services; 
services of a psychologist; sauna services; solarium 
services; telemedicine services; therapy services; nur-
sing, medical; physical therapy; plastic surgery; hos-
pice services. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 106018 A 
(800) 1501702 
(151) 2019 05 30 
(181) 2029 05 30 
(891) 2019 05 30 
(511) 35, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 106254 A 
(800) 1504950 
(151) 2019 10 15 
(181) 2029 10 15 
(891) 2019 10 15 
(511) 09, 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108100 A 
(800) 1528144 
(151) 2019 11 15 
(181) 2029 11 15 
(891) 2019 11 15 
(511) 01, 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108135 A 
(800) 1528315 
(151) 2019 12 23 
(181) 2029 12 23 
(891) 2019 12 23 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108548 A 
(800) 1533934 
(151) 2020 04 27 
(181) 2030 04 27 
(891) 2020 04 27 
(511) 18, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108701 A 
(800) 1535917 
(151) 2020 05 15 
(181) 2030 05 15 
(891) 2020 05 15 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108706 A 
(800) 1536081 
(151) 2020 03 26 
(181) 2030 03 26 
(891) 2020 03 26 
(511) 21 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2021 109531 A 
(800) 1547160 
(151) 2020 04 20 
(181) 2030 04 20 
(891) 2020 04 20 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109532 A 
(800) 1547178 
(151) 2020 05 20 
(181) 2030 05 20 
(891) 2020 05 20 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109538 A 
(800) 1547357 
(151) 2020 05 20 
(181) 2030 05 20 
(891) 2020 05 20 
(511) 05, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109539 A 
(800) 1547364 
(151) 2020 04 21 
(181) 2030 04 21 
(891) 2020 04 21 
(511) 09, 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109540 A 
(800) 1547367 
(151) 2020 02 17 
(181) 2030 02 17 
(891) 2020 02 17 
(511) 36, 38, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109542 A 
(800) 1547383 
(151) 2020 05 20 
(181) 2030 05 20 
(891) 2020 05 20 
(511) 05, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109556 A 
(800) 1547575 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2020 07 17 
(511) 30, 32 
___________________________________________ 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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(260) AM 2021 109557 A 
(800) 1547617 
(151) 2020 05 14 
(181) 2030 05 14 
(891) 2020 05 14 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109558 A 
(800) 1547663 
(151) 2020 07 14 
(181) 2030 07 14 
(891) 2020 07 14 
(511) 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109559 A 
(800) 1547675 
(151) 2020 03 31 
(181) 2030 03 31 
(891) 2020 03 31 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109560 A 
(800) 1547709 
(151) 2020 07 23 
(181) 2030 07 23 
(891) 2020 07 23 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109561 A 
(800) 1547750 
(151) 2020 05 18 
(181) 2030 05 18 
(891) 2020 05 18 
(511) 01, 11, 16, 17, 19, 20, 35, 39, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109581 A 
(800) 1461109 
(151) 2019 02 25 
(181) 2029 02 25 
(891) 2020 06 30 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109582 A 
(800) 1470920 
(151) 2019 04 11 
(181) 2029 04 11 
(891) 2020 07 22 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109583 A 
(800) 1485185 
(151) 2019 05 21 
(181) 2029 05 21 
(891) 2020 05 11 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109584 A 
(800) 1512903 
(151) 2019 08 16 
(181) 2029 08 16 
(891) 2020 07 16 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109585 A 
(800) 1542309 
(151) 2020 05 19 
(181) 2030 05 19 
(891) 2020 07 28 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109614 A 
(800) 1547918 
(151) 2020 07 09 
(181) 2030 07 09 
(891) 2020 07 09 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109615 A 
(800) 1547925 
(151) 2020 07 01 
(181) 2030 07 01 
(891) 2020 07 01 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109616 A 
(800) 1547969 
(151) 2020 08 05 
(181) 2030 08 05 
(891) 2020 08 05 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109617 A 
(800) 1548029 
(151) 2020 03 11 
(181) 2030 03 11 
(891) 2020 03 11 
(511) 17 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109622 A 
(800) 1548187 
(151) 2020 05 29 
(181) 2030 05 29 
(891) 2020 05 29 
(511) 06, 07, 09, 28, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109627 A 
(800) 1548286 
(151) 2020 05 29 
(181) 2030 05 29 
(891) 2020 05 29 
(511) 08, 09, 16, 18 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109628 A 
(800) 1548290 
(151) 2020 06 01 
(181) 2030 06 01 
(891) 2020 06 01 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109629 A 
(800) 1548298 
(151) 2020 06 01 
(181) 2030 06 01 
(891) 2020 06 01 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109631 A 
(800) 1548349 
(151) 2020 02 24 
(181) 2030 02 24 
(891) 2020 02 24 
(511) 06, 07, 09, 17, 20, 35, 37, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109632 A 
(800) 1548356 
(151) 2020 05 29 
(181) 2030 05 29 
(891) 2020 05 29 
(511) 35, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109633 A 
(800) 1548366 
(151) 2020 07 21 
(181) 2030 07 21 
(891) 2020 07 21 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109638 A 
(800) 1548515 
(151) 2020 04 07 
(181) 2030 04 07 
(891) 2020 04 07 
(511) 03, 08, 09, 12, 20 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109642 A 
(800) 1548557 
(151) 2020 06 27 
(181) 2030 06 27 
(891) 2020 06 27 
(511) 05, 32, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109643 A 
(800) 1548589 
(151) 2020 07 23 
(181) 2030 07 23 
(891) 2020 07 23 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109644 A 
(800) 1548661 
(151) 2020 07 08 
(181) 2030 07 08 
(891) 2020 07 08 
(511) 09, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109646 A 
(800) 1548782 
(151) 2020 05 09 
(181) 2030 05 09 
(891) 2020 05 09 
(511) 08 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109647 A 
(800) 1548827 
(151) 2020 05 25 
(181) 2030 05 25 
(891) 2020 05 25 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109648 A 
(800) 1548847 
(151) 2020 03 31 
(181) 2030 03 31 
(891) 2020 03 31 
(511) 07, 37 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109649 A 
(800) 1548878 
(151) 2020 05 12 
(181) 2030 05 12 
(891) 2020 05 12 
(511) 06, 07, 09, 17 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109683 A 
(800) 1549024 
(151) 2020 07 01 
(181) 2030 07 01 
(891) 2020 07 01 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109684 A 
(800) 1549071 
(151) 2020 06 22 
(181) 2030 06 22 
(891) 2020 06 22 
(511) 05, 29, 30, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109685 A 
(800) 1549108 
(151) 2020 06 01 
(181) 2030 06 01 
(891) 2020 06 01 
(511) 07, 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109692 A 
(800) 1549236 
(151) 2020 04 28 
(181) 2030 04 28 
(891) 2020 04 28 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109696 A 
(800) 1549292 
(151) 2020 04 28 
(181) 2030 04 28 
(891) 2020 04 28 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109699 A 
(800) 1549380 
(151) 2020 07 20 
(181) 2030 07 20 
(891) 2020 07 20 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109701 A 
(800) 1549390 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2020 07 17 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109702 A 
(800) 1549400 
(151) 2020 07 09 
(181) 2030 07 09 
(891) 2020 07 09 
(511) 01, 05, 09, 29, 40, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109703 A 
(800) 1549418 
(151) 2020 05 14 
(181) 2030 05 14 
(891) 2020 05 14 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109705 A 
(800) 1549431 
(151) 2020 03 31 
(181) 2030 03 31 
(891) 2020 03 31 
(511) 07, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109711 A 
(800) 1549535 
(151) 2020 06 29 
(181) 2030 06 29 
(891) 2020 06 29 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109712 A 
(800) 1549607 
(151) 2020 04 08 
(181) 2030 04 08 
(891) 2020 04 08 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109713 A 
(800) 1549633 
(151) 2020 07 16 
(181) 2030 07 16 
(891) 2020 07 16 
(511) 09 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109719 A 
(800) 1549901 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 06 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109721 A 
(800) 725917 
(151) 1999 12 15 
(181) 2029 12 15 
(891) 2020 08 10 
(511) 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109722 A 
(800) 1042380 
(151) 2010 05 21 
(181) 2030 05 21 
(891) 2020 05 22 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109728 A 
(800) 1542443 
(151) 2020 02 25 
(181) 2030 02 25 
(891) 2020 08 21 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109783 A 
