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(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



სამრეწველო
საკუთრების
ოფიციალური
ბიულეტენი

20
(5

99
)

გამოგონებები

სასარგებლო მოდელები

დიზაინები

სასაქონლო ნიშნები

გამოქვეყნების თარიღი ‒ 2022 10 25



 

შ ი ნ ა ა რ ს ი 
 

 

გამოქვეყნებული ობიექტები ............................................................................................................................... 3 
  

გამოგონებები    
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ ............................... 4 
• გამოგონების პატენტები ............................................................................................................................................. 9 
  

სასარგებლო მოდელები  
სასარგებლო მოდელის პატენტები ................................................................................................................................. 12 
  

დიზაინები  
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ ...................................... 13 
• რეგისტრირებული  დიზაინი …................................................................................................................................  17 
• დიზაინები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე 
       უფლებათა გავრცელების მოთხოვნით ................................................................................................................... 18 
  

სასაქონლო ნიშნები  
• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება  
       რეგისტრაციის  შესახებ .............................................................................................................................................. 25 
• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები …............................................................................................................. 44 
• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები …....................................................... 50 
• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების  
       შესახებ …....................................................................................................................................................................... 56 
• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში ….................................. 110 
  

ოფიციალური შეტყობინებები  
  

გამოგონებები  
  

• პატენტის მოქმედების აღდგენა …............................................................................................................................ 121 
• პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით …….................................................................................................... 121 
• პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა …....................................................................................... 123 
• უფლებების გადაცემა …….......................................................................................................................................... 124 
• პატენტმფლობელის დასახელების და/ან მისამართის ცვლილება ..................................................................... 125 

 
დიზაინები  
  

• დიზაინების  რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება …........................................................................ 125 
• დიზაინის რეგისტრაციის გაუქმება …..................................................................................................................... 125 
  
სასაქონლო ნიშნები  
  

• რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება ……............................................................................................ 126 
• უფლებების სრული გადაცემა ……........................................................................................................................... 128 
• მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილებები ...................................................................................... 129 
• სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება ...................................................................................................... 131 
  

სისტემური საძიებლები  
გამოგონებები ..................................................................................................................................................................... 135 
სასარგებლო მოდელები …............................................................................................................................................... 137 
დიზაინები .......................................................................................................................................................................... 138 
სასაქონლო ნიშნები ........................................................................................................................................................... 139 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2 



გამოქვეყნებული ობიექტები 
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ავტომატური აპარატი 
(57) ყავისა და ჩაის მოსამზადებელი ავტომატუ-
რი აპარატი შეიცავს: ჩაის ნარევის, ყავის მარცვ-
ლის, რძის, საკაზმის დოზირებისა და მიწოდე-
ბის მოწყობილობებს (7,9,17,15) და მათთვის 
განკუთვნილ კონტეინერებს (8,10,18,16,20), წყ-
ლის ტუმბოს (11), წყლის გამაცხელებელს (12), 
ორთქლის გენერატორს (13), ყავისა და ჩაის 
დამამზადებელ მოდულს (3), ყავისა და ჩაის 
პორციის მოსამზადებელ მოწყობილობას (4), 
ძირითად მართვის ბლოკს (2) და ეკრანს მართ-
ვის პანელით (1).  აპარატს აქვს ორთქლის ნაკა-
დის მარეგულირებელი სარქველი (14), ხოლო 
ძირითადი მართვის ბლოკი (2) აღჭურვილია 
დამატებითი მართვის ბლოკით (2ა).  
მუხლები:  2 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ფიგ. 2 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2022 15711 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 L 9/28 
A 61 L 2/20 
G 05 D 1/00 

(21) AP 2021 15711 (22) 2021 08 02 
(71) ზაალი  პაჭკორია (GE)  

მშვიდობის გამზ. 102, სოხუმი, საქართვე- 
ლო (GE) 

(72) ზაალი  პაჭკორია  (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) სადეზინფექციო რობოტი ჰაერის 

დამატენიანებლით და ოზონატორით 
(57) სადეზინფექციო რობოტი ჰაერის დამატენი-
ანებლით და ოზონატორით შეიცავს ჩართვა-გა-
მორთვის ღილაკს, ხმამაღლამოლაპარაკეს, შეჯა-
ხების საწინააღმდეგო ულტრაბგერით და გარე-
მოს აღმქმელ სენსორებს, მანიპულატორს, ბრაშ-
ლეს ძრავებს, 220-24 V გარდამქმნელს, კომპიუ-
ტერს, კაბელის თვითგადამხვევ მოწყობილობას, 
რომელიც, თავის მხრივ, აღჭურვილია კბილანე-

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

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

ბიანი შტეკერი-კაბელით, თვითშემაერთებელი 
მოწყობილობის არხსა და ძრავას, ბორბლებს 
წონასწორობისთვის, აკუმულატორებს, ჰაერის 
შემწოვ ვენტილატორს. მოწყობილობა დამატე-
ბით აღჭურვილია  კამერებით, ჰაერის დამატე-
ნიანებლით, ოზონის გამტარი მილით, ნახშირის 
ფილტრის მქონე ოზონის უტილიზაციის მი-
ლით,  მიმმართველით, ოზონის გენერატორით, 
ჰეპა ფილტრით. ყველა ელემენტი იმართება  
კომპიუტერით. ელემენტები ისეა შეერთებული 
ერთმანეთთან, რომ მიიღწევა გარემოს შესახებ 
სენსორებით მიღებული ოზონის შემადგენლო-
ბისა და ტენიანობის კონდიციურ მაჩვენებლე-
ბამდე მიყვანის შესაძლებლობა. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  3 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2022 15745 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 8/04 
A 61 K 8/43 
A 61 K 8/60 
A 61 Q 11/00 

(21) AP 2020 15745 (22) 2020 02 27 
(31) 102019000003009  
(32) 2019 03 01 
(33) IT 
(71) კურასეპტ ა.დ.ს.ს.რ.ლ. (IT)  

ვია ჯუზეპე პარინი 19ა, 21047, სარონო,   
იტალია (IT) 

(72) ლორენცო ემილიანო ბოიოჩი (IT) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2021 10 01 
(86) PCT/EP2020/055199, 2020 02 27 
(54) საშუალება პირის ღრუს მოსავლელად 
(57) ნატრიუმ DNA-ს იყენებენ ქლორჰექსიდინის 
გვერდითი ეფექტების სამკურნალოდ. ამასთან, 
გვერდითი ეფექტები იწვევს პერორალური ლო-
რწოვანის უჯრედული სტრუქტურის შეცვლას. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
 15 დამოკიდებული 
ფიგურა:  7 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2022 15523 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4178 
A 61 P 11/00 
A 61 P 37/00 
C 07 D 403/12 

(21) AP 2019 15523 (22) 2019 05 22 

(31) 2018119193 
(32) 2018 05 24 
(33) RU 
(71) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსვენნოს- 

ტიუ „ფარმინტერპრაისეზ ალლერჯი“ (RU)  
ბოლშოი ბულვარ, დომ 42, სტროენიე 1,  
ეტაჟ 2, ჩასტნოე პომეშჩენიე 771, ტერრიტო- 
რია სკოლკოვო ინოვაციონნოგო ცენტრა, 
12105, მოსკოვი,  რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(72) ვლადიმირ ევგენიევიჩ ნებოლსინ (RU) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2020 12 21 
(86) PCT/RU2019/050066, 2019 05 22 
(54) მალონ მჟავის ბისამიდის წარმოებუ- 

ლების გამოყენება ადამიანისა და  
ცხოველების ალერგიული და სხვა  
დაავადებების სამკურნალოდ 

(57) ნაერთის,  ფორმულით  (I)   
 

N

N
H N

H

O N

N
HN

H

O

(I) 
გამოყენება  ქავილს  და  ალერგიულ  დარღვევას  
შორის შერჩეული დარღვევის პრევენციისთვის 
და/ან მკურნალობისთვის. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2022 15600 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/437 
A 61 K 9/08 
A 61 K 9/00 
A 61 P 25/20 

(21) AP 2019 15600 (22) 2019 10 04 
(31) 201821038060 
(32) 2018 10 08 
(33) IN 
(71) ტროიკა ფარმაცეუტიკალს ლიმიტედ (IN)  

სავაჭრო სახლი – 1, სათია, მარგ. ბოდაკ- 
დევ, აჰმედაბადი, 380054, ინდოეთი (IN) 

(72) ნიშელ კ. პატელ (IN);  
კეტან რ. პატელ (IN);  
მილან რ. პატელ (IN);  
კუშ მ. პატელ (IN);  
აშელ კ. პატელ (IN) 

(74) ნიკოლოზ გოგილიძე 
(85) 2021 04 04 
(86) PCT/IN2019/050734, 2019 10 04 
(54) ზოლპიდემის ორომუკოზური  

ხსნარები ან მათი ფარმაცევტულად  
მისაღები მარილები 
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გამოგონებები 

(57) უწყლო, ორომუკოზური  ხსნარი  შეიცავს  
ზოლპიდემს,  შეწოვის  გამაძლიერებელს  და 
უწყლო გამხსნელ სისტემას. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
             6 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2022 15306 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 47/26 
A 61 K 47/02 
A 61 K 9/08 
A 61 K 9/19 

(21) AP 2018 15306 (22) 2018 09 06 
(31) 17190117.6; 17207771.1  
(32) 2017 09 08; 2017 12 15  
(33) EP; EP 
(71) ბაიერ ფარმა აკციენგეზელშაფტ (DE)  

მიულერშტრასე 178, ბერლინი, 13353,  
გერმანია (DE);  
ბაიერ კონსუმერ ქეარ აგ (CH)  
პიტერ-მერიან-სტრ. 84, ბაზელი, 4002,  
შვეიცარია (CH) 

(72) ნია იაკობსი (DE);  
ჯულია ფროინდლიბი (DE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2020 04 03 
(86) PCT/EP2018/073965, 2018 09 06 
(54) კოპანლისიბის შემადგენლობები 
(57) მყარი სამკურნალო ფორმა შეიცავს კოპან-
ლისიბს, ლიმონმჟავას, ნატრიუმის ჰიდროქსიდს 
და მანიტოლს. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 

 9 დამოკიდებული 
ფიგურა: 4 
_________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 
B 29 
 
(10) AP 2022 15867 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 29 C 53/20 
B 29 C 43/02 

(21) AP 2022 15867 (22) 2022 01 28 
(71) ირაკლი ჩანთაძე (GE)  

დავით აღმაშენებლის გამზ., კორპ. 179, ბ. 5,  
0112, თბილისი, საქართველო (GE);  
ვახტანგ ჩანთაძე (GE)  
დავით აღმაშენებლის გამზ. კორპ.179, ბ. 5,  
0112, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ირაკლი ჩანთაძე (GE);  
ვახტანგ ჩანთაძე (GE) 

(54) პოლიმერული მასალის მილებისაგან 
მართკუთხა ღარების დამზადების  
ხერხი და მოწყობილობა მის  
განსახორციელებლად 

(57) ხერხი თვალისწინებს პოლიმერული მილის 
გაჭრას მსახველის გასწვრივ  და მის განთავსებას 
წყლიან ავზში 1 ჩადგმულ პუანსონზე 2, 
შემდგომ მილის გახურებას და განაჭერით ფორ-
მირებული წიბოების, სამარჯვის მეშვეობით,   
ჯერ დაცილებას, მათი ურთიერთსაპირისპირო 
მიმართულებით გადაადგილების გზით, ხოლო 
შემდგომ დაახლოებას ერთამანეთის მიმართუ-
ლებით გადაადგილებით, ვიდრე ხსენებული წი-
ბოები არ განლაგდება  პუანსონის გვერდითი 
ზედაპირების გასწვრივ, გარდა ზემოაღნიშნუ-
ლისა ახდენენ, ასევე, მიღებული П-ს მაგვარი 
ფორმის ნაკეთობის გაციებას  მართკუთხა ღარის 
საბოლოო სახით ფორმირებისათვის. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 3 დამოკიდებული 
ფიგურა:   5 

 
ფიგ. 3 

_________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 07 
 
(10) AP 2022 15316 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/24 
(21) AP 2018 15316 (22) 2018 09 11 
(31) 17191989.7 
(32) 2017 09 19 
(33) EP 
(71) ტილოტს ფარმა აგ (CH) 

ბასლერშტრასე 15, რაინფელდენი, 4310,  
შვეიცარია (CH) 

(72) ესთერ მარია ფიურერ (CH) 
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გამოგონებები 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2020 04 15 
(86) PCT/EP2018/074522, 2018 09 11 
(54) ანტისხეულის ვარიანტები 
(57) წინამდებარე გამოგონება ეხება ანტისხეუ-
ლებს, რომლებიც შეიცავს TNFα-შემაკავშირე-
ბელ დომენს და FcRn-შეკავშირების საიტს, რო-
მელსაც აქვს მაღალი აფინურობა ადამიანის 
FcRn-ის მიმართ pH 6-ზე და დამატებით არა აქვს 
აფინურობა ან აქვს დაბალი აფინურობა 
ადამიანის FcRn-ის მიმართ pH 7.4-ზე. გამოგონე-
ბის ანტისხეულებს აქვს კარგი ფარმაკოკინე-
ტიკური თვისებები და გამოიყენება ანთებითი 
მდგომარეობის სამკურნალოდ. 
მუხლები:  5 დამოუკიდებელი 
 11 დამოკიდებული 
ფიგურა: 5 
თანამიმდევრობათა ჩამონათვალი: 32 გვ. 
_________________________________________ 
 

განყოფილება E 
 
E 01 
 
(10) AP 2022 15547 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 01 F  15/04  
(21) AP 2019 15547 (22) 2019 07 22 
(31) A 50645/2018 
(32) 2018 07 24 
(33) AT 
(71) დელტა ბლოკ ინტერნეიშენალ გმბჰ (AT)  

კირხდორფერ პლაც 1, 2752 ველლერს- 
დორფ-შტაინაბრიუკლ, ავსტრია (AT) 

(72) თომას ედლ (AT);  
შტეფან ლემანნ (AT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2021 02 01 
(86) PCT/EP2019/069695, 2019 07 22 
(54) სატრანსპორტო საშუალების შემაკავე- 

ბელი სისტემა 
(57) სატრანსპორტო საშუალების შემაკავებელი 
სისტემა (2) შეიცავს, სულ მცირე, ერთ დგარს (1) 
და დგარზე სამაგრი საშუალებით (3) დამაგრე-
ბულ, სულ მცირე, ერთ საყრდენ ბარიერს (4). 
დგარი (1) შეიცავს ფასონურ საყრდენს (5) და 
მასში განთავსებულ სიხისტის კოჭს (6), რომ-
ლებიც ერთმანეთთან მიმაგრებულია გასართად 
მაერთებელი მოწყობილობით (10). ფასონურ 
საყრდენს (5) აქვს ორი ვიწრო გვერდი (7) და 
ორი განიერი გვერდი (8), ხოლო, სულ მცირე, 

ერთი სამაგრი საშუალება (3) განთავსებულია 
ფასონური საყრდენის (5) ვიწრო გვერდიდან, 
სულ მცირე,  ერთზე.  
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
 11 დამოკიდებული 
ფიგურა:  10 