(800) 1550265 
(151) 2020 04 22 
(181) 2030 04 22 
(891) 2020 04 22 
(511) 06, 07, 08, 09, 11, 12, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109786 A 
(800) 1550312 
(151) 2020 05 06 
(181) 2030 05 06 
(891) 2020 05 06 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109787 A 
(800) 1550329 
(151) 2020 07 10 
(181) 2030 07 10 
(891) 2020 07 10 
(511) 44 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109788 A 
(800) 1550391 
(151) 2020 05 06 
(181) 2030 05 06 
(891) 2020 05 06 
(511) 01, 05, 09, 29, 40, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109803 A 
(800) 1550973 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109804 A 
(800) 1551004 
(151) 2020 06 01 
(181) 2030 06 01 
(891) 2020 06 01 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109809 A 
(800) 1551157 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109814 A 
(800) 1029459 
(151) 2009 12 02 
(181) 2029 12 02 
(891) 2020 08 31 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109815 A 
(800) 1068528 
(151) 2010 12 09 
(181) 2020 12 09 
(891) 2020 08 18 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109818 A 
(800) 1383847 
(151) 2017 09 12 
(181) 2027 09 12 
(891) 2020 08 03 
(511) 34 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109819 A 
(800) 1417734 
(151) 2018 06 05 
(181) 2028 06 05 
(891) 2020 09 03 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109820 A 
(800) 1435411 
(151) 2018 09 27 
(181) 2028 09 27 
(891) 2020 06 29 
(511) 05, 29, 30, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109860 A 
(800) 1551419 
(151) 2020 08 13 
(181) 2030 08 13 
(891) 2020 08 13 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109861 A 
(800) 1551434 
(151) 2020 07 30 
(181) 2030 07 30 
(891) 2020 07 30 
(511) 06, 11, 19, 20, 35, 37, 40, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109862 A 
(800) 1551471 
(151) 2020 07 29 
(181) 2030 07 29 
(891) 2020 07 29 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109863 A 
(800) 1551478 
(151) 2020 07 16 
(181) 2030 07 16 
(891) 2020 07 16 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109864 A 
(800) 1551495 
(151) 2020 07 22 
(181) 2030 07 22 
(891) 2020 07 22 
(511) 33, 35 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109865 A 
(800) 1551500 
(151) 2020 08 11 
(181) 2030 08 11 
(891) 2020 08 11 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109869 A 
(800) 1551554 
(151) 2020 07 10 
(181) 2030 07 10 
(891) 2020 07 10 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109893 A 
(800) 1552010 
(151) 2020 02 21 
(181) 2030 02 21 
(891) 2020 02 21 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109894 A 
(800) 1552067 
(151) 2020 07 20 
(181) 2030 07 20 
(891) 2020 07 20 
(511) 06, 07, 09, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109902 A 
(800) 1126382 
(151) 2012 03 30 
(181) 2022 03 30 
(891) 2020 09 10 
(511) 29, 30, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109908 A 
(800) 1408664 
(151) 2018 02 01 
(181) 2028 02 01 
(891) 2020 08 14 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109965 A 
(800) 1552490 
(151) 2020 07 15 
(181) 2030 07 15 
(891) 2020 07 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109966 A 
(800) 1552537 
(151) 2020 05 29 
(181) 2030 05 29 
(891) 2020 05 29 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109968 A 
(800) 1552568 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109969 A 
(800) 1552678 
(151) 2020 07 16 
(181) 2030 07 16 
(891) 2020 07 16 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109970 A 
(800) 1552693 
(151) 2020 07 21 
(181) 2030 07 21 
(891) 2020 07 21 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109971 A 
(800) 1552695 
(151) 2020 07 21 
(181) 2030 07 21 
(891) 2020 07 21 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109972 A 
(800) 1552711 
(151) 2020 07 01 
(181) 2030 07 01 
(891) 2020 07 01 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109974 A 
(800) 1552732 
(151) 2020 06 05 
(181) 2030 06 05 
(891) 2020 06 05 
(511) 03, 05, 10, 44 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109975 A 
(800) 1552740 
(151) 2020 06 05 
(181) 2030 06 05 
(891) 2020 06 05 
(511) 03, 05, 10, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109986 A 
(800) 1552865 
(151) 2020 05 29 
(181) 2030 05 29 
(891) 2020 05 29 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109987 A 
(800) 1552932 
(151) 2020 04 23 
(181) 2030 04 23 
(891) 2020 04 23 
(511) 09, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110004 A 
(800) 1244819 
(151) 2014 12 18 
(181) 2024 12 18 
(891) 2020 08 24 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110005 A 
(800) 1254383 
(151) 2015 01 26 
(181) 2025 01 26 
(891) 2020 08 24 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110006 A 
(800) 1285520 
(151) 2015 10 01 
(181) 2025 10 01 
(891) 2020 09 10 
(511) 01, 02, 19, 21, 27 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110007 A 
(800) 1298535 
(151) 2016 04 07 
(181) 2026 04 07 
(891) 2020 08 24 
(511) 35 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110049 A 
(800) 1553435 
(151) 2020 07 27 
(181) 2030 07 27 
(891) 2020 07 27 
(511) 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110050 A 
(800) 1553444 
(151) 2020 08 17 
(181) 2030 08 17 
(891) 2020 08 17 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110051 A 
(800) 1553496 
(151) 2020 07 24 
(181) 2030 07 24 
(891) 2020 07 24 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110052 A 
(800) 1553524 
(151) 2020 07 16 
(181) 2030 07 16 
(891) 2020 07 16 
(511) 30, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110053 A 
(800) 1553548 
(151) 2020 07 22 
(181) 2030 07 22 
(891) 2020 07 22 
(511) 03, 05, 10, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110055 A 
(800) 1553562 
(151) 2020 07 22 
(181) 2030 07 22 
(891) 2020 07 22 
(511) 03, 05, 10, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110056 A 
(800) 1553590 
(151) 2020 09 09 
(181) 2030 09 09 
(891) 2020 09 09 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110057 A 
(800) 1553614 
(151) 2020 07 16 
(181) 2030 07 16 
(891) 2020 07 16 
(511) 30, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110058 A 
(800) 1553627 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110059 A 
(800) 1553631 
(151) 2020 08 05 
(181) 2030 08 05 
(891) 2020 08 05 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110060 A 
(800) 1553639 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110072 A 
(800) 1554064 
(151) 2020 07 24 
(181) 2030 07 24 
(891) 2020 07 24 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110073 A 
(800) 1554076 
(151) 2020 09 15 
(181) 2030 09 15 
(891) 2020 09 15 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110074 A 
(800) 1554124 
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(891) 2020 05 27 
(511) 36, 37 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2021 110075 A 
(800) 1554202 
(151) 2020 08 11 
(181) 2030 08 11 
(891) 2020 08 11 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110076 A 
(800) 1554209 
(151) 2020 08 13 
(181) 2030 08 13 
(891) 2020 08 13 
(511) 09, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110151 A 
(800) 1554911 
(151) 2020 05 07 
(181) 2030 05 07 
(891) 2020 05 07 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110152 A 
(800) 1554986 
(151) 2020 08 18 
(181) 2030 08 18 
(891) 2020 08 18 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110162 A 
(800) 1555404 
(151) 2020 07 15 
(181) 2030 07 15 
(891) 2020 07 15 
(511) 30, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110163 A 
(800) 1555418 
(151) 2020 07 06 
(181) 2030 07 06 
(891) 2020 07 06 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110164 A 
(800) 1555444 
(151) 2020 08 10 
(181) 2030 08 10 
(891) 2020 08 10 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 110165 A 
(800) 1555456 
(151) 2020 08 10 
(181) 2030 08 10 
(891) 2020 08 10 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110240 A 
(800) 1556310 
(151) 2020 07 29 
(181) 2030 07 29 
(891) 2020 07 29 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110251 A 
(800) 1556605 
(151) 2020 09 10 
(181) 2030 09 10 
(891) 2020 09 10 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110326 A 
(800) 1557913 
(151) 2020 08 11 
(181) 2030 08 11 
(891) 2020 08 11 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110327 A 
(800) 1557924 
(151) 2020 06 02 
(181) 2030 06 02 
(891) 2020 06 02 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
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საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები 
საერთაშორისო ადგილწარმოშობის  