 
ფიგ. 1 

_________________________________________ 
 

განყოფილება G 
 
G 01 
 
(10) AP 2022 15707 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 J 3/00 
(21) AP 2021 15707 (22) 2021 07 27 
(71) შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიე- 

ბის ეროვნული ცენტრი“ (GE)  
პ. ქავთარაძის ქ. 46, 0186, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ვახტანგ ბეთლემიძე (GE);  
ლამზირა ფარულავა (GE);  
ნათია მზარეულიშვილი (GE) 

(74) თამარ ნადირაძე 
(54) ციანძმარმჟავაში აზოტ-15 იზოტოპის  

ატომური წილის განსაზღვრის  
მას-სპექტრომეტრიული ხერხი 

(57) ციანძმარმჟავაში აზოტ-15 იზოტოპის ატო-
მური წილის განსაზღვრის ხერხი უშუალოდ ცი-
ანძმარმჟავაში განსაზღვრისას ითვალისწინებს 
ციანძმარმჟავას ნიმუშის შერევას ვოლფრამის 
ფხვნილთან პროპორციით 1:1, მის მოთავსებას 
მას-სპექტრომეტრის ამაორთქლებელში, აორთქ-
ლებას და მოლეკულათა იონიზაციას საიო-
ნიზაციო საკანში ელექტრონული დაყუმბარების 
მეთოდით, იონიზირებული მოლეკულების და-
ყოფას მას-სპექტრომეტრის ანალიზატორში, მი-
ღებული სპექტრის რეგისტრირებას, მიღებული 
მონაცემების გამოკვლევას m/z მასის მუხტთან 
ფარდობის მიხედვით, იმ პიკთა ინტენსივობე-
ბის გაზომვას, რომელთა m/z ტოლია 86; 87; 88  
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გამოგონებები 

და  67; 68; 69; 70 და აზოტ-15 იზოტოპის ატომუ-
რი წილის განსაზღვრას მოცემული მათემატი-
კური ფორმულების მეშვეობით. ამასთან, ციან-
ძმარმჟავაში აზოტ-15 იზოტოპის ატომური წი-
ლი გამოითვლება დამატებით იმ პიკთა ინტენ-
სივობების გაზომვითაც, რომელთა მასის მუხტ-
თან m/z=67; 68; 69; 70 მოცემული განტოლების 
მეშვეობით. ბოლოს ხორციელდება ორი სხვადა-
სხვა მასური ხაზებით გამოთვლილი აზოტ-15 
იზოტოპის ატომური წილის სიდიდეების ურ-
თიერთშედარება. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
_________________________________________ 
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გამოგონებები 

 
 
 

განყოფილება A 
 
A 23 
 
(11) P 2022 7427 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 F 3/00 
(10) AP 2022 15792 A (44) 12(591)/2022 
(21) AP 2021 15792 
(22) 2021 11 09 
(24) 2021 11 09 
(73) ბახვა დოლიძე (GE) 

ი. შემოქმედელის ქ. 32, 3500, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE); 
თემურ რევიშვილი (GE)  
უნივერსიტეტის q. 9, ბ.13, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE); 
ზურაბ ანდღულაძე (GE)  
ილია ჭავჭავაძის ქ. 10, ბ. 2, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE); 
ალუ გამახარია (GE)  
თავისუფლების ქ., 4 შესახვევი 33,  
ქუთაისი, საქართველო (GE); 
ზაზა პაპიძე (GE)  
სულხან საბას გამზ. 19/21, ქუთაისი,  
საქართველო (GE); 
დავით როყვა (GE)  
მეცნიერების ქ. 14/24, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE); 
მამუკა ცხვარაძე (GE)  
ილია ჭავჭავაძის ქ. 7/37, ქუთაისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ბახვა დოლიძე (GE); 
თემურ რევიშვილი (GE);  
ზურაბ ანდღულაძე (GE);  
ალუ გამახარია (GE);  
ზაზა პაპიძე (GE);  
დავით როყვა (GE);  
მამუკა ცხვარაძე (GE) 

(54) ჩაის ფოთლის მომხალავი დანადგარი 
________________________________________ 
 

A 61 
 
(11) P 2022 7431 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/00 
A 61 K 31/7048 
A 61 K 31/43 
A 61 K 31/4184 
A 61 P 31/04 

 
 
 

(10) AP 2022 15593 A (44) 13(592)/2022 
(21) AP 2019 15593 
(22) 2019 08 28 
(24) 2019 08 28 
(31) 10-2018-0102250 
(32) 2018 08 29 
(33) KR 
(86) PCT/KR2019/011017, 2019 08 28 
(73) ჰკ ინნო.ნ კორპორეიშენ (KR)  

6ფ, 7ფ, 8ფ, 100, ეულჟი-რო, ჟუნგ-გუ 
სეული 04551, კორეის რესპუბლიკა (KR) 

(72) ბოგ ტაე კიმ (KR);  
დონგკიუ კიმ (KR);  
ეუნ ჟი კიმ (KR);  
ჟი ვონ ლიი (KR);  
კიეონგმინ  ოჰ (KR);  
აჰრონგ კიმ (KR);  
გეუნ სეოგ სონგ (KR);  
შინ-იანგ რიუ (KR);  
ეუნ კიუნგ კიმ (KR);  
ნარეე შინ (KR);  
ჰიუნ ჟი კანგ (KR);  
ჟაე მინ კიმ (KR);  
იუ-გიეონგ პარკ (KR);  
ჰანეულ ჟეონგ (KR) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) კომპოზიცია HELICOBACTER PYLORI-ს  

ერადიკაციისთვის 
________________________________________ 
 
(11) P 2022 7432 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/19 
A 61 K 9/06 
A 61 K 47/38 
A 61 K 31/185 
A 61 K 31/191 
A 61 K 9/00 

(10) AP 2022 15586 A (44) 12(591)/2022 
(21) AP 2019 15586 
(22) 2019 08 28 
(24) 2019 08 28 
(31) 18191289.0 
(32) 2018 08 28 
(33) EP 
(86) PCT/EP2019/072926, 2019 08 28 
(73) სელო მედიკალ გმბჰ (AT)  

მოოშამ 29, 5585 უნტერნბერგ, ავსტრია (AT) 
(72)  ნორბერტ ფუკს (AT) 
(74) შალვა გვარამაძე 

გამოგონების პატენტები 
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გამოგონებები 

(54) ადამიანის მაღალი რისკის პაპილო- 
მავირუსული ინფექციების თერაპია 

________________________________________ 
 
(11) P 2022 7429 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/53 
A 61 P 35/00 
C 07 D 487/04 

(10) AP 2022 15322 A (44) 10(589)/2022 
(21) AP 2018 15322 
(22) 2018 09 26 
(24) 2018 09 26 
(31) 62/564,070; 62/714,196  
(32) 2017 09 27; 2018 08 03  
(33) US; US 
(86) PCT/US2018/052925, 2018 09 26 
(73) ინსაიტ კორპორეიშენ (US)  

1801 ოგუსტინ ქათ-ოფ უილმინგტონ,  
დელავერი 19803  (US) 

(72) ჩჟუნცზიან ცზია (US);  
იუნჩჟუნ უ (US);  
იუნჩუნ პანი (US);  
ცზიაჩენ ჩჟოუ (US);  
ციუნ ლი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) პიროლოტრიაზინის წარმოებულების  

მარილები, TAM ინჰიბიტორების სახით  
გამოსაყენებლად 

________________________________________ 
 
(11) P 2022 7428 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/423 
A 61 P 37/00  
C 07 D 413/12  
C 07 D 471/04 
C 07 D 413/06 
C 07 D 487/04 
C 07 D 498/04 
C 07 D 513/04 
C 07 D 413/14 

(10) AP 2022 15134 A (44) 9(588)/2022 
(21) AP 2017 15134 
(22) 2017 12 21 
(24) 2017 12 21  
(31) 62/438,009; 62/487,336; 62/551,033  
(32) 2016 12 22; 2017 04 19; 2017 08 28  
(33) US; US; US 
(86) PCT/US2017/067951, 2017 12 21 
(73) ინსაიტ კორპორეიშენ (US)  

1801 ოგუსტინ ქათ-ოფ უილმინგტონ,  
დელავერი, 19803 (US) 

 

(72) ლიანსინ  ვუ (US);  
ცზინვეი ლი (US);  
ჩაო ცი (US);  
ფენლეი ჩჟანი (US);  
ჩჟენიუ ლი (US);  
ვენიუი ჩჟუ (US);  
ჩჟიუნ იუ (US);  
კაიცზიუნ სიაო (US);  
ლიან ლუ (US);  
სუნ მეი (US);  
დინ-ციუან ციანი (US);  
ჩუნჰუნ ჰე (US);  
ინდა ე (US);  
მეიჩჟუნ სიუი (US);  
ვენცინ იაო (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთები, როგორც  

იმუნომოდულატორები 
________________________________________ 
 
(11) P 2022 7434 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/437 
A 61 K 31/444 
A 61 K 31/4196 
A 61 P 35/00 
C 07 D 471/04 

(10) AP 2022 15630 A (44) 12(591)/2022 
(21) AP 2019 15630 
(22) 2019 11 12 
(24) 2019 11 12 
(31) 62/767,602; 62/909,970  
(32) 2018 11 15; 2019 10 03  
(33) US; US 
(86) PCT/IB2019/059702, 2019 11 12 
(73) პფაიზერ ინკ. (US)  

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

(72) ომარ კჰალედ აჰმად (US);  
მეთიუ ლ დელ ბელ (US);  
რებეკკა ანნე გალლეგო (US);  
მინგუინგ ჰე (US);  
მეჰრან ჯალაე (US);  
ტედ ვილლიამ ჯონსონ (US);  
რობერტ სტივენ კანია (US);  
მიშელ ენნ მსტიგუე (US);  
საჯივ კრიშნან ნაირ (US);  
ანნა-მარიე დეჩერტ შმიტტ (US);  
ჯეიმსონ ბრაის თათლ (US);  
რუ ჟოუ (US);  
დაჰუი ჟოუ (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
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გამოგონებები 

(54) 2,3-დიჰიდრო-1H-პიროლო[3,4-c]პირიდინ- 
1-ონის წარმოებულები როგორც HPK1  
ინჰიბიტორები კიბოს სამკურნალოდ  

________________________________________ 
 
(11) P 2022 7433 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 P 35/00 
C 07 D 401/14  
C 07 D 405/14 
C 07 D 487/04 
C 07 D 498/04 

(10) AP 2022 15475 A (44) 13(592)/2022 
(21) AP 2019 15475 
(22) 2019 04 22 
(24) 2019 04 22 
(31) 62/663,096; 62/750,454; 62/826,609  
(32) 2018 04 26; 2018 10 25; 2019 03 29  
(33) US; US; US 
(86) PCT/IB2019/053314, 2019 04 22 
(73) პფაიზერ ინკ. (US)  

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

(72) პინგ ჩენ (US);  
სუჯინ ჩო-შულც (US);  
ჯუდით გაილ დეალ (US);  
გარი მაიკლ გალეგო (US);  
მეჰრან ჯალაიე (US);  
რობერტ სტივენ კანია (US);  
საჯივ კრიშნან ნაირ (US);  
საშა ნინკოვიჩ (US);  
სუვი ტუულა მარიუკა ორ (US);  
სინტია ლუის პალმერ (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) 2-ამინო-პირიდინის ან 2-ამინო-პირი- 

მიდინის წარმოებულები როგორც  
ციკლინ დამოკიდებული კინაზას  
ინჰიბიტორები 

________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 
B 01 
 
(11) P 2022 7430 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 01 J 20/18 
C 02 F 1/28  
C 02 F 1/64  

(10) AP 2022 15408 A (44) 8(587)/2022 
(21) AP 2020 15408 
(22) 2020 08 14 
(24) 2020 08 14 

(73) ჯემალ შენგელია  (GE)  
ნუცუბიძის ქ. 2, ბ. 9, 0177, თბილისი,   
საქართველო (GE); 
გურამ გალოგრე (GE)  
წინამძღვრიშვილის ქ. 91, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ჯემალ შენგელია  (GE);  
გურამ გალოგრე (GE) 

(54)  Fe3+ იონების  შემცველი მანგანუმის  
დიოქსიდით მოდიფიცირებული  
ცეოლიტის მიღების ხერხი 

________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 12 
 
(11) P 2022 7426 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 M 1/34 
(10) AP 2022 15657 A (44) 12(591)/2022 
(21) AP 2021 15657 
(22) 2021 06 09 
(24) 2021 06 09 
(73) ლალი ჩახვაშვილი (GE)  

მუხიანი, II მკრ., კორპ. 7, ბ. 40, 0172,  
თბილისი, საქართველო (GE); 
თამარ ბერბერაშვილი (GE)  
ალ. ყაზბეგის გამზ. 47, ბ. 31, 0177, 
თბილისი, საქართველო (GE); 
პაატა კერვალიშვილი (GE)  
ფანასკერტელ-ციციშვილი ქ., კორპ. 6, 
ბ. 30, 0194, თბილისი, საქართველო (GE); 
თამარ ბჟალავა (GE)  
სულხან ცინცაძის ქ. 42, ბ. 10, 0160,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ლალი ჩახვაშვილი (GE);  
თამარ ბერბერაშვილი (GE);  
პაატა კერვალიშვილი (GE);  
თამარ ბჟალავა (GE) 

(54) ვირუსების ვიბრაციული სიხშირის  
განსაზღვრის მეთოდი 

________________________________________ 
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განყოფილება B 
 
B 22 
 
(11) U 2022 2134 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

B 22 F 3/11 
B 22 F 3/23 
C 22 C 1/08 

(10) AU 2022 15433 U (44) 12(591)/2022 
(21) AU 2020 15433 
(22) 2020 09 02 
(24) 2020 09 02  
(73) სსიპ „ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსი- 
ტეტი“ (GE) 
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1, თბილისი, 
საქართველო (GE); 
სსიპ „შოთა რუსთაველის საქართველოს 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“ (GE)  
მ. ალექსიძის ქ. 1, თბილისი, საქართვე- 
ლო (GE);  
ვიტალი ბახტაძე (GE) 
VIII მკრ., კორპ. 12, ბ. 56, 3700,  რუსთავი, 
საქართველო (GE)  

(72) ვაჟა მოსიძე (GE);  
ვიტალი ბახტაძე (GE) 

(54) შიგაწვის ძრავებიდან გამონაბოლქვი 
აირების გამწმენდი კატალიზატორი 

_________________________________________ 
 
(11) U 2022 2135 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

B 22 F 9/14 
B 82 B 3/00  

(10) AU 2022 15641 U (44) 13(592)/2022 
(21) AU 2021 15641 
(22) 2021 05 31 
(24) 2021 05 31 
(73) შალვა კეკუტია (GE)  

შარტავას ქ. 45ა, ბ. 16, 0160, თბილისი, 
საქართველო (GE);  
ვლადიმერ მიქელაშვილი (GE)  
რუსთაველის ქ. 4, დაბა სურამი, ხაშურის  
რაიონი, საქართველო (GE);  
ლიანა სანებლიძე (GE)  
სოხუმი, საქართველო (GE) 

 

 
 
 
 
 
(72) შალვა კეკუტია (GE); 

ვლადიმერ მიქელაშვილი (GE); 
ლიანა სანებლიძე (GE) 

(54) ელექტროჰიდრავლიკური განმუხტვის  
მოწყობილობა ნანონაწილაკების  
ჰომოგენიზაციისთვის 

_________________________________________ 
 

სასარგებლო მოდელები 
სასარგებლო მოდელის პატენტები 
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(10) AD 2022 1267 S (51) 01-01 
(21) AD 2022 1267 
(22) 2022 05 16 
(28) 3 
(71) მარინა ახალაძე (GE)  

ჩეჩელაშვილის ქ. 37, 4600, ქუთაისი,  საქართველო (GE) 
(72) მარინა ახალაძე (GE) 
(74) მარიამ გოგიტიძე (GE) 
(54) 1.-3. ჩურჩხელა ხინკლის ფორმის 
(55)  

1.1 1.2  

2.1 2.2  
 

3.1 3.2  
__________________________________________ 

 
 

დიზაინები 
განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება  

რეგისტრაციის შესახებ 
 

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

(10) AD 2022 1269 S (51) 02-04 
(21) AD 2022 1269 (22) 2022 06 17 
(28) 2 
(71) შპს „ქროსთი გლობალ“ (GE)  

ნ. ჟვანიას ქ. 2, სართული 10, ბ. 39 (ბლოკი №II), 0101, თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი,  
საქართველო (GE) 

(72) გიორგი მიქაია (GE) 
(74) გიორგი ჟორჟოლიანი (GE) 
(54) ფეხსაცმელი 
(55)  

1.1  
 

1.2  
 

1.3 1.4  
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დიზაინები 

1.5 1.6  

2.1  

2.2  
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დიზაინები 

2.3 2.4  
 
 

2.5 2.6  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

 
 
 
(11) D 2022 947 S (51) 21-01 
(10) AD 2022 1257 S (44) 2022 06 27 №12 
(21) AD 2022 1257 
(22) 2022 01 25 
(24) 2022 01 25 
(28) 13 
(18) 2027 01 25 
(73) შპს „ზარაფხანა“ (GE)  

ლუბლიანას ქ. 15, 0159, თბილისი, 
საქართველო (GE) 

(72) მიხეილ დარჯანია (GE) 
(54) 1.-12. ჭადრაკის ფიგურები; 13. ჭადრაკი 
__________________________________________ 
 

რეგისტრირებული დიზაინი 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(11) DM/222 498  (51) 32-00 
(15) 2022 06 17  (44) 32/2022 (2022 08 12) 
(22) 2022 06 17 
(28) 1 
(73) FICOSOTA OOD  

48 Madara Blvd, 9700 Shumen (BG) 
(85) − 
(86) − 
(87) − 
(88) BG 
(89) BG 
(81) III. AM, EM, GE, MD, MK, RS, TR, UA 
(72) Giacomo Bianchi  

Via di Isola 265 Picciorana, Lucca, Italy (IT) 
(74) Maciej Bugalski  

ul. Kierbedzia 6/20, 00-728 Warszawa, Poland (PL) 
(46) 2022 08 12 
(54) 1. SURFACE PATTERN 
(55)  

1.1  
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დიზაინიები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო 
ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე უფლებათა  

გავრცელების მოთხოვნით 
 

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

(11) DM/219 996  (51) 10-07 
(15) 2022 03 11  (44) 37/2022 (2022 09 16) 
(22) 2022 03 11 
(28) 1 
(73) Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. (Longines Watch Co. Francillon Ltd.)  

Rue des Noyettes 8, 2610 St-Imier (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EM, GB, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM,  

RU, SG, TN, TR, UA 
(72) Gaïane DEMUR  

c/o Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. Rue des Noyettes 8, 2610, Saint-Imier (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(46) 2022 09 16 
(54) 1. WATCH CASE 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  

1.5 1.6  

1.7 1.8  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/219 629  (51) 11-01 
(15) 2022 03 15  (44) 37/2022 (2022 09 16) 
(22) 2022 03 15 
(28) 1 
(73) HARRY WINSTON SA  

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

SG, TN, TR, UA 
(72) Delphine ABDOURAHIM  

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

Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(46) 2022 09 16 
(54) 1. NECKLACE 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3  
 

1.4  
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დიზაინები 

1.5  
 

1.6  
 

1.7  
 

1.8  
__________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/219 997  (51) 11-01 
(15) 2022 03 11  (44) 37/2022 (2022 09 16) 
(22) 2022 03 11 
(28) 2 
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TN, TR, UA 
(72) Tobias WUEST  

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

Faubourg du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(46) 2022 09 16 
(54) 1. CHARM, 2. FINGER RING 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3  

 
 №20  2022 10 25 

 
22 



                                                    
 
 

დიზაინები 

 

1.4  
 
 
 

1.5 1.6  
 
 

1.7 1.8  
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დიზაინები 

2.1 2.2 2.3  
 
 

2.4 2.5 2.6  
 
 

2.7 2.8  
__________________________________________ 
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„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2022 114913 A* 
(210) AM 114913 
(220) 2021 10 11 
(731) გაბა ინტერნაციონალ ჰოლდინგ გმბჰ 

გრაბეტსმათვეგ, თერვილი 4106,  
შვეიცარია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

ELMEX NATURAL  
BIO-ARGIN 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – კბილის პასტები, სამედიცინო დანიშნულე-
ბის გარდა; პირის ღრუს სავლებები, სამედიცი-
ნო დანიშნულების გარდა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115858 A 
(210) AM 115858 
(220) 2021 12 21 
(731) ა(ა)იპ „საქართველოს რაგბის კავშირი“ 

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

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.13.25; 27.05.04; 28.19 
(511)  
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო სა-
გნები;   ვიდეო-თამაშების  აპარატურა;  ტანვარ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ჯიშისა და სპორტის საკუთვნო; საშობაო ნაძ-
ვისხის მოსართავები. 
 

32 – არაალკოჰოლური სასმელები; მინერალუ-
რი და გაზიანი წყლები; ხილის სასმელები და 
წვენები; სიროფები და სხვა არაალკოჰოლური 
შედგენილობები სასმელების დასამზადებლად. 
(გარდა ლუდისა). 
 

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

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

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116225 A 
(210) AM 116225 
(220) 2022 01 14 
(731) ლევან ჟვანია 

ნუცუბიძის ფერდობი, III მკრ., III კვარტ.,  
კორ. 6, ბ. 15, 0183, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 

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 

(591) თეთრი, შავი, წითელი, რუხი,   
ყავისფერი, კრემისფერი 

(531) 02.01.01; 19.09.02; 24.03.02; 24.03.16;  
24.03.19; 25.01.10; 25.01.19; 28.19; 29.01.15 

(526) Georgia, მცხეთა, ილია ჭავჭავაძის  
პორტრეტი 

(511)  
33 – ღვინო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116950 A 
(210) AM 116950 
(220) 2022 03 04 
(310) 5123939  
(320) 2021 09 08 
(330) IN 
(731) ნისსან ჯიდოსია კაბუსიკი კაისია (ასევე,  

მოვაჭრის სახით ნისსან მოტორ კო., ლტდ) 
No.2, ტაკარა-ხო, კანაგავა-კუ, იოკოგამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
12 – ავტომობილები; ელექტროძრავიანი სატრა-
ნსპორტო  საშუალებები; ვაგონეტები;  სატვირ-
თო ავტომანქანები; ფურგონები [სატრანსპორ-
ტო საშუალებები]; ნაწილობრივ გაძლიერებუ-
ლი განვლადობის ფურგონები; სპორტული ავ-
ტომობილები; სარბოლო ავტომობილები; ბამ-
პერები (სატრანსპორტო საშუალებების); ჰაერ-
ბალიშები [უსაფრთხოების მოწყობილობები ავ-
ტომობილისათვის]; ტალახსაწინააღმდეგო ფა-
რები; ძარები სატრანსპორტო საშუალებებისა-
თვის; სავარძლები (სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის); ატომობილის სპოილერები; საბარგულები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ხისტი სა-
ფარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 
სავარძლის შალითები სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის; სანთებლები ავტომობილებისა-
თვის. 
 ___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116951 A 
(210) AM 116951 
(220) 2022 03 04 
(310) 084925 
(320) 2021 11 12 
(330) JM 
 

(731) ნიკოვენჩურს ჰოლდინგს ლიმიტედ 
გლოუბ ჰაუზ 1 უოტერ სტრიტ,  
ლონდონი, WC2R 3LA, გაერთიანებული  
სამეფო 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

VUSE GO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მიზ-
ნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთებ-
ლები; სანთებლები სიგარებისათვის; ასანთი; 
მწეველთა საკუთნო; სიგარეტის და პაპიროსის 
ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები, სიგარეტის ფი-
ლტრები, ჯიბის მოწყობილობა სიგარეტის და 
პაპიროსის დახვევისათვის; ქაღალდის ჰილ-
ზებში თამბაქოს დამტენი ჯიბის მოწყობილო-
ბა; ელექტრონული სიგარეტი; კარტრიჯები 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; სითხეები 
ელექტრონული სიგარეტისათვის; გახურების-
თვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი; სიგარე-
ტის და თამბაქოს გახურებისათვის განკუთვნი-
ლი ელექტრონული მოწყობილობები და მათი 
ნაწილები; ინგალაციისათვის განკუთვნილი 
თამბაქოს შემცვლელები; თამბაქოს შემცვლე-
ლის სიგარეტები; პორტსიგარები; სიგარეტის 
ყუთები; სნუსი თამბაქოსთან ერთად; საბურნუ-
თეები თამბაქოთი; სნუსი თამბაქოს გარეშე; სა-
ბურნუთეები თამბაქოს გარეშე; ორალური ნი-
კოტინის პაკეტები თამბაქოს გარეშე (არასამე-
დიცინო მიზნებისათვის). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116952 A 
(210) AM 116952 
(220) 2022 03 04 
(310) 085296 
(320) 2021 12 21 
(330) JM 
(731) ნიკოვენჩურს ჰოლდინგს ლიმიტედ 

გლოუბ ჰაუზ 1 უოტერ სტრიტ,  
ლონდონი, WC2R 3LA, გაერთიანებული  
სამეფო 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

VUSE GO MAX 
(591) შავ-თეთრი 
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(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მიზ-
ნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთებ-
ლები; სანთებლები სიგარებისათვის; ასანთი; 
მწეველთა საკუთნო; სიგარეტის და პაპიროსის 
ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები, სიგარეტის ფი-
ლტრები, ჯიბის მოწყობილობა სიგარეტის და 
პაპიროსის დახვევისათვის; ქაღალდის ჰილ-
ზებში თამბაქოს დამტენი ჯიბის მოწყობილო-
ბა; ელექტრონული სიგარეტი; კარტრიჯები 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; სითხეები 
ელექტრონული სიგარეტისათვის; გახურების-
თვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი; სიგა-
რეტის და თამბაქოს გახურებისათვის განკუთ-
ვნილი ელექტრონული მოწყობილობები და 
მათი ნაწილები; ინგალაციისათვის განკუთვნი-
ლი თამბაქოს შემცვლელები; თამბაქოს შემცვ-
ლელის სიგარეტები; პორტსიგარები; სიგარე-
ტის ყუთები; სნუსი თამბაქოსთან ერთად; საბუ-
რნუთეები თამბაქოთი; სნუსი თამბაქოს გარეშე; 
საბურნუთეები თამბაქოს გარეშე; ორალური 
ნიკოტინის პაკეტები თამბაქოს გარეშე (არასამე-
დიცინო მიზნებისათვის). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116954 A 
(210) AM 116954 
(220) 2022 03 04 
(731) შპს `კახური~ 

თბილისის გზატ. 1, თელავი, საქართველო 
(540)  

კახეთის სიამაყე 
Гордость Кахетии 

Pride of Kakheti 
(591) შავ-თეთრი 
(526) კახეთი, Кахети, Kakheti 
(511)  
33 – ღვინო. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2022 116955 A 
(210) AM 116955 
(220) 2022 03 04 
(731) შპს `კახური~ 

თბილისის გზატ. 1, თელავი, საქართველო 
(540)  

კახეთის საიდუმლო 
Секрет Кахетии  

The secret of Kakheti 
(591) შავ-თეთრი 
(526) კახეთი, Кахети, Kakheti 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116986 A 
(210) AM 116986 
(220) 2022 03 09 
(731) ეიპ ფაუნდეიშნ 

ვაითჰოლ ჩამბერს, 2 ნდ ფლორ ვაითჰოლ  
ჰაუს, 238 ნორთ ჩარჩ სტრიტ, PO Box  
31489, KY1-1206, ჯორჯ თაუნ, დიდი  
კაიმანი, კაიმანის კუნძულები 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

APECOIN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – კომპიუტერული მოწყობილობები; სმარტ 
საათები; სმარტ საიუველირო ნაწარმი; სათვა-
ლეები; მზის სათვალეები; ვირტუალური რეა-
ლობის სათვალეები; საყურისები; ყურსასმენე-
ბი; სათამაშო ყურსასმენები; კომპიუტერული 
თამაშების პერიფერიული მოწყობილობები; კო-
მპიუტერების, სმარტფონების, საყურისების, 
ყურსასმენების და სათამაშო მოწყობილობების 
ქეისები; შუქდიოდური (LED) აბრები, ნიშნები; 
ნეონის აბრები, ნიშნები; ბლოკჩეინი; კრიპტო-
ვალუტა; კრიპტოვალუტის აპარატული საფუ-
ლე; მულტიმედიური ფაილების არაფუნგირე-
ბადი (შეუცვლელი) ტოკენი (NFT); მუსიკალუ-
რი ფაილების არაფუნგირებადი (შეუცვლელი)  
ტოკენი (NFT); გამოსახულებითი ფაილების 

 
 №20 2022 10 25 

 
27 



              
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

არაფუნგირებადი (შეუცვლელი)  ტოკენი (NFT); 
ვიდეო ფაილების არაფუნგირებადი (შეუცვლე-
ლი)  ტოკენი (NFT); ტექსტური ფაილების არა-
ფუნგირებადი (შეუცვლელი) ტოკენი (NFT); 
აუდიო ფაილების არაფუნგირებადი (შეუცვლე-
ლი) ტოკენი (NFT); გამოსახულების, მუსიკა-
ლური, აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური 
ფაილები ავთენტიფიცირებული არაფუნგირე-
ბადი (შეუცვლელი) ტოკენის (NFT) მეშვეობით; 
ჩატვირთვადი ელექტრონული გამოცემები; 
ციფრული გამოსახულებების, აუდიო, ვიდეო 
და მულტიმედიური ფაილები; კომპიუტერუ-
ლი გრაფიკა; პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ბლოკჩეინის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
განაწილებული რეესტრის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კრიპტოგრაფიის პროგრამული 
უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყო-
ფა კრიპტოვალუტის გამოყენებისათვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ციფრულ ვალუტას-
თან გამოყენებისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ვირტუალურ ვალუტასთან გამოყენე-
ბისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ციფ-
რული აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპ-
ტო-ტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, არა-
ფუნგირებადი (შეუცვლელი) ტოკენების (NFT), 
ციფრული საკოლექციო საგნების, კრიპტო სა-
კოლექციო საგნების, კრიპტოვალუტების, ციფ-
რული ვალუტების და ვირტუალური ვალუტე-
ბის  მოჭრის, შექმნისა და გაცემისათვის; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ციფრული აქტივე-
ბის, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების, 
სასარგებლო ტოკენების, არაფუნგირებადი (შე-
უცვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრული საკო-
ლექციო საგნების, კრიპტო საკოლექციო საგნე-
ბის, კრიპტოვალუტების, ციფრული ვალუტე-
ბის და ვირტუალური ვალუტების  დასათვა-
ლიერებლად და წვდომის უზრუნველსაყოფად; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული აქ-
ტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკე-
ნების, სასარგებლო ტოკენების, არაფუნგირება-
დი (შეუცვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრული 
საკოლექციო საგნების, კრიპტო საკოლექციო 
საგნების, კრიპტოვალუტების, ციფრული ვა-
ლუტების და ვირტუალური ვალუტების განა-
წილებისათვის, ვაჭრობისათვის, შენახვისათ-
ვის, გაგზავნისათვის, მიღებისათვის, აქსეპტა-
ციისათვის და გადაცემისათვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული ფინან-
სებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
სმარტ კონტრაქტების შესაქმნელად და შესას-
რულებლად; პროგრამული უზრუნველყოფა 
დეცენტრალიზებული აპლიკაციების განვითა-

რებისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზა-
ციებში საკუთრებაზე უფლებების  რეგისტრა-
ციის, მართვის, თვალთვალის და გადაცემისა-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენ-
ტრალიზებული ავტონომიური ორგანიზაციე-
ბის მართვისა და  ხელმძღვანელობისათვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენტრალი-
ზებულ ავტონომიურ ორგანიზაციებში მონაწი-
ლეობისა და ხმის მიცემისათვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების 
შესასრულებლად და რეგისტრაციისათვის; გა-
ნაწილებული რეესტრის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების დამუშა-
ვებაში გამოსაყენებლად; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული ფონდების გადაცემი-
სათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა კრიპ-
ტოვალუტის საფულეების სახით გამოსაყენებ-
ლად; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული საფულეების სახით გამოსაყენებ-
ლად; პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული საფულეების შექმნისა და მართვი-
სათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ციფ-
რული ვალუტის გადახდისა და გადაცვლის 
ტრანზაქციებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ციფრული აქტივების, ციფრული ტო-
კენების, კრიპტო-ტოკენების, სასარგებლო  ტო-
კენების, არაფუნგირებადი (შეუცვლელი) ტოკე-
ნების (NFT), ციფრული საკოლექციო საგნების, 
კრიპტო საკოლექციო საგნების, კრიპტოვალუ-
ტების, ციფრული ვალუტების და ვირტუალუ-
რი ვალუტების შემცველი ტრანზაქციების მარ-
თვისა და შემოწმება-დამტკიცებისათვის; ელექ-
ტრონული გადახდის დამუშავების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; თამაშების პროგრამული 
უზრუნველყოფა; ვირტუალური რეალობის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; პროგრამული 
უზრუნველყოფა NFT-ების შესაქმნელად; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ბლოკჩეინზე ტრან-
ზაქციების მართვისა და შემოწმება-დადასტუ-
რებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა თა-
მაშების განვითარებისთვის; საშუალებები თა-
მაშების პროგრამული უზრუნველყოფის განვი-
თარებისათვის; ბლოკჩეინის სათამაშო პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კრიპტოვალუტის მაინინგისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა კრიპტოვალუ-
ტის ფარმინგისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა აუქციონების მოწყობისა და ჩატარე-
ბისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ხმის 
მიცემისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
სოციალური ქსელისთვის; საშუალებები პროგ-
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რამული უზრუნველყოფის განვითარებისათ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ონლაინ  
საზოგადოებების  შექმნის, მართვისა და ურთი-
ერთობისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
ვირტუალურ საზოგადოებასთან ჯგუფების შე-
საქმნელად, მართვისა და წვდომისთვის; ფაი-
ლების გაზიარების პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა ელ-
ექტრონული შეტყობინებების, გრაფიკის, გამო-
სახულების, აუდიო და აუდიო ვიზუალური 
კონტენტის გაგზავნისა და მიღებისთვის ინ-
ტერნეტისა და საკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა შექმ-
ნის, რედაქტირების, ატვირთვის, ჩამოტვირთ-
ვის, წვდომის, ნახვა-დათვალიერების, განთავ-
სების, გამოქვეყნების, ჩვენების, ტეგირების (მო-
ნიშვნის), ბლოგინგის, სტრიმინგის (ნაკადური 
გადაცემის), ლინკინგის, ანოტაციის, განწყობა-
ზე მითითების, კომენტირების, ხმის მიცემის, 
სისტემურად გაერთიანების (ჩამაგრების), გადა-
ცემისთვის და ელექტრონული მედიის  ან ინ-
ფორმაციის გაზიარების ან სხვაგვარად მიწო-
დებისთვის კომპიუტერული და საკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა გამოსახულების, გრაფიკის, აუ-
დიო, ვიდეო და ტექსტის  დასამუშავებლად; 
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა და 
ინფორმაციის შეგროვების, მართვის, რედაქტი-
რების, ორგანიზების, მოდიფიცირების, გადაცე-
მის, გაზიარებისა და შენახვისთვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა კონტენტის, ტექსტური, 
ვიზუალური ნაწარმოებების, აუდიო ნაწარმოე-
ბების, აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების, ლი-
ტერატურული ნაწარმოებების, მონაცემების, 
ფაილების, დოკუმენტების და ელექტრონული 
ნაწარმოებების გადაცემის, გაზიარების, მიღე-
ბის, ჩატვირთვის, ჩვენების, ურთიერთქმედე-
ბის და გადაცემისათვის; ელექტრონული კო-
მერციის პროგრამული უზრუნველყოფა; ელექ-
ტრონული კომერციის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც მომხმარებლებს საშუალე-
ბას აძლევს განახორციელონ ელექტრონული 
ბიზნეს ტრანზაქციები გლობალური კომპიუტე-
რული ინტერნეტისა და საკომუნიკაციო ქსელე-
ბის მეშვეობით; ელექტრონული ტრანზაქციე-
ბის დამუშავების პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; პროგრამული უზრუნველყოფა ღონისძიე-
ბების ორგანიზების, მოძიებისა და მართვისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა ანგარიშე-
ბის შესაქმნელად და ფინანსური ტრანზაქციე-
ბის შესახებ ინფორმაციის შესანახად და მართ-

ვისთვის განაწილებულ რეესტრსა და დეცენ-
ტრალიზებულ გადახდის ქსელებზე; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ფინანსურ ვაჭრობაში 
გამოსაყენებლად; პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ფინანსურ გადაცვლებში გამოსაყენებლად; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ფინანსურ 
ტრანზაქციაში მონაწილე მხარეების ავთენტუ-
რობის უზრუნველსაყოფად; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქციების რეეს-
ტრის საწარმოებლად; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერულ ქსელებში ელექტრო-
ნული გადაცემის კრიპტოგრაფიული უსაფრთ-
ხოების მართვისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ციფრული ინფორმაციის დაშიფვრისა 
და უსაფრთხო გადაცემის გასაადვილებლად 
ინტერნეტის საშუალებით; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ვალუტის კონვერტაციისთვის. 
 

14 – საიუველირო ნაკეთობები; იმიტირებული 
(ხელოვნური) საიუველირო  ნაკეთობები; საა-
თები; გასაღების ჯაჭვები; რგოლები გასაღების 
ჩამოსაკიდებლად (ბრელოკები). 
 

16 – ბეჭდური გამოცემები; წიგნები; სათამაშო 
კარტი (ბანქო); ჟურნალები; სურათები, ნახატე-
ბი; პლაკატები; საკანცელარიო ნივთები; სავაჭ-
რო ბარათები. 
 

18 – ჩანთები; ზურგჩანთები; სამგზავრო ჩანთე-
ბი, ბარგი; საფულეები. 
 

24 – საბნები; საწოლების გადასაფარებლები. 
 

25 – ტანსაცმელი; შლაპები, ქუდები; თავსაბუ-
რავი; ქურთუკები, პიჯაკები; ჯერსის ტანსაცმე-
ლი; შარვლები, საცვლები;  პერანგები; მოკლე-
სახელოიანი მაისურები; სვიტერები, პულოვე-
რები; თბილი ნაქსოვი პერანგები, ფუფაიკები; 
ფეხსაცმელები; შარფები; ფეხსაცმელები რეზი-
ნის ძირზე (ჩოგბურთის ფეხსაცმელები); წინ-
დები. 
 

27 – ფარდაგები; ხალიჩები; საგებები. 
 

28 – სათამაშოები, თამაშები და სათამაშოები; 
სათამაშო ქანდაკებები, სტატუეტები; პლუშის 
სათამაშოები; სათამაშო ტრანსფორმერები; ბუ-
რთები; კალათბურთის ბურთები;  სათამაშო 
ბანქო; სავაჭრო ბარათები; გადასატანი მოწყო-
ბილობა ელექტრონული, კომპიუტერული, ინ-
ტერაქტიული და ვიდეო თამაშების სათამაშოდ; 
სათამაშო მოწყობილობები;  სათამაშო მობი-
ლური მოწყობილობები; გასართობი სათამაშო 
აპარატები; სათამაშო კონსოლები; კომპიუტე-
რული და ვიდეო თამაშების სათამაშო კონტრო-
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ლერები; კომპიუტერული თამაშების ჯოისტი-
კები; ვიდეო თამაშის ჯოისტიკები; სათამაშო 
თაგვები; სათამაშო კლავიატურები; სკეიტბორ-
დები; სკეიტბორდის დეკა. 
 

32 – ლუდი; ენერგეტიკული სასმელები; უალ-
კოჰოლო სასმელები; მსუბუქი სასმელები. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები; ღვინო; მაგარი 
ალკოჰოლიანი სასმელები; ალკოჰოლური სას-
მელები (მაგარი); ლიქიორები; კოქტეილები. 
 

35 – მომსახურება საცალო ვაჭრობაში;  მომსა-
ხურება რეკლამის სფეროში; მომსახურება მარ-
კეტინგში; ბაზრის კვლევა;  სარეკლამო მომსა-
ხურება;  მომსახურება ბიზნეს კონსულტაციებ-
ში; პროდუქტებისა და მომსახურების გაცვლისა 
და გაყიდვის ხელშეწყობა კომპიუტერული და 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ონლაინ 
საშუალებების უზრუნველყოფა მყიდველების  
გამყიდველებთან დასაკავშირებლად; ონლაინ 
გასაღების ბაზრის უზრუნველყოფა; ციფრული 
აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტო-
კენების, სასარგებლო ტოკენების, არაფუნგირე-
ბადი (შეუცვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრუ-
ლი საკოლექციო საგნების, კრიპტო საკოლექ-
ციო საგნების, კრიპტოვალუტების, ციფრული 
ვალუტების და ვირტუალური ვალუტების ონ-
ლაინ გასაღების ბაზრის უზრუნველყოფა; ონ-
ლაინ გასაღების ბაზრის უზრუნველყოფა მყი-
დველებისა და გამყიდველებისთვის ისეთი ცი-
ფრული საქონლისათვის, რომელიც ავთენტი-
რებულია არაფუნგირებადი (შეუცვლელი) ტო-
კენების (NFT) მეშვეობით; ონლაინ გასაღების 
ბაზრის უზრუნველყოფა ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების, სა-
სარგებლო ტოკენების, არაფუნგირებადი (შეუც-
ვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრული საკოლექ-
ციო საგნების, კრიპტო საკოლექციო საგნების, 
კრიპტოვალუტების, ციფრული ვალუტების და 
ვირტუალური ვალუტების სესხების, გაქირავე-
ბის და ვაჭრობისათვის; ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების, სა-
სარგებლო ტოკენების, არაფუნგირებადი (შეუც-
ვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრული საკოლექ-
ციო საგნების, კრიპტო საკოლექციო საგნების, 
კრიპტოვალუტების, ციფრული ვალუტების და 
ვირტუალური ვალუტებისათვის ვირტუალუ-
რი გასაღების ბაზრის უზრუნველყოფა; ვირ-
ტუალური გასაღების ბაზრის უზრუნველყოფა 
მყიდველებისა და გამყიდველებისთვის ისეთი 
ციფრული საქონლისათვის, რომელიც ავთენ-
ტირებულია არაფუნგირებადი (შეუცვლელი) 

ტოკენების (NFT) მეშვეობით; ვირტუალური 
გასაღების ბაზრის უზრუნველყოფა არაფუნგი-
რებადი (შეუცვლელი) ტოკენების (NFT) სესხე-
ბის, გაქირავების და ვაჭრობისთვის; კომპიუტე-
რული და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით 
მესამე მხარის მომსახურებისა და პროდუქტე-
ბის გაცვლისა და გაყიდვის ხელშეწყობა; სა-
ქონლისა და/ან მომსახურების გამყიდველების-
თვის ონლაინ გასაღების ბაზრების უზრუნველ-
ყოფა; მომსახურება აუქციონის სფეროში; მომ-
სახურება ხმის მიცემაში; სხვათა საქონლისა და 
მომსახურების პოპულარიზაცია (რეკლამირება) 
კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსელების 
მეშვეობით. 
 

36 – ფინანსური მომსახურება; ფულადი მომსა-
ხურება; ფინანსური ტრანზაქციის მომსახურე-
ბა; ფინანსური გადაცვლის მომსახურებები; სა-
ბანკო მომსახურება; მომსახურებები დაკავში-
რებული კრიპტოვალუტასთან; მომსახურებები 
დაკავშირებული ციფრულ ვალუტასთან; მომ-
სახურებები დაკავშირებული ელექტრონულ 
ვალუტასთან; მომსახურებები დაკავშირებული 
ვირტუალურ ვალუტასთან; მომსახურებები 
კრიპტოვალუტის გადაცვლაში; მომსახურებები 
კრიპტოვალუტით ვაჭრობაში; მომსახურებები 
კრიპტოვალუტით გადახდის პროცედურებში; 
მომსახურებები ელექტრონულ გადახდაში; მო-
მსახურებები ელექტრონულ საფულეში; მომსა-
ხურებები ვალუტის გადაცვლაში;  მომსახურე-
ბები ვალუტით ვაჭრობაში; მომსახურებები გა-
დახდის პროცესებში; სესხის მომსახურება; ცი-
ფრული აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრი-
პტო-ტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, არა-
ფუნგირებადი (შეუცვლელი) ტოკენების (NFT), 
ციფრული საკოლექციო საგნების, კრიპტო სა-
კოლექციო საგნების, კრიპტოვალუტების, ციფ-
რული ვალუტების და ვირტუალური ვალუტე-
ბის შექმნა და გაცემა; მომსახურებები ციფ-
რული აქტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპ-
ტო-ტოკენების, სასარგებლო ტოკენების, არა-
ფუნგირებადი (შეუცვლელი) ტოკენების (NFT), 
ციფრული საკოლექციო საგნების, კრიპტო სა-
კოლექციო საგნების, კრიპტოვალუტების, ციფ-
რული ვალუტების და ვირტუალური ვალუტე-
ბის განაწილებაში, ვაჭრობაში, კრედიტის გაცე-
მაში, გადაცვლაში, შენახვაში და გადაგზავნაში; 
ფინანსური ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ინ-
ფორმაციის მიწოდება ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების, სა-
სარგებლო ტოკენების, არაფუნგირებადი (შეუც-
ვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრული საკოლექ-
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ციო საგნების, კრიპტო საკოლექციო საგნების, 
კრიპტოვალუტების, ციფრული ვალუტების და 
ვირტუალური ვალუტების  სფეროებში; ფინან-
სური საქმიანობა, კერძოდ, ფინანსების მართვა, 
ფინანსების დაგეგმვა, პროგნოზირება ფინან-
სებში, ფინანსური პორტფელის მართვა და ფი-
ნანსური ანალიზი და კონსულტაცია; ფინანსუ-
რი ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონული სა-
შუალებებით; საბროკერო მომსახურება; მომსა-
ხურება ვალუტასთან დაკავშირებულ გარიგე-
ბაში; მომსახურებები ინვესტიციების მართვაში; 
მომსახურებები ელექტრონულ კომერციულ გა-
დახდებში; მომსახურებები „ბლოკჩეინზე“ და-
ფუძნებული გადახდის შემოწმება – დადასტუ-
რებაში. 
 