დასახელებები 
 
 
 
(800) 1155 
(151) 2021 03 22 
(210) 3507 
(540) 

Figues de Djebba 
 

(731) Any fig producer of the Djebba imada of the Béja Governorate Tibbar delegation. 
The geographical area of Djebba imada of the Béja Governorate Tibbar delegation, ტუნისი 

(511) 
29 – Figs. 
 

31 – Figs. 
 

_________________________________________ 
 
 
(800) 1148 
(151) 2020 01 13 
(210) 3508 
(540) 

Farsh e Dastbaft e Afshar e Tekab 
 

(731) Tekab Urban Handwoven Carpet Cooperative Company 
Tekab Region, ირანი; 
Tekab Rural Handwoven Carpet Cooperative Company 
Tekab Region, ირანი; 
Tekab Handwoven Carpet Weavers Union 
Tekab Region, ირანი; 
West Azerbaijan Province Rural Handwoven Carpet Cooperative Companies Union 
Tekab Region, ირანი 

(511)  
27 – Handmade Carpet. 

_________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტის მოქმედების აღდგენა 
 
(21) AP 2016 14154 
(11) P 2017 6726 B  
(73) თემურ მაისურაძე 
(54) ისრული გადამყვანი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 10 11 

___________________________________________ 

 
პატენტის  გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
(21) AP 2012 13226 
(11) P 2019 7052 B  
(73) ლოს ანჯელეს ბიომედიკალ რისერჩ ინსტიტიუტ ეტ ჰარბორ-უკლა მედიკალ სენტერ 
(54) HYR1-წარმოებული კომპოზიციები და მათი გამოყენება სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 09 14 

___________________________________________ 

 
პატენტმფლობელის დასახელების და/ან მისამართის ცვლილება 

 
 
(21) AP 2020 15415 
(11) P 2021 7297 B  
(54) სადეზინფექციო რობოტი 

ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: ზაალი პაჭკორია (GE)  
სანაპიროს ქ. 2ა,  0114, თბილისი, საქართველო (GE) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: ზაალი გოგელია (GE) 
სანაპიროს ქ. 2ა,  0114, თბილისი, საქართველო (GE) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 03 10 2021 
_________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

სასარგებლო მოდელი 
 

პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 
 
 

(21) AU 2015 13936 
(11) U 2017 1923 Y  
(73) ალექსანდრე წერეთელი;  

 ენვერ  მდივანი 
(54) დიაბეტური მურაბის წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 09 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 09 15 

___________________________________________ 

 
დიზაინები 

დიზაინის რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
 
 
(11) D 2017 712 S 
(73) კიბ კორპორეიშენ (JP) 

უორლდ ტრეიდ სენტერ ბლდგ., 4-1, ჰამამაცუ-ჩო 2-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო, იაპონია (JP) 
(54) კოლოფი 
(28) 2 
(24) 2016 09 23 
(18) 2026 09 23 
(58) 2021 09 27 

___________________________________________ 

 
დიზაინის რეგისტრაციის გაუქმება 

 
(11) D 2016 691 S 
(73) მიხეილ ხუხაშვილი (GE)  

ლ. ასათიანის ქ. 32, თბილისი, საქართველო (GE); 
რალი საღინაძე (GE)  
წყნეთის ქ. Iა, ბ. 6, 0162, თბილისი, საქართველო (GE) 

(54) სიგარეტის კოლოფზე სანთებელას სამაგრი  
(18) 2021 03 02 
(58) 2021 09 20 

___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის 
გაგრძელება 

 
 
(11) DM/68049 
(73) SOREMARTEC S.A  

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 Arlon-Schoppach (BE) 
(15) 2006 04 14 
(24) 2006 04 14 
(18) 2026 04 14 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Confectionery product, particularly praline 

___________________________________________ 
 

(11) DM/68373 
(73) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT  

38436 Wolfsburg (DE) 
(15) 2006 10 20 
(24) 2006 10 20 
(18) 2026 10 20 
(28) 10 
(28') 10 
(54) 1., 2., 5.-8. rear lights for vehicles; 3.-4. fog lamps for vehicles; 9.-10. headlamps for vehicles 

___________________________________________ 
 
(11) DM/75559 
(73) CHECKPOINT SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH  

Ersheimer Strasse 69, 69434 Hirschhorn (EM) 
(15) 2011 02 15 
(24) 2011 02 15 
(18) 2026 02 15 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Labeller 

___________________________________________ 
 
(11) DM/76606 
(73) MICROSOFT MOBILE OY  

Keilalahdentie 2-4, FI-02150 Espoo (FI) (EM) 
(15) 2011 08 22 
(24) 2011 08 22 
(18) 2026 08 22 
(28) 6 
(28') 6 
(54) Handsets 

___________________________________________ 
 
(11) DM/76787 
(73) ROLEX SA  

Rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 Genève 26 (CH) 
(15) 2011 09 09 
(24) 2011 09 09 
(18) 2026 09 09 
(28) 5 
(28') 5 
(54) Watch bracelet,Watch dial,Watch dials,Wristwatch 

___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(11) DM/92481 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2016 09 09 
(24) 2016 09 09 
(18) 2026 09 09 
(28) 4 
(28') 4 
(54) Watch cases,Watch strap 

___________________________________________ 
 
(11) DM/92483 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2016 09 12 
(24) 2016 09 12 
(18) 2026 09 12 
(28) 5 
(28') 5 
(54) Dials for timepieces,Watch case with strap 

___________________________________________ 
 
(11) DM/92535 
(73) ZIEHM IMAGING GMBH  

Donaustraße 31, 90451 Nürnberg (DE) 
(15) 2016 08 29 
(24) 2016 08 29 
(18) 2026 08 29 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Flat-panel detector, Mobile X-ray device comprising integral flat-panel detector 

___________________________________________ 
 
(11) DM/92626 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(15) 2016 09 21 
(24) 2016 09 21 
(18) 2026 09 21 
(28) 3 
(28') 3 
(54) Pendants 

___________________________________________ 
 

(11) DM/92744 
(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.  

40 Landsdowne Street, Cambridge MA 02139 (US) 
(15) 2016 09 06 
(24) 2016 09 06 
(18) 2026 09 06 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Medicine injector 

___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(11) DM/93287 
(73) MAMUR TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  

Selimpaşa Sanayi Bölgesi, Merkez Mahallesi, 705. Cadde, 5008 Sokak, No:11, SILIVRI-İSTANBUL (TR) 
(15) 2016 07 29 
(24) 2016 07 29 
(18) 2026 07 29 
(28) 15 
(28') 3 
(54) Cooking stoves 

___________________________________________ 
 
(11) DM/93380 
(73) FREDERICK JOHN EIFFERT  

3 Balmoral Drive, Grantham NG31 8SY (GB) 
(15) 2016 08 22 
(24) 2016 08 22 
(18) 2026 08 22 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Clock faces 

___________________________________________ 
 
(11) DM/94456 
(73) MOLINARI RAIL AG  

Merkurstrasse 25, CH-8400 Winterthur (CH) 
(15) 2016 11 04 
(24) 2016 11 04 
(18) 2026 11 04 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Anticlimber for locomotives 

___________________________________________ 
 
(11) DM/96898 
(73) DERNEK GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  

İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, Ferhatpaşa SB Mahallesi, Sümbül Sokak, No: 5/41, Çatalca -  İstanbul (TR) 
(15) 2016 08 04 
(24) 2016 08 04 
(18) 2026 08 04 
(28) 8 
(28') 8 
(54) Socket, Sockets, Switch, Switches 

___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმება 
 
 
(11) DM/69636 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2013 01 25 
(58) 2021 09 24 

___________________________________________ 
 
(11) DM/72333 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 09 23 
(58) 2021 09 24 