38 – მომსახურება საკომუნიკაციო სფეროში; მო-
მსახურება სატელეკომუნიკაციო სფეროში; მომ-
სახურება მაუწყებლობის სფეროში; მომსახურე-
ბა ელექტრონული შეტყობინებების სფეროში; 
აუდიო, ვიდეო და ციფრული მედიის კონტენ-
ტის სტრიმინგი (ნაკადური გადაცემა) ინტერ-
ნეტში; ელექტრონული და ვიდეო თამაშების 
სტრიმინგი; ინტერნეტ სასაუბრო ოთახების 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერის მომხმარებ-
ლებს შორის შეტყობინებების გადაცემისათვის 
ონლაინ ფორუმების უზრუნველყოფა; მონაცემ-
თა სტრიმინგი; ინფორმაციისა და გამოსახულე-
ბების კომპიუტერის დახმარებით გადაცემა; ონ-
ლაინ საზოგადოების ფორუმის უზრუნველყო-
ფა მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის, აუ-
დიო, ვიდეო, რეალურ დროში ახალი ამბების, 
გასართობი კონტენტების და ინფორმაციის გა-
საზიარებლად და სტრიმინგისთვის; მომხმა-
რებლის წვდომის უზრუნველყოფა ციფრულ 
გამოსახულებებზე, ტექსტზე, აუდიოზე, ვი-
დეოზე, თამაშებზე, მულტიმედიურ კონტენტ-
ზე, ციფრულ საკოლექციო საგნებზე, კრიპტო 
საკოლექციო საგნებზე, არაფუნგირებად (შეუც-
ვლელ) ტოკენებზე (NFT); ვირტუალური და გა-
ფართოებული რეალობის კონტენტისა და მონა-
ცემების ელექტრონული გადაცემა. 
 

41 – მომსახურება გართობაში; ფილმების, კინო-
ფილმების, რადიოს, ტელევიზიისა და ვებ-
პროგრამების წარმოება და გავრცელება-განაწი-
ლება;  მულტიმედიური გასართობი კონტენტის 
წარმოება და შემდგომი წარმოება  (პოსტ-პრო-
დაქშენი); არაჩატვირთვადი ფილმების, სატე-
ლევიზიო შოუების, ვებგადაცემის, აუდიოვი-
ზუალური და მულტიმედიური ნაწარმოებების 
უზრუნველყოფა ინტერნეტის საშუალებით; 
ხმის, ვიდეო და მულტიმედიური ჩანაწერების 

წარმოება; ონლაინ ელექტრონული, კომპიუტე-
რული და ვიდეო თამაშების უზრუნველყოფა; 
მომსახურება ვირტუალური რეალობის არკა-
დულ თამაშებში; მომსახურება ვირტუალური 
რეალობის თამაშებში; მომსახურება ელექტრო-
ნულ გამოცემებში;  მომსახურება გართობებში, 
კერძოდ, ვირტუალური რეალობის, გაფართოე-
ბული რეალობის და შერეული რეალობის ინ-
ტერაქტიული გართობის, თამაშების, კონტენ-
ტის და გამოცდილების უზრუნველყოფა; მომ-
სახურება გართობებში, კერძოდ, ონლაინ ვირ-
ტუალური რეალობის, გაფართოებული რეა-
ლობის და შერეული რეალობის გარემოს უზ-
რუნველყოფა; ვირტუალური რეალობის, გაფა-
რთოებული რეალობის და შერეული რეალობის 
ვიდეოს წარმოება გართობის მიზნებისთვის; 
მომსახურება მულტიმედიური გართობის წარ-
მოებასა და გამოცემებში; გამოფენების, ღონის-
ძიებებისა და კონფერენციების მოწყობა გართო-
ბის და კულტურული მიზნებისთვის. 
 

42 – პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც 
სერვისი (SaaS); პლატფორმა, როგორც სერვისი 
(PaaS); ღრუბლოვანი გამოთვლითი სერვისები; 
კომპიუტერული მოწყობილობებისა და პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დიზაინი და გან-
ვითარება; მომსახურება კომპიუტერული, ელ-
ექტრონული და ვიდეო თამაშების განვითა-
რებაში; დეცენტრალიზებული ავტონომიური 
ორგანიზაციების (DAO) ორგანიზაცია, მართვა 
და ხელმძღვანელობა; დეცენტრალიზებულ ავ-
ტონომიურ ორგანიზაციებში (DAO) საკუთ-
რებაზე უფლების (საკუთრების წილის) აღრიც-
ხვა, მართვა და თვალყურის დევნება; დეცენ-
ტრალიზებული აპლიკაციების დიზაინი და 
განვითარება; სმარტ კონტრაქტების განვითარე-
ბა და განხორციელება; მომსახურება ინფორ-
მაციულ ტექნოლოგიებში; არაჩატვირთვადი 
ელექტრონული გამოცემები; არაჩატვირთვადი 
ციფრული გამოსახულებები, აუდიო, ვიდეო და 
მულტიმედიური ფაილები; არაჩატვირთვადი 
კომპიუტერული გრაფიკა; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა; ბლოკჩეინის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; არაჩატვირთვადი განაწილებული რეესტ-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა; კრიპტო-
გრაფიის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა კრიპტოვალუტასთან გამოსა-
ყენებლად; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ციფრულ ვალუტასთან გამო-
საყენებლად; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
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უზრუნველყოფა ვირტუალურ ვალუტასთან გა-
მოსაყენებლად;  არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების, სა-
სარგებლო ტოკენების, არაფუნგირებადი (შეუც-
ვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრული საკოლექ-
ციო საგნების, კრიპტო საკოლექციო საგნების, 
კრიპტოვალუტების, ციფრული ვალუტების და 
ვირტუალური ვალუტების  მოჭრის, შექმნისა 
და გაცემისათვის; არაჩასატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ციფრული აქტივების, 
ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტოკენების, სა-
სარგებლო ტოკენების, არაფუნგირებადი (შეუც-
ვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრული საკოლექ-
ციო საგნების, კრიპტო საკოლექციო საგნების, 
კრიპტოვალუტების, ციფრული ვალუტების და 
ვირტუალური ვალუტების დათვალიერებისა 
და მათში შეღწევის უზრუნველყოფისათვის; 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტო-ტოკენების, სასარგებლო ტოკენე-
ბის, არაფუნგირებადი (შეუცვლელი) ტოკენე-
ბის (NFT), ციფრული საკოლექციო საგნების, 
კრიპტო საკოლექციო საგნების, კრიპტოვალუ-
ტების, ციფრული ვალუტების და ვირტუალუ-
რი ვალუტების განაწილების, ვაჭრობის, შენახ-
ვის, გაგზავნის, მიღების, აქცეპტირების და გა-
დაცემისთვის;  არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული ფინან-
სებისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა სმარტ კონტრაქტების შესაქმ-
ნელად და შესასრულებლად;  არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა დეცენტრალი-
ზებული აპლიკაციების შესაქმნელად; არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა დე-
ცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაცი-
ებში საკუთრებაზე უფლების  (საკუთრების წი-
ლის) აღრიცხვა, მართვა და თვალყურის დევ-
ნება; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დეცენტრალიზებული ავტონომიური 
ორგანიზაციების მართვისა და ხელმძღვანე-
ლობისათვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებულ ავტონო-
მიურ ორგანიზაციებში მონაწილეობისა და 
ხმის მიცემისათვის; არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ფინანსური ტრანზაქ-
ციების შესრულებისა და აღრიცხვისთვის; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
განაწილებული რეესტრისათვის  ფინანსური 
ტრანზაქციების დამუშავებაში გამოსაყენებ-
ლად; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული ფონდების გადასაცე-

მად;  არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კრიპტოვალუტის საფულის სახით გა-
მოყენებისათვის; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ელექტრონული საფულის 
სახით გამოყენებისათვის; ელექტრონული სა-
ფულეების შექმნისა და მართვისათვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ციფრული ვალუტის გადახდისა და გადაც-
ვლის ტრანზაქციებისთვის; არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული აქ-
ტივების, ციფრული ტოკენების, კრიპტო-ტო-
კენების, სასარგებლო ტოკენების, არაფუნგირე-
ბადი (შეუცვლელი) ტოკენების (NFT), ციფრუ-
ლი საკოლექციო საგნების, კრიპტო საკოლექ-
ციო საგნების, კრიპტოვალუტების, ციფრული 
ვალუტების და ვირტუალური ვალუტების  მა-
რთვისა და შემოწმება-დამტკიცებისათვის; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული გადახდის პროცედურებისთ-
ვის;  არაჩატვირთვადი  პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა თამაშებისთვის; ვირტუალური რეა-
ლობის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; NFT-ების შესაქმნელად არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ბლოკჩეინზე ტრანზაქციების მართვისა და შე-
მოწმება – დადასტურებისათვის; არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშების 
განვითარებისთვის; არაჩატვირთვადი  სათამა-
შო პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარე-
ბის შემუშავების საშუალებები; ბლოკჩეინის 
სათამაშო არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კრიპტოვალუტის მაინინგისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; კრიპტოვალუტის ფარმინგისთვის  
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა აუქციონების მოწყობისა და ჩატარე-
ბისთვის; კენჭისყრისთვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა სოციალური 
ქსელისთვის;  არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა დამუშავების საშუალებებისა-
თვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ონლაინ მომხმარებელთა საზოგადოე-
ბის  შექმნის, მართვისა და ურთიერთობისთ-
ვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ვირტუალურ საზოგადოებებში ჯგუ-
ფების შესაქმნელად, მართვისა და წვდომის-
თვის; ფაილების გაზიარების არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა; არაჩატვირთვა-
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დი საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული შეტყობინებების, 
გრაფიკის, გამოსახულების, აუდიო და აუდიო 
ვიზუალური კონტენტის გასაგზავნად და მისა-
ღებად ინტერნეტისა და საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა შექმნის, რედაქტირე-
ბის, ატვირთვის, ჩატვირთვის, წვდომის, ნახვა-
დათვალიერების, განთავსების, გამოქვეყნების, 
ჩვენების, ტეგირების (მონიშვნის), ბლოგინგის, 
სტრიმინგის (ნაკადური გადაცემის), ლინკინ-
გის, ანოტაციის, განწყობაზე მითითების, კო-
მენტირების, ხმის მიცემის, სისტემურად გაერ-
თიანების (ჩამაგრების), გადაცემისთვის და ელ-
ექტრონული მედიის  ან ინფორმაციის გაზია-
რების ან სხვაგვარად მიწოდებისთვის კომპიუ-
ტერული და საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეო-
ბით; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გამოსახულების, გრაფიკის, აუდიო, 
ვიდეო და ტექსტური დამუშავებისათვის; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემთა და ინფორმაციის შეგროვების, მარ-
თვის, რედაქტირების, ორგანიზების, მოდიფი-
კაციის, გადაცემის, გაზიარებისა და შენახვის-
თვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კონტენტის, ტექსტის, ვიზუალური 
ნაწარმოებების, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიო-
ვიზუალური ნაწარმოებების, ლიტერატურული 
ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილების, დოკუ-
მენტების და ელექტრონული ნაწარმოებების 
გადაცემის, გაზიარების, მიღების, ჩატვირთვის, 
ჩვენების, ურთიერთქმედების და გადაცემისა-
თვის; ელექტრონული კომერციის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; ელექ-
ტრონული კომერციის არაჩატვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმა-
რებლებს საშუალებას აძლევს განახორციელონ 
ელექტრონული ბიზნეს ტრანზაქციები გლობა-
ლური კომპიუტერული ინტერნეტისა და საკო-
მუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ელექტრონუ-
ლი ტრანზაქციების დამუშავების არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული უზრუნველყოფა; არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა ღო-
ნისძიებების ორგანიზების, მოძიებისა და მარ-
თვისთვის; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ანგარიშების შესაქმნელად და 
ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინფორმა-
ციის შესანახად და მართვისთვის განაწილე-
ბული რეესტრსა და დეცენტრალიზებულ გა-
დახდის ქსელებზე; არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ფინანსურ ვაჭრობაში 

გამოსაყენებლად; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფინანსურ გადაცვლებში 
გამოსაყენებლად; არაჩატვირთვადი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ფინანსურ ტრანზაქციაში 
მონაწილე მხარეების ავთენტიფიკაციის უზ-
რუნველსაყოფად; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ფინანსური ტრანზაქციების რეესტრის სა-
წარმოებლად; არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელებში ელ-
ექტრონული გადაცემის კრიპტოგრაფიული 
უსაფრთხოების მართვისთვის; არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული 
ინფორმაციის დაშიფვრისა და უსაფრთხო გა-
დაცემისათვის ინტერნეტის საშუალებით; არა-
ჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
ვალუტის კონვერტაციისთვის. 
 

43 – რესტორნის მომსახურება; ბარის მომსახუ-
რება; სასტუმროს მომსახურება. 
 

45 – მომსახურება ონლაინ სოციალური ქსელის 
სფეროში; მომსახურება პირადი საიდენტიფიკა-
ციო ინფორმაციის ავთენტურობის დადგენის  
უზრუნველსაყოფად; მომსახურება პირადობის 
დადასტურების საკითხებში; მომსახურება მო-
ნაცემების და ინფორმაციის უსაფრთხოების სა-
კითხებში; ონლაინ საზოგადოების უზრუნველ-
ყოფა ციფრული აქტივების, ციფრული ტოკენე-
ბის, კრიპტო-ტოკენების, სასარგებლო ტოკენე-
ბის, არაფუნგირებადი (შეუცვლელი) ტოკენე-
ბის (NFT), ციფრული საკოლექციო საგნების, 
კრიპტო საკოლექციო საგნების, კრიპტოვალუ-
ტების, ციფრული ვალუტების და ვირტუალუ-
რი ვალუტების შესყიდვის, გაყიდვის, ვაჭრო-
ბის და ინფორმაციის განხილვისა და გაცვლი-
სათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116988 A 
(210) AM 116988 
(220) 2022 03 10 
(731) ფონტერა ბრენდს (სინგაპური) პტი  

ლიმიტედ 
182 სისელ სტრით, #15-01 ფრეიზერს  
თაუერ, სინგაპური, 069547, სინგაპური 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

COUNTRY SOFT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – რძის ნაწარმი; სასმელები და ფხვნილები 
რძის საფუძველზე; რძე; პროდუქტები რძის სა-
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ფუძველზე; რძის ფხვნილი; რძის ცილები (რძის 
ნაწარმი); რძე ცილის მაღალი შემცველობით; 
ნაღები (რძის პროდუქტი); ნაღების კარაქი; 
საკვები ზეთები; საკვები ცხიმები; ძირითადად 
რძის პროდუქტებიდან შემდგარი სპრედები; 
მარგარინი; ნაღები კარაქის ნარევები; საკვები 
ზეთების ნარევები; საკვები ცხიმების ნარევები; 
ერბო; ყველი; რძის შრატი; იოგურტი; დესერ-
ტები რძის პროდუქტების უპირატესობით. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117073 A 
(210) AM 117073 
(220) 2022 03 15 
(731) შოთა ციხელაშვილი 

დიღმის მასივი, V კვარტ., კორპ. 20, ბ. 42,  
0159, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.15.02; 24.17.04; 26.04.10 
(511)  
35 – ბიზნესის მართვა; რეკლამა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117074 A 
(210) AM 117074 
(220) 2022 03 15 
(731) შპს `იურიდიული ფირმა VBAT~ 

გიზო ნიშნიანიძის ქ. 1, ბ. 11, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თინათინ  ცხვედიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.23; 26.11.25; 27.05.04 
(511)  
45 – იურიდიული მომსახურება; მატერიალური 
ქონებისა და პიროვნებების  ფიზიკური  დაცვის 

სამსახური; პერსონალური და სოციალური მო-
მსახურება, გაწეული სხვათა მიერ ინდივიდე-
ბის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117087 A 
(210) AM 117087 
(220) 2022 03 16 
(731) შპს `მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიე- 

ბი და სერვისი~ 
აკ. ბელიაშვილის ქ.  83, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნათია გოგაძე 
(540) 

 
(591) FCF9F9 თეთრი, EF4040 წითელი 
(531) 24.13.01; 24.13.13; 29.01.01 
(511)  
10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლო-
გიური და ვეტერინარული აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები; ხელოვნური კიდურები, თვალე-
ბი და კბილები (პროთეზები); ორთოპედიული 
საგნები; მასალა ქირურგიული ნაკერის დადე-
ბისთვის; უნარშეზღუდული ადამიანების საჭი-
როებებზე მორგებული თერაპიული და დამხ-
მარე მოწყობილობები; აპარატურა მასაჟისთვის; 
აპარატურა, მოწყობილობები და საშუალებები 
ჩვილი ბავშვებისთვის; აპარატურა, მოწყობი-
ლობები და საშუალებები სექსუალური აქტი-
ვობისთვის. 
 

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

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

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სა-
მსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
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44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117104 A  
(210) AM 117104 
(220) 2022 03 17 
(731) შპს `იმპექსფარმი~ 

გიორგი სააკაძის II გასასვლელი 17, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Verezon 
(591)  შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117105 A 
(210) AM 117105 
(220) 2022 03 17 
(731) უესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის ინკ. 

5601 გრეით ოუქს პარკუეი სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95119, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.01; 26.03.04; 26.03.07; 26.03.24;  

26.13.25 
(511)  
9 – კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობი-
ლობა; ცარიელი USB ფლეშ-მეხსიერება; კომპი-

უტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწე-
რილი; მყარსხეულიანი მეხსიერება; კომპიუტე-
რის მეხსიერების ბლოკები; ნახევარგამტარული 
მეხსიერების მოწყობილობები; ნახევარგამტა-
რული მოწყობილობები; ფლეშ ბარათის ადაპ-
ტერები; მეხსიერების ბარათები მიკროპროცე-
სორით [სმარტ-ბარათები]; კომპიუტერული სი-
სტემის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლი-
კაცია, ჩასატვირთი; კომპიუტერები მონაცემე-
ბის სამართავად; ლეპტოპების ჩასადებად გან-
კუთვნილი ჩანთები; ინსტრუმენტების ნაკრები 
სმარტფონებისთვის; პორტატული მედია პლე-
იერები; ცარიელი USB ბარათები; USB ფლეშ-
მეხსიერებები; ცარიელი ფლეშ-მეხსიერების ბა-
რათები; კომპიუტერის გარე მყარი დისკები; 
კომპიუტერული პროგრამები, ჩაწერილი; კომ-
პიუტერული პროგრამები [ჩასატვირთი პროგ-
რამული უზრუნველყოფა]; დიაგნოსტიკის აპა-
რატურა, არასამედიცინო; დისკამძრავები; მო-
ნაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები; 
ელექტრონული მეხსიერება; ჩიპ-ბარათები; 
ელექტრული ხელსაწყოები კომუნიკაციისთვის; 
ინტეგრირებული მიკროსქემის ჩიპები; ინტეგ-
რალური სქემები; ინტერფეისები კომპიუტე-
რებისათვის; ნახევარგამტარები; ბატარეები, 
ელექტრული; აკუმულატორის დამტენები; და-
ბალვოლტიანი კვების ბლოკები; ელექტროხა-
ზები (მაგისტრალური). 
 

16 – მუყაოს ყუთები; კატალოგები; კომპიუტე-
რის აპარატურული უზრუნველყოფის საცნობა-
რო სახელმძღვანელოები; კომპიუტერული სა-
ხელმძღვანელოები; ინსტრუქციები; სასწავლო 
და სადემონსტრაციო მასალა;  (ავეჯის გარდა); 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
სახელმძღვანელოები; სახელმძღვანელოები სა-
სწავლო მიზნებისთვის; ქაღალდის შესაფუთი 
მასალები; ქაღალდის ყუთები; ქაღალდი შესახ-
ვევად და შესაფუთად; ქაღალდის ეტიკეტები; 
პოლიეთილენის პაკეტები შესაფუთად; პოლი-
ეთილენის გარსი შესაფუთად; ნაბეჭდი ბუკლე-
ტები; ნაბეჭდი ბროშურები; ნაბეჭდი საინფორ-
მაციო ფლაერები (ფურცლები); ნაბეჭდი საინ-
ფორმაციო ფურცლები; ნაბეჭდი გამოცემები; 
ნაბეჭდი ფურცლები; ნაბეჭდი სახელმძღვანე-
ლოები; ნაბეჭდი მასალა; ნაბეჭდი საინფორმა-
ციო ბიულეტენები; ნაბეჭდი პამფლეტები; 
ფირნიშები ქაღალდის ან მუყაოსაგან; საწერი 
კომპლექტები; კალმისტრები [ოფისის საკუთვ-
ნო]; ფანქრები; რვეულები; საკანცელარიო საქო-
ნელი; თვითწებვადი ეტიკეტები]; ქაღალდი; ას-
ლის გადასაღები ქაღალდი (საკანცელარიო). 
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35 – სარეკლამო მომსახურება; მონაცემთა ავ-
ტომატიზებული ბაზის მართვა; ბიზნეს ინფორ-
მაციის მიწოდება; საცალო ვაჭრობის მომსახუ-
რება მონაცემთა შესანახი მოწყობილობების ბუ-
დეებთან დაკავშირებით; საცალო ვაჭრობის მო-
მსახურება კომპიუტერულ აპარატურულ უზ-
რუნველყოფასთან  დაკავშირებით; საცალო ვა-
ჭრობის მომსახურება კომპიუტერის პერიფერი-
ულ მოწყობილობებთან დაკავშირებით; საცა-
ლო ვაჭრობის მომსახურება კომპიუტერის პრო-
გრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით; 
საცალო ვაჭრობის მომსახურება პორტატიულ 
მედია-პლეერებთან დაკავშირებით; მონაცემე-
ბის განახლება და შენახვა კომპიუტერის მონა-
ცემთა ბაზებში. 
 

42 – კომპიუტერული კვლევის მომსახურება; 
კომპიუტერული დიზაინის მომსახურება; კომ-
პიუტერული ტექნიკის შექმნა და დამუშავება; 
ინტერნეტში განთავსებული დისტანციური სე-
რვერების ქსელის გამოყენებით, მონაცემების 
შენახვა, მართვა და დამუშავება. გარდა ლოკა-
ლური სერვერებისა ან პერსონალური კომპიუ-
ტერებისა (ქლაუდ მომსახურება); კომპიუტე-
რული პროგრამების შედგენა; კომპიუტერის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები, 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117108 A 
(210) AM 117108 
(220) 2022 03 17 
(731) შპს `პროდიუსერული ცენტრი გეიმ- 

თივი~ 
ქიქოძის ქ. 3, 0190, თბილისი, საქართველო 

(740) ლევან ნანობაშვილი 
(540) 

რა? სად? როდის? 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117168 A 
(210) AM 117168 
(220) 2022 03 18 
(731) შპს `Bolero & Company~ 

ქუჩიშვილის ქ. 12-14-16, სართ. 6, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

King Vakhtang 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117169 A 
(210) AM 117169 
(220) 2022 03 18 
(731) შპს `სოლარ ჯორჯია~ 

გურამ ფანჯიკიძის ქ. 6 ბ. 14, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ზედაველა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117266 A 
(210) AM 117266 
(220) 2022 03 28 
(731) შპს `გამო დიჯითალ~ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 76/1, 0102,  
ჩუღურეთის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) 000000 შავი, E9FF08 ყვითელი 
(531) 26.04.04; 26.04.16; 26.04.18; 26.13.25;  

27.05.01; 28.19; 29.01.12 
(511)  
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის კო-
ნტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სამ-
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სახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117268 A 
(210) AM 117268 
(220) 2022 03 28 
(731) შპს `ყვარლის სარდაფი~ 

სოფ. ჭიკაანი, 4814, ყვარელი, საქართველო 
(740) ხათუნა იმნაძე 
(540) 

SANCTUM 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117269 A 
(210) AM 117269 
(220) 2022 03 28 
(731) შპს `ყვარლის სარდაფი~ 

სოფ. ჭიკაანი, 4814, ყვარელი, საქართველო 
(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

SUMMUM 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117270 A 
(210) AM 117270 
(220) 2022 03 28 
(731) შპს `ყვარლის სარდაფი~ 

სოფ. ჭიკაანი, 4814, ყვარელი, საქართველო 
(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

AURUM 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117271 A 
(210) AM 117271 
(220) 2022 03 28 
(731) შპს `ყვარლის სარდაფი~ 

სოფ. ჭიკაანი, 4814, ყვარელი, საქართ- 
ველო 

 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

ORTUS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117274 A 
(210) AM 117274 
(220) 2022 03 29 
(731) შპს `ლავაპი~ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 80, (ნაკვეთი 1/37), 
კომერციული ფართი 5, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ვალერიან ჯინჯოლავა 
(540) 

 
(591) თეთრი, მუქი იასამნისფერი, ყვითელი,   

ნარინჯისფერი, ღია იასამნისფერი 
(531) 16.03.25; 29.01.14 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, ინსპექტირების,  სამაშველო და 
სასწავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; აპა-
რატურა და ინსტრუმენტები ელექტროობის გა-
დაცემის, გადართვების, გარდაქმნის, დაგროვე-
ბის, განაწილების ან გამოყენების რეგულირე-
ბის ან მართვისთვის; აპარატურა და ინსტრუ-
მენტები ხმის ან გამოსახულების ჩაწერის, გადა-
ცემის, აღწარმოების ან დამუშავებისთვის; მო-
ნაცემების მაგნიტური მატარებლები, ჩასაწერი 
დისკები, ციფრული ან ანალოგიური ჩამწერი ან 
დამმახსოვრებლები; მონეტებზე მომუშავე აპა-
რატების მექანიზმები; სალარო აპარატები, 
მთვლელი მოწყობილობები; კომპიუტერები და 
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები; 
მყვინთავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, 
მყვინთავის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები 
მყვინთავებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინ-
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თავის ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა 
წყალქვეშა ცურვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყო-
ბილობები. 
 

42 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დამუშავება; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნი-
კური მომსახურება; კომპიუტერული სისტემე-
ბის ანალიზი; კომპიუტერული სისტემების 
პროექტირება; გამრავლება (კომპიუტერული 
პროგრამების); ვებ-საიტების შექმნა და ტექნი-
კური უზრუნველყოფა მესამე პირთათვის; 
კომპიუტერული საიტების განთავსება (ვებსაი-
ტები); ინსტალაცია (კომპიუტერების პროგრა-
მული უზრუნველყოფის); მონაცემებისა და ინ-
ფორმაციული პროგრამების გადამუშავება (არა-
ფიზიკური);  საძიებო საშუალებებით ინტერნე-
ტის უზრუნველყოფა; კომპიუტერული სისტე-
მების დისტანციური წვდომის კონტროლი; ვებ 
საიტების დიზაინთან დაკავშირებული კონ-
სულტაცია; კომპიუტერული პროგრამების ნა-
ირსახეობა (SaaS); ინფორმაციულ ტექნოლო-
გიასთან (IT) დაკავშირებული კონსულტაცია; 
სერვერების განთავსება პროვაიდერებთან, სერ-
ვერის იჯარა; მონაცემების სხვა ადგილას დუბ-
ლირება (მონაცემების დაკარგვის თავიდან აცი-
ლების მიზნით); მონაცემთა ელექტრონულად 
დაგროვება (შენახვა); კომპიუტერული ტექნო-
ლოგიის და პროგრამირების შესახებ ინფორმა-
ციის უზრუნველყოფა, ვებ საიტების საშუალე-
ბით; ინტერნეტში განთავსებული დისტანციუ-
რი სერვერების ქსელის გამოყენებით, მონაცემე-
ბის შენახვა, მართვა და დამუშავება. გარდა 
ლოკალური სერვერებისა ან პერსონალური კო-
მპიუტერებისა (ქლაუდ მომსახურება); აუტ-
სორსინგის (გარე რესურსების მიღება) მომსა-
ხურების პროვაიდერები ინფორმაციული ტექ-
ნოლოგიის სფეროში; ტექნოლოგიური კონ-
სულტაციები; კომპიუტერული ტექნოლოგიუ-
რი კონსულტაციები; კომპიუტერული უსაფრ-
თხოების კონსულტაცია. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117320 A 
(210) AM 117320 
(220) 2022 04 08 
(731) შპს `აგროსფეისი~ 

კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. 5, ბ. 45,  
0179, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
 

(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, F9E4E4 ვარდისფრი, BC0302  
წითელი, 006818 ღია მწვანე, 0C7A2  
მუქი მწვანე  

(531) 05.03.15; 05.07.08; 26.01.15; 28.19; 29.01.13 
(511)  
31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფ-
ლის მეურნეობის, მებაღეობის და მეტყევეობის 
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარც-
ვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოს-
ტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენა-
რეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები 
და თესლი;  ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა 
საკვები და სასმელი; ალაო. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117443 A 
(210) AM 117443 
(220) 2022 04 12 
(731) მონოპრიქს 

14-16 რუ მარკ ბლოშ, 92110 კლიში,  
საფრანგეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MONOPRIX 
(591)  შავ-თეთრი 
(511)  
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეც-
ხი საშუალებები, საწმენდი, საპრიალებელი, სა-
ხეხი და აბრაზიული პრეპარატები, საპნები, 
პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური სა-
შუალებები, თმის ლოსიონები, კბილის პასტა, 
საკმეველი, მასაჟის ზეთები, იატაკის საპრია-
ლებლები, საპრიალებელი ცვილოვანი პოლი-
ტურები, ლაქების ამოსაყვანი საშუალებები; სა-
ლესი პრეპარატები, ფერის გამახალისებელი ქი-
მიური პრეპარატები (სარეცხი საშუალება), გა-
პარსვამდე ან გაპარსვის შემდეგ გამოსაყენებე-
ლი ხაოიანი ქვა (ანტისეპტიკური), ბამბის ჩხი-
რები, ტამპონები კოსმეტიკური მიზნებისათ-
ვის, სასმელების არომატიზირებლები [ეთერზე-
თები], ცვილი, დეპილაციის ცვილი, საღებავები 
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სასაქონლო ნიშნები 

რეცხვისთვის და სამრეცხაო მიზნებისათვის, 
საწმენდები, საკონდიტრო დანიშნულების არო-
მატული ნივთიერებები (ეთერზეთები), თეთ-
რეულისთვის სურნელის მიმნიჭებელი პრო-
დუქტები, პემზა, ყვავილებისა და ბალახის 
არომატული ნარევი, საპარსი პროდუქტები, 
აბაზანის მარილები არასამედიცინო მიზნების-
თვის. 
 