___________________________________________ 
 
(11) DM/73445 
(73) MICROSOFT MOBILE OY  

Keilalahdentie 2-4, FI-02150 Espoo (FI) (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 03 25 
(58) 2021 09 24 

___________________________________________ 
 
(11) DM/74574 
(73) ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG  

Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden (DE) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 10 08 
(58) 2021 09 24 

___________________________________________ 
 

(11) DM/81732 
(73) VALENTINO S.P.A  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2018 06 27 
(58) 2021 09 24 

___________________________________________ 
 
(11) DM/82168 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2018 11 04 
(58) 2021 09 24 

___________________________________________ 
 
(11) DM/84336 
(73) SCHREDER, SOCIÉTÉ ANONYME  

Rue de Lusambo 67, B-1190 Brussels (BX) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 09 04 
(58) 2021 09 24 

___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
 
 
(111) M 2001 13868 R2 
(156) 2001 05 29 
(186) 2031 05 29 
(732) ევიაფ საბუნ იაღ გლისერინ სანაი ვე  

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ისთანბულ დერი ორგანიზე სანაი 
 ბოლგესი გუდერი ჯადესი, No:1, X-1, 
 ოზელ პარსელ თუზლა სტამბოლი,  
თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 14076 R2 
(156) 2001 10 18 
(186) 2031 10 18 
(732) ელი ლილი ენდ კომპანი 

ლილი კორპორეიტ სენტერი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 14128 R2 
(156) 2001 10 31 
(186) 2031 10 31 
(732) მონსტა უორლდვაიდ ინკ. 

622 თირდ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 14182 R2 
(156) 2001 12 13 
(186) 2031 12 13 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგს ლლკ 

235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 14063 R2 
(156) 2001 10 18 
(186) 2031 10 18 
(732) ეჯიდიო გალბანი ს.რ.ლ. 

ვია ფლავიო ჯიოია 8, 20149 მილანი,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(111) M 2001 14050 R2 
(156) 2001 10 01 
(186) 2031 10 01 
(732) ეჯიდიო გალბანი ს.რ.ლ. 

ვია ფლავიო ჯიოია 8, 20149 მილანი,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 14144 R2 
(156) 2001 11 19 
(186) 2031 11 19 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,  

დელავერის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10022, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21777 R1 
(156) 2011 09 16 
(186) 2031 09 16 
(732) ალბაუგ ეუროპ სარლ 

ავენიუ გრატა-პაილი 2, 1018 ლოზანა,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21814 R1 
(156) 2011 09 29 
(186) 2031 09 29 
(732) შპს „სეილს ფორსი“ 

საბურთალოს ქ. 40, ბ. 56, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21742 R1 
(156) 2011 09 16 
(186) 2031 09 16 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21743 R1 
(156) 2011 09 16 
(186) 2031 09 16 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 

სასაქონლი ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 21790 R1 
(156) 2011 09 19 
(186) 2031 09 19 
(732) პრომოდ 

შემინ დიუ ვერსო, 59700 მარკ-ან- 
ბაროლი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22236 R1 
(156) 2012 02 03 
(186) 2032 02 03 
(732) მაკდონალდ'ზ ინტერნეშენელ პროპერტი  

კომპანი ლტდ  
კორპორაცია ორგანიზებულია და საქმია- 
ნობს დელავერის შტატის კანონების  
მიხედვით 
110 ნორს კარპენტერ სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60607, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21823 R1 
(156) 2011 09 29 
(186) 2031 09 29 
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი  

(კორეის შეზღუდული პასუხისმგებლო- 
ბის კომპანია  
რეგისტრირებული კორეის რესპუბლიკის 
კანონმდებლობის შესაბამისად) 
231, იანგჯაე-დონგი, სეოჩო-გუ, სეული,  
137-938, კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21824 R1 
(156) 2011 09 29 
(186) 2031 09 29 
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი  

(კორეის შეზღუდული პასუხისმგებლო- 
ბის კომპანია  
რეგისტრირებული კორეის რესპუბლიკის  
კანონმდებლობის შესაბამისად) 
231, იანგჯაე-დონგი, სეოჩო-გუ, სეული,  
137-938, კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22240 R1 
(156) 2012 02 03 
(186) 2032 02 03 
(732) შპს „ჯეოსთილი“ 

დავით გარეჯის ქ. 36, 3700, რუსთავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 

(111) M 2011 22019 R1 
(156) 2011 11 30 
(186) 2031 11 30 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი 

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალმაზ-მ“ 
1-ლი ობიდენსკიი პერეულოკ, 10, 119034,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22919 R1 
(156) 2012 08 30 
(186) 2032 08 30 
(732) მაკდონალდ'ზ ინტერნეშნელ პროპერტი  

კომპანი ლტდ  
კორპორაცია ორგანიზებულია და საქმია- 
ნობს დელავერის შტატის კანონების  
მიხედვით 
110 ნორს კარპენტერ სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60607, აშშ 

__________________________________________ 
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(111) M 2020 32270 R  
(732) ჟენშენ ქვინი ტექნოლოჯი კო., ლტდ. 

2 ფლოორ, ბიულდინგ A16, სილიკონ  
ვალეი პაუერ, N 416, ხუეგანგ ნორს  
როუდ, ქინგჰუ კომუნიტი, ლონგუა  
სტრიტ, ლონგუა დისტრიქტ, ჟენშენი,  
518110, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(770) ტოა ინდასტრი. კო., ლტდ. 
2-5-12 სოტოკანდა ჩიიოდაკუ ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2021 34127 R  
(732) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) სს „გეფა“ 
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო;  
შპს „უეინ ენტერპრაიზისი“ 
გლდანი,. II მკრ., კორპ. 28, ბ. 97,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2021 09 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6731 R  
(732) ინცანტო ინდასტრის დ.ო.ო. 

მარშალა ტიტა 45, ჩელარევო,  
ბაჩკა-პალანკა, 21413, სერბეთი 

(770) ბრუკსბერნეტ ინვესტმენტ ლტდ 
სოფიას სტიროუ 9, ტოულა კორტ 3,  
სართული 2, ბინა/ოფისი 22, 3021  
ლიმასოლი, კვიპროსი 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10119 R  
(732) ბრიგს & სტრატონ ლლკ 

12301 ვესტ უირთ სტრიტი, ვოვატოსა,  
WI 53222, აშშ 

(770) ბრიგს & სტრატონ კორპორეიშენ 
12301 ვესტ უირთ სტრიტი, ვოვატოსა,  
WI 53222, აშშ 

(580) 2021 09 06 
__________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
(111) M 1998 10120 R  
(732) ბრიგს & სტრატონ ლლკ 

12301 ვესტ უირთ სტრიტი, ვოვატოსა,  
WI 53222, აშშ 

(770) ბრიგს & სტრატონ კორპორეიშენ 
12301 ვესტ უირთ სტრიტი, ვოვატოსა,  
WI 53222, აშშ 

(580) 2021 09 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12750 R  
(732) პფ კონსიუმერ ჰელსკეარ 1 ლლკ  

კორპორაციული მომსახურების კომპანია,  
დელავერის შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის კომპანია 
251 ლითლ ფოლს დრაივი,  
ვილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(770) ვაიეტ ლლკ 
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(580) 2021 08 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12427 R  
(732) პფ კონსიუმერ ჰელსკეარ 1 ლლკ  

კორპორაციული მომსახურების  
კომპანია, დელავერის შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კომპანია 
251 ლითლ ფოლს დრაივი,  
ვილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(770) ვაიეტ ლლკ 
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(580) 2021 08 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12428 R  
(732) პფ კონსიუმერ ჰელსკეარ 1 ლლკ  

კორპორაციული მომსახურების  
კომპანია, დელავერის შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კომპანია 
251 ლითლ ფოლს დრაივი,  
ვილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(770) ვაიეტ ლლკ 
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(580) 2021 08 27 
__________________________________________ 
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(111) M 1999 12515 R  
(732) პფ კონსიუმერ ჰელსკეარ 1 ლლკ  