8 – ხელის იარაღები და  ინსტრუმენტები, არა-
ელექტრო დანები, ჩანგლები, კოვზები (შიდა 
მოხმარების), დანები, სამართებლები, ფრჩხი-
ლების მოსაჭრელი ინსტრუმენტები (ელექტრუ-
ლი და არაელექტრული), გაზონსაკრეჭები (ხე-
ლის), თმის საჭრელები, ელექტრული და არა-
ელექტრული ინსტრუმენტები ალესვისათვის, 
წამახვილებისათვის, კონსერვის გასახსნელები, 
არაელექტრული, ჯიბის დანები, თხილის სამტ-
ვრევები არაძვირფასი ლითონისგან დამზადე-
ბული, ფეხსაცმლის კალაპოტები (ფეხსაცმლის 
მკერავის ხელსაწყო-ინსტრუმენტები), ბუხრის 
საბერველები (ხელის ინსტრუმენტები), მაკრა-
ტლები, ქანჩის გასაღები (იარაღები), ბაღში სა-
მუშაო ხელის იარაღები, მანიკიურის ხელსაწ-
ყოები (ელექტრული), ჩაქუჩები (იარაღები), 
საბეგველები (ხელის ინსტრუმენტები), ნიჩბები 
(იარაღები), ქანჩები, ყინულსატეხები, ფოცხები 
(იარაღები), ხერხები (ხელის იარაღი მკვნეტარე-
ბი), პინცეტები, საჩხრეკები, სახრახნისები. 
 

11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმომქმნე-
ლი, თბური დამუშავების, გაგრილების,  საშ-
რობი, სავენტილაციო, წყალმომარაგების და 
სანიტარული მიზნებისათვის აპარატურა - და-
ნადგარები, სათბურები, წყლის ბოთლები და 
საწოლის სათბურები, ელექტრული და არაელ-
ექტრული, ბალიშები და გადასაფარებლები 
ელექტროგათბობით, არასამედიცინო მიზნები-
სათვის. ელექტროჩაიდნები, ქვაბები, საკვების 
თბური დამუშავების ჭურჭელი ელექტრული, 
აბაჟურები, წყლის დამარბილებელი აპარატურა 
და დანადგარები, ჰაერის გამწმენდი და დეზო-
დორირების აპარატები და მანქანა-დანადგარე-
ბი, სპირტის სანთურები, აირის სანთებლები, 
ნათურები განათებისათვის, საშობაო ნაძვის 
ხის ელექტრო სანათები, საკვების წნევის ქვეშ 
სახარში ჭურჭელი, ელექტრული, მაყალი, ყავის 
სახარში ელექტრო მანქანები, ბუხრები (საყოფა-
ცხოვრებო), ჰაერის კონდიცირების აპარატები, 
გამბნევები (განათების), წყლის მფილტრავი 
აპარატები, წყლის გამწმენდი აპარატურა და 
მანქანა-დანადგარები, სასმელი წყლის ფილტ-
რები, წყლის სტერილიზატორები, აკვარიუმის 

გასაფილტრი აპარატები, გაზის სანთურები, 
ყინულის ყუთები, ტოსტერები, ჯიბის ფარნები, 
სახის საუნები, ვენტილატორები (ჰაერის კონ-
დიცირების), ელექტრო დისპენსერები სუნა-
მოებისათვის. 
 

16 – ქაღალდი და მუყაო (დაუმუშავებელი, ნა-
ხევრად დამუშავებული ან საკანცელარიო ან 
ტოპოგრაფიული); ნაბეჭდი პროდუქტები; საამ-
კინძაო მასალა; ფოტოსურათები; საკანცელა-
რიო ნივთები; ადჰეზივები (წებვადი მასალა) 
საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნუ-
ლებისთვის; მასალები ხელოვანებისათვის; სა-
ხატავი, სახაზავი ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები 
და ოფისის რეკვიზიტები (გარდა ავეჯისა); 
სასწავლო და საგანმანათლებო მასალები (გარ-
და აპარატურისა); საბეჭდი სიმბოლოები; კლი-
შეები, ჩანთები და საშეები (კონვერტები, ქისე-
ბი) განკუთვნილი შესაფუთად (ქაღალდის ან 
პლასტმასისგან დამზადებული), ნაბეჭდი მასა-
ლა, გაზეთები, წიგნები, სახელმძღვანელოები, 
ქაღალდის საფენები და ხელსახოცები, ნახატე-
ბი (სურათები) და გრავიურები, შესაფუთი ქა-
ღალდი, აფიშები, პლაკატები, ალბომები, ალმა-
ნახები, გრიფელის დაფები, საძერწი თიხა, გრა-
ვირებული (კვეთის) ხელოვნების ნიმუშები, 
ლითოგრაფიული მხატვრული ნიმუშები, ატ-
ლასები, ბლოკნოტები  (საკანცელარიო), მუყაოს 
ან ქაღალდის ყუთები, ფუნჯები (ფუნჯები), 
დალუქვის ცვილი, ბეჭდები (ბეჭდები), რვეუ-
ლები (უბის წიგნაკები), რუკები, ქუდების მუ-
ყაოს ყუთები, ტუში, ტიპოგრაფიული ლიტე-
რები, კორესპონდენციისათვის ლანგრები, ქა-
ღალდის საჭრელები (საკანცელარიო ნივთები), 
ფანქრები, ფანქრის დამჭერები, ელექტრული ან 
არაელექტრული ფანქრის სათლელები, ხატვის, 
ხაზვის მასალები, ელექტული ან არაელექტრუ-
ლი საბეჭდი მანქანები, კალმები, მელნის სად-
გამები, საწერი მოწყობილობა, საწერი ინსტრუ-
მენტები, სამელნეები, კონვერტები (საკანცელა-
რიო ნივთები), სასკოლო ნივთები, გლობუსები, 
საწერი ქაღალდი, მაგიდის თეთრეული (ქა-
ღალდი), მხატვრის პალიტრები, მოდელირების 
შედგენილობები, ფუნჯები 2x; პენალები, სახა-
ტავი ტრაფარეტები, შაბლონები, საწერი მაგი-
დის ქვეშსადებები, ფანქრები, საკლასო დაფები. 
 

18 – ტყავი და ტყავის შემცვლელები, ცხოველ-
თა ტყავები, საბარგო და სამგზავრო ჩანთები, 
ტყავის ნაწარმი ან იმიტირებული ტყავის ნა-
წარმი (გარდა ფუტლარებისა,  გამოსადეგი იმ 
პროდუქტებისთვის, რომლებისთვისაც განკუ-
თვნილია ისინი, ხელთათმანები და ქამრები); 
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ზურგჩანთები, ხელჩანთები, საკვოიაჟები, სას-
კოლო ჩანთები. 
20 – ავეჯი, სარკეები, ჩარჩოები; ხის, კორპის, 
ლელქაშის, ლერწმის, წნელის, რქის, ძვლის, 
სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, ქაფის, ქარ-
ვის, მარგალიტის, ზღვის ხვირთქლის, ყველა ამ 
მასალის ან პლასტმასის შემცვლელების მხატვ-
რული ნაკეთობები; კონტეინერები პლასტმასის 
საფუთავებისთვის, საფოსტო ყუთები ან ლი-
თონის ან ქვის, აგურის, საწოლის საკუთვნო 
(თეთრეულის გარდა), ნიშები და ბუდეები სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების შინაური ცხო-
ველებისათვის, სკები, კედლის დეკორატიული  
ფირფიტები, დაფები (ავეჯი) არაქსოვილის, კა-
რადები მედიკამენტებისათვის, მანეჟები, საბავ-
შვო ლოგინები, ბიბლიოთეკის თაროები, საიუ-
ველირო ყუთები (არაძვირფასი ლითონისგან),  
ხის ან პლასტმასის ყუთები, კოლოფები, ბოთ-
ლის საცობები, ღვინის თაროები, სტელაჟები, 
სკამები, თაროები ქუდებისათვის, პალტოს და  
ქურთუკის საკიდები, სასწორი, მარჯნის ნაკე-
თობები, საძილე ტომრები კემპინგისთვის, სა-
წოლები შინაური ცხოველებისათვის, ბალიშე-
ბი, სახატავი და  სახაზავი მაგიდები, კაკვები, 
კაუჭები, ფარდის კაუჭები, ტანსაცმლის საკი-
დები (არალითონის), ვენტილატორები, ტანსაც-
მლის საცავები (გარდერობი), სპილოს ძვალი 
დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული, 
ბაღის ავეჯი (ავეჯი), სადემონსტრაციო სტენ-
დები გაზეთებისათვის, მობილები (სკულპტუ-
რები მოძრავი დეტალებით), მუსიკალური დე-
კორატიული მობილები, სადაფი, დაუმუშავე-
ბელი ან ნახევრად დამუშავებული, ბალიშები, 
არალითონური კალათები, ქოლგები, შირმები 
დასაკეცი (ავეჯი), მაგიდის სახურავები, წიგნე-
ბის კარადა (კარიანი), პალტოს საკიდები (ავე-
ჯი), ჟურნალების სადგარები, პიუპიტრები (ნო-
ტების დასადები), როტანგის პალმის ნაკეთობა, 
მასაჟის მაგიდები, ტაბურეტები, ინტერიერის 
შტორები, ფანჯრის შტორები (ავეჯი),  ფანჯრის 
მოწნული შტორები ხის (ავეჯი),  დიდი მოცუ-
ლობის კასრები, არალითონური, ქვესადგამები 
(ავეჯი), მოწნული კალათები, ტანსაცმლის სა-
ცავები. 
 

21 – არაელექტრული ჭურჭლეული და კონტეი-
ნერები საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ან 
სამზარეულოსათვის განკუთვნილი (არაძვირ-
ფასი ლითონის ან მისგან დაფარულის გარდა), 
სავარცხლები და ღრუბლები, ჯაგრისები (სახა-
ტავი ჯაგრისების გარდა), ჯაგრისების დასამ-
ზადებელი მასალა, საწმენდი მასალები, სახელ-

დობრ, საწმენდი ინსტრუმენტები ხელით მო-
მუშავე, ლითონის ნეჭა, დაუმუშავებელი ან ნა-
ხევრად დამუშავებული მინა (შენობაში გამო-
საყენებელი მინის გარდა), მინის ჭურჭლეული, 
ფაიფური ან თიხის ჭურჭელი, ელექტრო კბი-
ლის ჯაგრისები, სამზარეულოს ჭურჭელი, სამ-
ზარეულოს ხელსაწყოები და ხელის მანქანა-
დანადგარები დაკეპვის, დაქუცმაცება-დაფქვის, 
დაწნეხვისა და საჭრელად გამოსაყენებელი. სა-
პნის დამჭერები, საპნის დოზატორები, სასაპ-
ნეები, კარის ემბლემა-ნიშნები, ნიშნები, პირსა-
ხოცის თაროები არაძვირფასი ლითონისგან და-
მზადებული, ნესესერები, ტუალეტის საკუთ-
ვნო, ვაქსი (იატაკის საპრიალებელი (გამწმენდი, 
ლაქების მოსაცილებელი) არაელექტრული სა-
შუალება), სამზარეულოს ჭურჭელი არაძვირფა-
სი ლითონისგან, არაელექტრული სამზარეუ-
ლოს ჭურჭელი, შინაური ცხოველების გალიე-
ბი, ხელსაწყო-იარაღები, წურწურა, ფაიფურის 
ნიმუშები, ტერაკოტას (გამომწვარი თიხის) ან 
მინის ხელოვნების ნიმუშები; ბავშვის აბაზანე-
ბი (პორტატული), ხელის, არაელექტრული სა-
დღვებლები, ფლაკონები, ქილები, საცხობი ფო-
რმები, ჩაის ჭურჭელი, კორპსაძრობი, შანდლე-
ბი არაძვირფასი ლითონისაგან, ჩაის დასაყენე-
ბელი ბურთულები (არაძვირფასი ლითონის-
გან), ბოთლები, საკმეველის სანთურები, არა-
ელექტრული ყავადნები არაძვირფასი ლითო-
ნისგან დამზადებული, დოქები, ფეხსაცმლის 
კაწაპები, ფორმები (გასაწევი კალაპოტები) ფეხ-
საცმლისთვის, საწმენდი ტილოები, ფაიფურის 
ნაკეთობები (ფაიფური), კბილის ჩხირები, დე-
ზოდორირების აპარატები პირადი მოხმარების-
თვის, ძაბრები, ღრუბლები, ყვავილის ქოთნები, 
ბაღის ხელთათმანები, ხელთათმანების გამწ-
მენდები, საშრობი თაროები, სარეცხის სამაგ-
რები, საპიკნიკე ჭურჭელი, სუნამოს პულვერი-
ზატორები, პილპილის ხელის საფქვავები, არა-
ქაღალდის ქოთნები, თიხის ჭურჭელი, ნაგვის 
და ნარჩენების დასაწნეხები (არაძვირფასი ლი-
თონის), ხელსახოცების რგოლები (არაძვირფა-
სი ლითონის), სამარილეები, არაძვირფასი ლი-
თონისგან, სათლები, ხალიჩების საბერტყები, 
ჩაიდნები, არაძვირფასი ლითონის, არალითო-
ნის ყულაბები, არაძვირფასი ლითონის ვაზები, 
სუნამოს საფრქვეველები, ძვირფასი ლითონის 
მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი (გარდა მჭრელი 
ნაკეთობებისა), სამზარეულოს კონტეინერები 
ძვირფასი ლითონისგან, ძვირფასი ლითონის 
სამზარეულოს ჭურჭელი, კანდელაბრები, შან-
დლები (სასანთლეები) ძვირფასი ლითონისგან 
დამზადებული; ღეროები სასმელებისთვის.  
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24 – ქსოვილები საფეიქრო გამოყენებისთვის, 
საწოლისა და მაგიდის გადასაფარებლები, სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების თეთრეული და 
მაგიდის თეთრეული (გარდა მაგიდის ქაღალ-
დის  თეთრეულისა), ბილიარდის მაგიდის მაუ-
დი, საქარგი და საქსოვი კანვა, ბალიშისპირები, 
საძილე ტომრები (ზეწრები), პლედები (სამგ-
ზავრო), საბნები, ლოგინის თეთრეული, ცხვირ-
სახოცები (ქსოვილის მასალის), ბადე (კოღოე-
ბისგან დამცავი), საშხაპე ფარდები (ქსოვილის 
ან პლასტმასის). 
 