კორპორაციული მომსახურების კომპანია,  
დელავერის შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კომპანია 
251 ლითლ ფოლს დრაივი,  
ვილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(770) ვაიეტ ლლკ 
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(580) 2021 08 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12741 R  
(732) პფ კონსიუმერ ჰელსკეარ 1 ლლკ 

კორპორაციული მომსახურების კომპანია,  
დელავერის შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის კომპანია 
251 ლითლ ფოლს დრაივი,  
ვილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(770) ვაიეტ ლლკ 
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(580) 2021 08 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12740 R  
(732) პფ კონსიუმერ ჰელსკეარ 1 ლლკ  

კორპორაციული მომსახურების კომპანია,  
დელავერის შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კომპანია 
251 ლითლ ფოლს დრაივი,  
ვილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(770) ვაიეტ ლლკ 
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(580) 2021 08 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3921 R  
(732) პერნო რიკარ ინდია პრაივიტ ლიმიტიდ 

5თ ფლორი, D-3, დისტრიკტ სენტერი,  
საკეტი, ნიუ-დელი 110017, ინდოეთი 

(770) ოსტინ ნიკოლს & კო. ინკორპორეიტიდ 
250 პარკ ავე., 17თ ფლორი, ნიუ-იორკი, 
NY 10177, აშშ 

(580) 2021 09 28 
__________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2009 19153 R  
(732) ადელინკ ლიმიტიდ 

66 კირიაკოუ მატსი, 2409 ეგკომი,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

(770) სოირა ინვესტმენტს ლიმიტიდ 
კირიაკოუ მატსი, 16, იგლ ჰაუზი, 
6თ ფლორი, 1082, ნიქოზია, კვიპროსი 

(580) 2021 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19154 R  
(732) ადელინკ ლიმიტიდ 

66 კირიაკოუ მატსი, 2409 ეგკომი,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

(770) სოირა ინვესტმენტს ლიმიტიდ 
კირიაკოუ მატსი, 16, იგლ ჰაუზი,  
6თ ფლორი, 1082, ნიქოზია, კვიპროსი 

(580) 2021 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19155 R  
(732) ადელინკ ლიმიტიდ 

66 კირიაკოუ მატსი, 2409 ეგკომი,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

(770) სოირა ინვესტმენტს ლიმიტიდ 
კირიაკოუ მატსი, 16, იგლ ჰაუზი,  
6თ ფლორი, 1082, ნიქოზია, კვიპროსი 

(580) 2021 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19769 R  
(732) პფ კონსიუმერ ჰელსკეარ 1 ლლკ,  

კორპორაციული მომსახურების კომპანია,  
დელავერის შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კომპანია 
251 ლითლ ფოლს დრაივი,  
ვილმინგტონი,  
დელავერი 19808, აშშ 

(770) ვაიეტ ლლკ 
235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

(580) 2021 08 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19729 R  
(732) ადელინკ ლიმიტიდ 

66 კირიაკოუ მატსი, 2409 ეგკომი,  
ნიქოზია, კვიპროსი 
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(770) სოირა ინვესტმენტს ლიმიტიდ 
კირიაკოუ მატსი, 16, იგლ ჰაუზი,  
6თ ფლორი, 1082, ნიქოზია, კვიპროსი 

(580) 2021 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20114 R  
(732) ადელინკ ლიმიტიდ 

66 კირიაკოუ მატსი, 2409 ეგკომი,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

(770) სოირა ინვესტმენტს ლიმიტიდ 
კირიაკოუ მატსი, 16, იგლ ჰაუზი,  
6თ ფლორი, 1082, ნიქოზია, კვიპროსი 

(580) 2021 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25497 R  
(732) შპს „იდეგო გრუპი Idego Group“ 

ბ. ხმელნიცკის ქ. 44ა, კორ. 4, ბ. 8,  
ისანი-სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(770) იადონ კაპანაძე 
გედევანიშვილის ქ. 10, 3300, მცხეთა  
საქართველო 

(580) 2021 09 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 29160 R  
(732) ადელინკ ლიმიტიდ 

66 კირიაკოუ მატსი, 2409 ეგკომი,  
ნიქოზია,  კვიპროსი 

(770) სოირა ინვესტმენტზ ლიმიტიდ 
კირიაკოუ მატსი, 16, იგლ ჰაუზი,  
6თ ფლორი, 1082, ნიქოზია, კვიპროსი 

(580) 2021 09 16 
__________________________________________ 
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(111) M 2020 32438 R  
(732) ჰიაბ აბ 

სი/ოუ კარგოტეკ სვიდენ აბ ბოქს 1133,  
164 22 კისტა, შვედეთი 

(770) ჰიაბ აბ 
ნორა ვალგატან 64, SE-21122 მალმე,  
შვედეთი 

(580) 2021 09 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30919 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30975 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31091 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31092 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2019 31241 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31856 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32272 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33502 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32363 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 

მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2020 32364 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32469 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32506 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32508 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33092 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 20 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2001 13868 R  
(732) ევიაფ საბუნ იაღ გლისერინ სანაი ვე  

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ისთანბულ დერი ორგანიზე სანაი  
ბოლგესი გუდერი ჯადესი, No:1, X-1,  
ოზელ პარსელ თუზლა სტამბოლი,  
თურქეთი 

(770) ევიაფ საბუნ იაღ გლისერინ სანაი ვე  
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
აიაზაღა ჯენდერე იოლუ N10/A 80670  
ლევენთი, სტამბოლი, თურქეთი 

(580) 2021 09 20 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3921 R  
(732) ოსტინ ნიკოლს & კო. ინკორპორეიტიდ 

250 პარკ ავე., 17თ ფლორი, ნიუ-იორკი,  
NY 10177, აშშ 

(770) ოსტინ ნიკოლს & კო. ინკორპორეიტიდ 
401 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, NY 10016,  
აშშ 

(580) 2021 09 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 1122 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 16369 R  
(732) შალვა  გვარამაძე 

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. კორპ. 1,  
ბ. 10, 0160, თბილისი, საქართველო 

(770) შალვა  გვარამაძე 
ბახტრიონის ქ. კორპ. 1, ბ. 10, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2021 09 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 1119 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 

                                                      
 

 #18  2021 10 11 
 

152 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 1995 1123 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18196 R  
(732) შალვა  გვარამაძე 

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. კორპ.  
1, ბ. 10, 0160, თბილისი, საქართველო 

(770) შალვა  გვარამაძე 
ბახტრიონის ქ. 1 კორ. ბ. 10, 0194,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2021 09 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19606 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20208 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20464 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2010 21001 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21328 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20737 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22019 R  
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალმაზ-მ“ 
1-ლი ობიდენსკიი პერეულოკ, 10, 119034,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალმაზ-მ“ 
ულ. ვოკზალნაია, დ. 53, გ. ოდინცოვო,  
მოსკოვსკაია ობლასტი, 143000, რუსეთის  
ფედერაცია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21011 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 21428 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22389 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22574 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 24325 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24449 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2014 24483 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25401 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24871 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24938 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25121 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2015 25890 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25891 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27358 R  
(732) შპს „შალვინო“ 

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. 
კორპ. 1, ბ. 10, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „შალვინო“ 
ბახტრიონის ქ. კორპ. 1, ბ. 10, 0160,  
თბილისი,  საქართველო 

(580) 2021 09 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27359 R  
(732) შპს „შალვინო“ 

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ.  
კორპ. 1, ბ. 10, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „შალვინო“ 
ბახტრიონის ქ. კორპ. 1, ბ. 10, 0160,  
თბილისი,  საქართველო 

(580) 2021 09 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26025 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 

(111) M 2015 26276 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26248 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27024 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1 ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27025 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1 ტორანომონ მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27886 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
 
 

                                                      
 

 #18  2021 10 11 
 

155 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2016 27885 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28040 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28082 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28314 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28316 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2017 28493 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28876 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28877 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28908 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 29136 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
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(111) M 2018 30195 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 30265 R  
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

1-1, ტორანომონი, 4-ჩომე მინატო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) ჯაპან ტობაკო ინკ. 
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2021 09 17 
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(111) M 1998 10931 R  
(151) 1998 09 23 
(732) ზჰს იპ უორლდვაიდ სარლ 

ავენიუ რევერდილ 14, 1260 ნიონი,  
შვეიცარია 

(141) 2021 09 29 – გაუქმებულია სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით 

(511) 
33 – არაყი (რუსული წარმოშობის). 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10932 R  
(151) 1998 09 23 
(732) ზჰს იპ უორლდვაიდ სარლ 

ავენიუ რევერდილ 14, 1260 ნიონი,  
შვეიცარია 

(141) 2021 09 29 – გაუქმებულია სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით 

(511)  
33 – არაყი (რუსული წარმოშობის). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13831 R  
(151) 2001 03 21 
(732) შპს „N1 ლიქიორისა და არყის ქარხანა“ 

აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13828 R  
(151) 2001 03 21 
(732) სიმონ ამაიაკის-ძე პოღოსიანი 

თავრედიანის ქ. 46, ერევანი, სომხეთი 
(141) 2021 09 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13829 R  
(151) 2001 03 21 
(732) სარაი ბისქუვი ვე გიდა სანაი ა.ს. 

ორგანიზე სანაიი ბოლგეზი, კარამანი,  
თურქეთი 

(141) 2021 09 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13832 R  
(151) 2001 03 21 
(732) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ 

 
 
 

1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

(141) 2021 09 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21302 R  
(151) 2011 03 24 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტ- 

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

(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21268 R  
(151) 2011 03 15 
(732) ნედ 

41 ავენიუ გასტონ რუსელი, F-93230,  
რომენვილი, საფრანგეთი 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21283 R  
(151) 2011 03 15 
(732) შპს „ლაივი“ 

ბარნოვის ქ. 126/ა, 0179, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2021 09 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21284 R  
(151) 2011 03 15 
(732) შპს „ლაივი“ 

ბარნოვის ქ. 126/ა, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21238 R  
(151) 2011 03 14 
(732) პაისტ გასტრო ვერვალტუნგ გმბჰ 

ინნერე ვინერ შტრასე 19, 81667 მიუნხენი,  
გერმანია 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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(111) M 2011 21239 R  
(151) 2011 03 14 
(732) კრეველ მოიზელბახ გმბჰ 

კრეველშტრასე 2, DE-53783 აიტორფი,  
გერმანია 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21240 R  
(151) 2011 03 14 
(732) კრეველ მოიზელბახ გმბჰ 

კრეველშტრასე 2, DE-53783 აიტორფი,  
გერმანია 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21241 R  
(151) 2011 03 14 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21242 R  
(151) 2011 03 14 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21243 R  
(151) 2011 03 14 
(732) შპს „ტენტები“ 

ირ. აბაშიძის 41, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21244 R  
(151) 2011 03 14 
(732) ზურაბი კრიჟანოვსკი 

გ. ცაბაძის ქ. 4, ბ. 33, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21245 R  
(151) 2011 03 14 
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.  

(შტატ დელავერის კორპორაცია) 

251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,  
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21246 R  
(151) 2011 03 14 
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ 

სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21247 R  
(151) 2011 03 14 
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ 

სანაპიროს ქ.10ა, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21269 R  
(151) 2011 03 15 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21270 R  
(151) 2011 03 15 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21271 R  
(151) 2011 03 15 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21273 R  
(151) 2011 03 15 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
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(111) M 2011 21274 R  
(151) 2011 03 15 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21275 R  
(151) 2011 03 15 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21276 R  
(151) 2011 03 15 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21248 R  
(151) 2011 03 14 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54  
სტრიტი, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21252 R  
(151) 2011 03 14 
(732) კრაფტ ფუდს დენმარკ ინტელექტუალ  

პროპერტი აპს 
რინგაგერ 2 A, 2, DK-2605 ბრონდბი,  
დანია 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21253 R  
(151) 2011 03 14 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54  
სტრიტი, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21254 R  
(151) 2011 03 14 
(732) მაია კოტრიკაძე 

ზ. გორგილაძის 73, ბ. 12, 6010, ბათუმი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21307 R  
(151) 2011 03 24 
(732) ემზარ ბალაძე 

ვაჟა-ფშაველას ქ.  7, ბ. 14, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21310 R  
(151) 2011 03 24 
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ  

(მასაჩუსეტსის კორპორაცია) 
500 კენდელ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21311 R  
(151) 2011 03 24 
(732) მაკდონალდ'ზ ინტერნეშენელ პროპერტი  

კომპანი, ლტდ., კორპორაცია  
ორგანიზებულია და საქმიანობს  
დელავერის შტატის კანონების  
მიხედვით 
110 ნორს კარპენტერ სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60607, აშშ 

(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21315 R  
(151) 2011 03 24 
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.  

(შტატ დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,  
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ 

(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21316 R  
(151) 2011 03 24 
(732) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ კომპანი,  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
345 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10154, აშშ 

(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 21260 R  
(151) 2011 03 14 
(732) შპს „ყავის სახლი-ქენინგჰოლი“ 

ყაზბეგის გამზ. 2, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21279 R  
(151) 2011 03 15 
(732) უნილევერ ნ. ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21318 R  
(151) 2011 03 24 
(732) ასოჩიაციონე რადიო მარია 

ვია ტურატი 7, 22036 ერბა-კო, იტალია 
(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21266 R  
(151) 2011 03 14 
(732) შპს „ზუმერი ჯორჯია“ 

ცაბაძის ქ. 8, 0112, თბილისი, საქართველო 
(141) 2021 09 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21319 R  
(151) 2011 03 24 
(732) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ  

დელავერის შეზღუდული პასუხის- 
მგებლობის კომპანია 
9330 ზაიონსვილ როუდი,  
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ 

(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21297 R  
(151) 2011 03 15 
(732) სს „უნიფარმი“ 

სოფ. თეკლათი, 4112, სენაკის რაიონი,  
საქართველო 

(141) 2021 09 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21323 R  
(151) 2011 03 24 
(732) შპს „ნერგეტა“ 

 

1-ლი გუჯარეთის 88ა,  0144, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21327 R  
(151) 2011 03 24 
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(141) 2021 10 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21300 R  
(151) 2011 03 17 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო  
ბილდინგი, 3 ფლორი, პანამა, პანამის  
რესპუბლიკა 

(141) 2021 09 28 
__________________________________________ 
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სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 01 G 25/02; C 02 F 1/14 AP 2021 15388 A 
A 23 L  33/105; A 61 Q 19/08 AP 2021 15237 A 

A 61 K 31/454; A 61 P 29/00; A 61 P 19/02; A 61 P 17/06; 
A 61 P 11/00 

AP 2021 15467 A 

A 61 K 31/437; A 61 K 31/4375; A 61 K 31/444; A 61 K 31/4709; 
A 61 K 31/497; A 61 K 31/506; A 61 K 45/06; A 61 P 11/00; 

A 61 P 9/10; C 07 D 519/00; C 07 D  471/04 
AP 2021 14952 A 

A 61 K 31/5386; A 61 K 31/4995; A 61 P 25/00; A 61 P 11/00; 
C 07 D 498/08; C 07 D 471/08 

AP 2021 15256 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2021 14952 A 
A 61 K 31/437; A 61 K 31/4375; A 61 K 31/444; A 61 K 31/4709; 

A 61 K 31/497; A 61 K 31/506; A 61 K 45/06; A 61 P 11/00; 
A 61 P 9/10; C 07 D 519/00; C 07 D  471/04 

AP 2021 15237 A A 23 L  33/105; A 61 Q 19/08 

AP 2021 15256 A 
A 61 K 31/5386; A 61 K 31/4995; A 61 P 25/00; A 61 P 11/00; 

C 07 D 498/08; C 07 D 471/08 
AP 2021 15388 A A 01 G 25/02; C 02 F 1/14 

AP 2021 15467 A 
A 61 K 31/454; A 61 P 29/00; A 61 P 19/02; A 61 P 17/06; 

A 61 P 11/00 
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სისტემური საძიებლები 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 01 B 13/02; A 01 B 49/02; A 01 C 7/00 P 2021 7299 B AP 2021 15395 A 
 A 61 K 31/675;A 61 K 31/55; 

A 61 K 31/436;A 61 K 31/4353;A 61 K 31/407 
A 61 P 35/00 

P 2021 7301 B AP 2021 15006 A 

B 66 F 3/24 P 2021 7303 B AP 2021 15375 A 
C 01 B 13/11 P 2021 7302 B AP 2021 15372 A 

C 02 F 1/00; C 09 K 8/05 P 2021 7300 B AP 2021 15178 A 
G 01 T 1/00 P 2021 7304 B AP 2021 15390 A 

G 06 Q 30/02; G 06 Q 10/08 P 2021 7305 B AP 2021 15376 A 
H 02 J 3/38; H 02 J 3/32 P 2021 7306 B AP 2021 15266 A 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2021 7299 B AP 2021 15395 A A 01 B 13/02; A 01 B 49/02; A 01 C 7/00 
P 2021 7300 B AP 2021 15178 A C 02 F 1/00; C 09 K 8/05 

P 2021 7301 B AP 2021 15006 A 
A 61 K 31/519; A 61 K 31/675;A 61 K 31/55; 
A 61 K 31/436;A 61 K 31/4353;A 61 K 31/407 

A 61 P 35/00 
P 2021 7302 B AP 2021 15372 A C 01 B 13/11 
P 2021 7303 B AP 2021 15375 A B 66 F 3/24 
P 2021 7304 B AP 2021 15390 A G 01 T 1/00 
P 2021 7305 B AP 2021 15376 A G 06 Q 30/02; G 06 Q 10/08 
P 2021 7306 B AP 2021 15266 A H 02 J 3/38; H 02 J 3/32 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2017 15006 AP 2021 15006 A P 2021 7301 B 
AP 2015 15178 AP 2021 15178 A P 2021 7300 B 
AP 2017 15266 AP 2021 15266 A P 2021 7306 B 
AP 2020 15372 AP 2021 15372 A P 2021 7302 B 
AP 2018 15376 AP 2021 15376 A P 2021 7305 B 
AP 2020 15375 AP 2021 15375 A P 2021 7303 B 
AP 2020 15390 AP 2021 15390 A P 2021 7304 B 
AP 2020 15395 AP 2021 15395 A P 2021 7299 B 
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სისტემური საძიებლები 

სასარგებლო მოდელები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
C 05 G 3/00 AU 2021 15374 U 

C 12 G 3/025 AU 2021 15359 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2021 15359 U C 12 G 3/025 
AU 2021 15374 U C 05 G 3/00 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 01 G 9/02 U 2021 2100 Y AU 2021 15563 U 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

U 2021 2100 Y AU 2021 15563 U A 01 G 9/02 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2021 15563 AU 2021 15563 U U 2021 2100 Y 
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სისტემური საძიებლები 

დიზაინები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
09-01 AD 2021 1228 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2021 1228 S 09-01 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა და 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

რეგისტრაციის  
ნომერი 

 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

32-00 D 2021 906 S AD 2021 1199 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

რეგისტრაციის   
ნომერი 

(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

D 2021 906 S AD 2021 1199 S 32-00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

რეგისტრაციის  ნომერი 
(11) 

AD 2021 1199 AD 2021 1199 S D 2021 906 S 
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სისტემური საძიებლები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრისშესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

1 2 3 4 
M 2021 34531 R AM 114541 – 18(574)2021 
M 2021 34532 R AM 114596 – 18(574)2021 
M 2021 34533 R AM 114597 – 18(574)2021 
M 2021 34534 R AM 109303 AM 109303 A 4(560)2021 
M 2021 34535 R AM 114612 – 18(574)2021 
M 2021 34536 R AM 114672 – 18(574)2021 
M 2021 34537 R AM 114673 – 18(574)2021 
M 2021 34538 R AM 114688 – 18(574)2021 
M 2021 34539 R AM 114395 – 18(574)2021 
M 2021 34540 R AM 113701 – 18(574)2021 
M 2021 34541 R AM 109209 AM 2021 109209 A 4(560)2021 
M 2021 34542 R AM 109212 AM 2021 109212 A 4(560)2021 
M 2021 34543 R AM 109355 AM 2021 109355 A 4(560)2021 
M 2021 34544 R AM 109356 AM 2021 109356 A 4(560)2021 
M 2021 34545 R AM 109588 AM 2021 109588 A 5(561)2021 
M 2021 34546 R AM 109589 AM 2021 109589 A 5(561)2021 
M 2021 34547 R AM 109590 AM 2021 109590 A 5(561)2021 
M 2021 34548 R AM 109675 AM 2021 109675 A 5(561)2021 
M 2021 34549 R AM 109733 AM 2021 109733 A 7(563)2021 
M 2021 34550 R AM 109956 AM 2021 109956 A 9(565)2021 
M 2021 34551 R AM 109958 AM 2021 109958 A 8(564)2021 
M 2021 34552 R AM 110016 AM 2021 110016 A 8(564)2021 
M 2021 34553 R AM 110196 AM 2021 110196 A 9(565)2021 
M 2021 34554 R AM 110218 AM 2021 110218 A 10(566)2021 
M 2021 34555 R AM 110219 AM 2021 110219 A 10(566)2021 
M 2021 34556 R AM 110223 AM 2021 110223 A 8(564)2021 
M 2021 34557 R AM 110226 AM 2021 110226 A 10(566)2021 
M 2021 34558 R AM 110279 AM 2021 110279 A 10(566)2021 
M 2021 34559 R AM 110280 AM 2021 110280 A 10(566)2021 
M 2021 34560 R AM 110292 AM 2021 110292 A 10(566)2021 
M 2021 34561 R AM 110505 AM 2021 110505 A 10(566)2021 
M 2021 34562 R AM 110516 AM 2021 110516 A 10(566)2021 
M 2021 34563 R AM 110603 AM 2021 110603 A 10(566)2021 
M 2021 34564 R AM 110604 AM 2021 110604 A 10(566)2021 
M 2021 34565 R AM 110605 AM 2021 110605 A 10(566)2021 
M 2021 34566 R AM 109374 AM 2021 109374 A 5(561)2021 
M 2021 34567 R AM 109587 AM 2021 109587 A 7(563)2021 
M 2021 34568 R AM 110035 AM 2021 110035 A 8(564)2021 
M 2021 34569 R AM 110481 AM 2021 110481 A 11(567)2021 
M 2021 34570 R AM 110763 AM 2021 110763 A 11(567)2021 
M 2021 34571 R AM 114536 – 18(574)2021 
M 2021 34572 R AM 114675 – 18(574)2021 
M 2021 34573 R AM 114598 – 18(574)2021 
M 2021 34574 R AM 114683 – 18(574)2021 
M 2021 34575 R AM 114680 – 18(574)2021 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  
შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2021 111947 A AM 111947 
AM 2021 111951 A AM 111951 
AM 2021 111957 A AM 111957 
AM 2021 111962 A AM 111962 

1 2  AM 2021 111963 A AM 111963 
AM 2021 110191 A AM 110191  AM 2021 111964 A AM 111964 
AM 2021 110192 A AM 110192  AM 2021 111966 A AM 111966 
AM 2021 111602 A AM 111602  AM 2021 111967 A AM 111967 
AM 2021 111716 A AM 111716  AM 2021 111970 A AM 111970 
AM 2021 111720 A AM 111720  AM 2021 112044 A AM 112044 
AM 2021 111738 A AM 111738  AM 2021 112045 A AM 112045 
AM 2021 111834 A AM 111834  AM 2021 112046 A AM 112046 
AM 2021 111841 A AM 111841  AM 2021 112047 A AM 112047 
AM 2021 111849 A AM 111849  AM 2021 112048 A AM 112048 
AM 2021 111850 A AM 111850  AM 2021 112049 A AM 112049 
AM 2021 111851 A AM 111851  AM 2021 112054 A AM 112054 
AM 2021 111852 A AM 111852  AM 2021 112057 A AM 112057 
AM 2021 111853 A AM 111853  AM 2021 112066 A AM 112066 
AM 2021 111854 A AM 111854  AM 2021 112067 A AM 112067 
AM 2021 111859 A AM 111859  AM 2021 112158 A AM 112158 
AM 2021 111860 A AM 111860  AM 2021 112176 A AM 112176 
AM 2021 111861 A AM 111861  AM 2021 112190 A AM 112190 
AM 2021 111869 A AM 111869  AM 2021 112254 A AM 112254 
AM 2021 111870 A AM 111870  AM 2021 112255 A AM 112255 
AM 2021 111871 A AM 111871  AM 2021 112271 A AM 112271 
AM 2021 111872 A AM 111872  AM 2021 112281 A AM 112281 
AM 2021 111873 A AM 111873  AM 2021 112287 A AM 112287 
AM 2021 111876 A AM 111876  AM 2021 112289 A AM 112289 
AM 2021 111877 A AM 111877  AM 2021 112290 A AM 112290 
AM 2021 111934 A AM 111934  AM 2021 112298 A AM 112298 
AM 2021 111935 A AM 111935  AM 2021 112299 A AM 112299 
AM 2021 111936 A AM 111936  AM 2021 112368 A AM 112368 
AM 2021 111937 A AM 111937  AM 2021 112369 A AM 112369 
AM 2021 111938 A AM 111938  AM 2021 112370 A AM 112370 
AM 2021 111942 A AM 111942  AM 2021 112371 A AM 112371 
AM 2021 111944 A AM 111944  AM 2021 112372 A AM 112372 
AM 2021 111945 A AM 111945  AM 2021 112373 A AM 112373 
AM 2021 111946 A AM 111946  AM 2021 112472 A AM 112472 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(260) 

 1 2 
12 AM 2021 111966 A 
12 AM 2021 112472 A 
14 AM 2021 111877 A 

1 2  14 AM 2021 111937 A 
1 AM 2021 111966 A  14 AM 2021 111966 A 
2 AM 2021 111966 A  16 AM 2021 111861 A 
3 AM 2021 111834 A  16 AM 2021 111938 A 
3 AM 2021 111937 A  16 AM 2021 111966 A 
3 AM 2021 111966 A  17 AM 2021 111966 A 
3 AM 2021 112287 A  18 AM 2021 111937 A 
4 AM 2021 111966 A  18 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111859 A  20 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111860 A  21 AM 2021 111834 A 
5 AM 2021 111869 A  21 AM 2021 111877 A 
5 AM 2021 111870 A  21 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111871 A  21 AM 2021 112298 A 
5 AM 2021 111872 A  22 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111873 A  23 AM 2021 111861 A 
5 AM 2021 111876 A  24 AM 2021 111861 A 
5 AM 2021 111934 A  24 AM 2021 111877 A 
5 AM 2021 111935 A  24 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111936 A  25 AM 2021 111877 A 
5 AM 2021 111944 A  25 AM 2021 111937 A 
5 AM 2021 111945 A  25 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111946 A  26 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111947 A  27 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111962 A  28 AM 2021 111877 A 
5 AM 2021 111963 A  28 AM 2021 111966 A 
5 AM 2021 111964 A  28 AM 2021 112054 A 
5 AM 2021 112044 A  28 AM 2021 112298 A 
5 AM 2021 112045 A  29 AM 2021 111720 A 
5 AM 2021 112046 A  29 AM 2021 112066 A 
5 AM 2021 112047 A  29 AM 2021 112254 A 
5 AM 2021 112048 A  29 AM 2021 112255 A 
5 AM 2021 112049 A  30 AM 2021 111942 A 
5 AM 2021 112287 A  30 AM 2021 112066 A 
6 AM 2021 111966 A  30 AM 2021 112254 A 
7 AM 2021 111966 A  30 AM 2021 112369 A 
8 AM 2021 111834 A  30 AM 2021 112370 A 
8 AM 2021 111966 A  30 AM 2021 112371 A 
9 AM 2021 111738 A  30 AM 2021 112372 A 
9 AM 2021 111951 A  30 AM 2021 112373 A 
9 AM 2021 111957 A  31 AM 2021 111716 A 
9 AM 2021 111966 A  31 AM 2021 111850 A 
9 AM 2021 112054 A  31 AM 2021 111851 A 
9 AM 2021 112281 A  31 AM 2021 111852 A 
9 AM 2021 112289 A  31 AM 2021 111853 A 
9 AM 2021 112290 A  31 AM 2021 111854 A 
10 AM 2021 112281 A  31 AM 2021 111861 A 
10 AM 2021 112289 A  32 AM 2021 111970 A 
10 AM 2021 112290 A  33 AM 2021 110192 A 
11 AM 2021 111966 A  33 AM 2021 111841 A 
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სისტემური საძიებლები 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2  1 2 
33 AM 2021 111861 A  36 AM 2021 112067 A 
33 AM 2021 111970 A  36 AM 2021 112176 A 
33 AM 2021 112057 A  37 AM 2021 111957 A 
33 AM 2021 112158 A  37 AM 2021 111966 A 
33 AM 2021 112190 A  37 AM 2021 112176 A 
33 AM 2021 112271 A  38 AM 2021 111738 A 
33 AM 2021 112299 A  38 AM 2021 111951 A 
33 AM 2021 112368 A  38 AM 2021 111957 A 
34 AM 2021 110191 A  38 AM 2021 111966 A 
34 AM 2021 111966 A  39 AM 2021 111966 A 
35 AM 2021 111738 A  39 AM 2021 111967 A 
35 AM 2021 111841 A  40 AM 2021 111877 A 
35 AM 2021 111849 A  40 AM 2021 111966 A 
35 AM 2021 111853 A  41 AM 2021 111966 A 
35 AM 2021 111854 A  41 AM 2021 112054 A 
35 AM 2021 111861 A  41 AM 2021 112067 A 
35 AM 2021 111937 A  42 AM 2021 111738 A 
35 AM 2021 111957 A  42 AM 2021 111877 A 
35 AM 2021 111966 A  42 AM 2021 111951 A 
35 AM 2021 111967 A  42 AM 2021 111957 A 
35 AM 2021 112067 A  42 AM 2021 111966 A 
35 AM 2021 112254 A  42 AM 2021 112054 A 
35 AM 2021 112255 A  44 AM 2021 111602 A 
35 AM 2021 112271 A  44 AM 2021 111738 A 
35 AM 2021 112287 A  44 AM 2021 112287 A 
35 AM 2021 112298 A  45 AM 2021 111957 A 
36 AM 2021 111966 A  45 AM 2021 111966 A 
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სისტემური საძიებლები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის 
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
 
 
 

 

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

დაჩქარებული პროცედურით 
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის 

ნომერი 
(111) 

5 M 2021 34572 R 
9 M 2021 34532 R 
9 M 2021 34533 R 
12 M 2021 34571 R 
29 M 2021 34531 R 
30 M 2021 34535 R 
30 M 2021 34539 R 
33 M 2021 34536 R 
33 M 2021 34537 R 
34 M 2021 34540 R 
35 M 2021 34572 R 
35 M 2021 34573 R 
36 M 2021 34532 R 
36 M 2021 34533 R 
36 M 2021 34574 R 
37 M 2021 34571 R 
41 M 2021 34538 R 
43 M 2021 34539 R 
43 M 2021 34575 R 
44 M 2021 34573 R 
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სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალური ბიულეტენი     

 

 

18(574) 
 

 

გამოგონებები 

სასარგებლო მოდელები 

დიზაინები 

სასაქონლო ნიშნები 

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები 
 

 

 

 

მთავარი რედაქტორი:    ნ. ბებრიშვილი 
კორექტორი:  ლ. ჭანტურია 

კომპიუტერული წყობა  
დაკაბადონება:       

 მ. ორდენიძე 
ქ. სვანიძე 

პოლიგრაფიული ჯგუფი:  მ. მეჩიტიშვილი  
ი. გოგოლაშვილი 
ლ. დოლიძე 

 

 

 

 

 

 
ხელმოწერილია გამოსაცემად 2021 10 08 
 

ტირაჟი 10 
შეკვეთა #18 
ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქპატენტის ვებგვერდზე 

 

 

სათავო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №5; ფაქსი: (+995 32) 2252531 
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. №31; ტელ.: (+995 32) 2252531 

info@sakpatenti.gov.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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