25 – ტანსაცმელი (სამოსი), ფეხსაცმელი (გარდა 
ორთოპედიული ფეხსაცმლისა), თავსაბურავი, 
ხელთათმანები (სამოსი), სპორტული ტანსაცმე-
ლი (მყვინთავებისათვის განკუთვნილის გარ-
და), ბლუზები, ტრიკოტაჟის ნაწარმი, კეპები, 
აჭიმები, წინდები, ფოსტლები, საშინაო ფეხსაც-
მელი, საცურაო ქუდები და საცურაო კოსტიუ-
მები, ბლუზები, ბლუზონები  (სამოსი), ყელსახ-
ვევები, პლაჟის ფეხსაცმელები, სპორტული ფე-
ხსაცმელები, ფეხსაცმლის ლანჩები, წინსაფრები 
(სამოსი), ტანსაცმელი ტანვარჯიშისთვის. 
 

26 – მაქმანი და ნაქარგები, ლენტები და ყაითა-
ნი, ტანსაცმლის გასაწყობი დაწნული ზონრები, 
ღილები, კაუჭები და თვლები, ქინძისთავები 
და ნემსები, ხელოვნური ყვავილები, ბუმბულე-
ბი (ტანსაცმლის აქსესუარები), თმის შესაკრავი 
ლენტები, სამაგრები (თმის), საკერავი საკუთვ-
ნოს ყუთები, ბროშები (ტანსაცმლის აქსესუარე-
ბი), აჭიმების მომჭერები, ფეხსაცმლის თასმები, 
ზონრები, თმის მოსართავები, როზეტები (გა-
ლანტერია), სათითეები, ხელოვნური ყვავილის 
გვირგვინები, ხელოვნური ხილი, ხელოვნური 
გირლანდები, გალანტერეა, ტექსტილის საქონე-
ლი (ძაფების გარდა), პარიკები. 
 

28 – თამაშები და სათამაშოები, ტანვარჯიშისა 
და სპორტის საკუთვნო (ტანსაცმლის, ფეხსაც-
მლისა და საგებების გარდა), საშობაო ნაძვის 
ხის მოსართავები (ნათურების, სანთლების და 
საკონდიტრო ნაწარმის გარდა), ბანქო, ხელოვ-
ნური საშობაო ნაძვის ხეები, საშობაო ნაძვის 
ხის საყრდენები, სათამაშო ბურთები, ფრანები, 
სამიზნეები, კონფეტები, კონსტრუქტორები, შა-
ში (თამაში), ჭადრაკის დაფები, პეპლების დასა-
ჭერი ბადეები, დარტსი, თევზსაჭერი ნემსკავე-
ბი, ჟღარუნები, მარიონეტები, თეატრის ნიღბე-
ბი, მოძრავი ან მოძრავნაწილებიანი სათამაშოე-
ბი, სატრანსპორტო საშუალებების მოდელები, 
საშობაო ნაძვის ხის ხელოვნური თოვლი, ილუ-
ზიონისტის აღჭურვილობა, თავსატეხები, ტო-

ბოგანი (თამაშები), ბზრიალები (სათამაშოები), 
სკუტერები. 
 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი, 
ახალი, გაციებული ან გაყინული; ხორცის ექს-
ტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და 
თბურად დამუშავებული ხილი და ბოსტნეუ-
ლი; ჟელეები, მურაბები; კომპოტები; კვერცხი, 
რძე და რძის სხვა პროდუქტები; იოგურტი; სა-
კვები ზეთები და ცხიმები; ხილის, ბოსტნეუ-
ლის, ხორცის, თევზის, ფრინველის და ნანადი-
რევის ფუძეზე დამზადებული და დაკონსერ-
ვებული საკვები; ბოსტნეულის სალათები, ხი-
ლის სალათები; თევზის, წყალმცენარეების, კი-
ბოსნაირების, მიდიების, ხორცის, ხილის, ბოს-
ტნეულის, კვერცხის ან რძის ფუძეზე დამზა-
დებული დიეტური ნივთიერებები; ყველა სა-
ხის სუპები; ყვავილის მტვერი (საკვების), ცილა 
ადამიანის მოხმარებისთვის. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, 
საგო, ყავის შემცვლელები; მარცვლეულისგან 
დამზადებული ფქვილი და პრეპარატები, მარც-
ვლეული საუზმისათვის; პური, საკონდიტრო 
ცომეული (ნაწარმი) და საკონდიტრო ნაწარმი, 
საკვები ყინული; თაფლი, ბადაგი; საფუარი, სა-
ცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი, ძმარი, 
საწებლები (საკაზმები); სანელებლები; ყინული 
(გასაცივებელი); ტკბილეული; მაკარონის ნა-
წარმი; სპრედი კაკაოს ან შოკოლადის ფუძეზე 
დამზადებული; ნამცხვარი (გალეტები), ბისკვი-
ტები; შოკოლადი; სასმელები კაკაოს, ყავის, 
შოკოლადის ან ჩაის ფუძეზე დამზადებული; 
სენდვიჩები, პიცა, ბლინები, ნამცხვრები; სა-
ფუარი ტაბლეტის სახით არასამედიცინო გამო-
ყენებისათვის, ფუტკრის რზე (დედარძე) ადა-
მიანის მოხმარებისთვის (არასამედიცინო გამო-
ყენებისთვის), არომატული ნივთიერებები (ეთ-
ერზეთების გარდა); ნუშის ცომი; ორცხობილა, 
ხმელი მარცვლეულის ფანტელები; არასამკურ-
ნალო ნაყენები, მუსლი, მანანის ბურღული, მო-
ხარშული კრემები; სალათის საწებელ-სანელებ-
ლები. 
 

31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სასოფლო-სა-
მეურნეო, მებაღეობისა და სატყეო მეურნეობის 
პროდუქტები; თესლი (თესლები): ცოცხალი 
ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; თეს-
ლი; ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვავილები; 
ცხოველთა საკვები, ალაო, ნუში, არაქისი (ხი-
ლი); თხილი, კაკალი. {ასე იყო: სასოფლო-სამე-
ურნეო, მებაღეობის და სატყეო მეურნეობის 
პროდუქტები არც მზა და არც გადამუშავებუ-
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ლი და თესლი (თესლები); ცოცხალი ცხოვე-
ლები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; თესლი; 
ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვავილები; ცხო-
ველების საკვები, ალაო, ნუში, არაქისი (ხილი); 
თხილი, კაკალი.} 
 

32 – ლუდი; მინერალური წყლები და სხვა 
უალკოჰოლო სასმელები; გაზიანი მინერალუ-
რი წყლები, სუფრის მინერალური წყლები, 
არომატიზებული წყლები; ხილის სასმელები 
და ხილის წვენები; ვაჟინები და სხვა პრეპარა-
ტები სასმელების დასამზადებლად (რძის სას-
მელების, ჩაის ან კაკაოს ფუძეზე დამზადებუ-
ლის გარდა); იზოტონური სასმელები, ბოსტ-
ნეულის წვენები, უალკოჰოლო კოქტეილები; 
არომატიზირებული გაყინული წყალი. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
 

35 – პროსპექტებისა და ნიმუშების გავრცელება; 
სარეკლამო მასალის გაქირავება; სამრეწველო 
ან კომერციული საწარმოების დახმარება მათი 
საქმიანობის წარმართვაში; კონსულტაციების, 
ინფორმაციის ან საქმიანი ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა, სარეკლამო მასალების (ბროშუ-
რები, პროსპექტები, ბეჭდური მასალები, ნიმუ-
შები) გავრცელება; საორგანიზაციო კონსულტა-
ციები და საქმიანობის მართვა, ონლაინ რეკლა-
მა კომპიუტერულ ქსელში, სარეკლამო დროის 
გაქირავება ყველა საკომუნიკაციო საშუალება-
ზე, სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება, რეკ-
ლამის გავრცელება, საზოგადოებასთან ურთი-
ერთობა, თავმოყრა სხვათა სასარგებლოდ, რაც 
მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მოხერხე-
ბულად დაათვალიეროს და შეისყიდოს ყველა 
ქვემოთ ჩამოთვლილი საქონელი: მათეთრებე-
ლი პრეპარატები და სხვა სარეცხი საშუალებე-
ბი, საწმენდი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრა-
ზიული პრეპარატები, საპნები, პარფიუმერია, 
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, 
თმის ლოსიონები, კბილის პასტები, საკმეველი, 
მასაჟის ზეთები, იატაკის საპრიალებლები, საპ-
რიალებელი ცვილის ცვილოვანი პოლიტურე-
ბი, ლაქების ამოსაყვანი საშუალებები; პროდუ-
ქტების  გალესვისათვის, წამახვილებისათვის, 
შეფერილობის გამახალისებელი ქიმიური პრე-
პარატები, რომელიც გამოიყენება საყოფაცხოვ-
რებო მიზნებისათვის (სარეცხი საშუალება), გა-
პარსვამდე ან გაპარსვის შემდეგ გამოსაყენებე-
ლი ხაოიანი ანტისეპტიკური ქვა, ბამბის ჩხირე-
ბი, ბამბის ტამპონები კოსმეტიკური მიზნებისა-
თვის, სასმელების დასამზადებელი არომატუ-
ლი ნივთიერებები (ეთერზეთები), ცვილი, დე-

პილაციის ცვილი, სარეცხი დანიშნულების სა-
ღებავები,  საწმენდი საშუალებები, საკონდიტ-
რო არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები), 
თეთრეულისთვის სურნელის მიმნიჭებელი 
პროდუქტები, პემზა, ყვავილებისა და ბალახის 
არომატული ნარევები, საპარსი პროდუქტები, 
აბაზანის მარილები (გარდა სამედიცინო  დანი-
შნულების), ჰაერის გამახალისებლები; პარაზი-
ტების გასანადგურებელი პრეპარატები, ჩრჩი-
ლის რეპელანტები, პესტიციდები, ანტისეპტი-
კები, ბუზის დამჭერი ქაღალდები, აბაზანის 
თერაპიული პრეპარატები, ტალახის აბაზანები, 
კედრის მწერების რეპელანტები, სამედიცინო 
ტალახი დამწვრობის საწინააღმდეგო საფენები, 
სახვევები, ძაღლების ლოსიონები, ძაღლების 
დასაბანი საშუალებები, ძაღლების რეპელანტე-
ბი, ცხოველის ანტიპარაზიტული საყელოები, 
მავნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები, ცხელი წყაროების, ფუტკრის რძე (დედა-
რძე, სამედიცინო მიზნებისთვის), სამედიცინო 
დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, სამ-
კურნალო მცენარეები, სამკურნალო ჩაი, ინსექ-
ტიციდები, მიკროელემენტების შემცველი პრე-
პარატები ადამიანისა და ცხოველებისათვის, 
პარაზიტიციდები, სამკურნალო სასმელები,  
აბაზანის პრეპარატები (თერაპიული დანიშნუ-
ლების), ვიტამინების მცენარეული პრეპარატე-
ბი; ქაღალდი და მუყაო (დაუმუშავებელი, ნა-
ხევრად დამუშავებული, საკანცელარიო ან ტი-
პოგრაფიული), ნაბეჭდი პროდუქცია, საამკინ-
ძაო მასალა, ფოტოსურათები, საკანცელარიო 
ნივთები, ადჰეზივები (წებვადი მასალა), საკან-
ცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, 
მხატვართა (ხელოვანთა) საკუთვნო; ფუნჯები; 
საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთვნო (ავე-
ჯის გარდა); სასწავლო და საგანმანათლებო 
მასალა (აპარატურის გარდა); კლიშეები (შრიფ-
ტები), სურათები, ნახატები. შესაფუთად გან-
კუთვნილი ჩანთები, ტომრები (ქაღალდის ან 
პლასტმასის), ნაბეჭდი მასალა, გაზეთები, წიგ-
ნები, სახელმძღვანელოები, პირსახოცები და 
ხელსახოცები, ნახატები (სურათები), გრავიუ-
რები, შესაფუთი ქაღალდი, აფიშები, პლაკატე-
ბი, ალბომები, ალმანახები, აკვარიუმ-ოთახის 
გრიფელის დაფები, საძერწი თიხა, გრავირებუ-
ლი (კვეთის) ხელოვნების ნიმუშები, ლითო-
გრაფიული მხატვრული ატლასები, ბლოკნოტე-
ბი  (საკანცელარიო), მუყაოს ან ქაღალდის ყუ-
თები, ფუნჯები, ცვილი (დასალუქი), სტემპელი 
(ბეჭედი), რვეულები, უბის წიგნაკები, წიგნები, 
რუკები, ყუთები (ქუდებისათვის), ტუში (სახა-
ტავი), ტიპოგრაფიული ლიტერები, კორესპონ-
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დენციის  ლანგრები, კონვერტის გასახსნელები 
(ოფისის), ფანქრები, ფანქრის დამჭერები,  ფანქ-
რის სათლელები ხატვისა და ხაზვისათვის (ელ-
ექტრული ან არაელექტრული),  ელექტრო ან 
არაელექტრული საბეჭდი მანქანები, კალმები, 
საწერი საშუალებები და ინსტრუმენტები, მე-
ლანი, კონვერტები (საკანცელარიო ნივთები), 
სასკოლო ნივთები, გლობუსები, საკანცელარიო 
ნივთები, საწერი ქაღალდები, მაგიდის თეთ-
რეული (ქაღალდის), მხატვრის პალიტრა, სა-
ძერწი თიხა, სახატავი ფუნჯები;  პენალები, სა-
ხატავი ტრაფარეტები, შაბლონები, დავთრები, 
კალმისტრები,  საკლასო დაფები, ტერარიუმის 
ოთახები (ვივარიუმები), ხორცი, თევზი, ფრინ-
ველი და ნანადირევი; ახალი, გაციებული ან გა-
ყინული ხორცის ექსტრაქტები, დაკონსერვებუ-
ლი  ხილი და ბოსტნეული, მშრალი ან თბურად 
დამუშავებული ჟელეები, მურაბები, კომპოტე-
ბი, კვერცხი, რძე და რძის სხვა პროდუქტები, 
იოგურტი, საკვები ზეთები და ცხიმები, სალა-
თის საკაზმები; დაკონსერვებული ხილი, ბოსტ-
ნეული, ხორცი, თევზი, ბოსტნეულის სალათე-
ბი, ხილის სალათები, ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, 
ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები, 
მარცვლეულისგან დამზადებული ფქვილის და 
პრეპარატების, მარცვლეულის საუზმისათვის, 
პური, საკონდიტრო ცომეული ნაწარმი და სა-
კონდიტრო ნაწარმი, საკვები ყინული, თაფლი, 
ბადაგი, საფუარი, ცომის ამოსაყვანი საცხობი 
ფხვნილები (გამაფხვიერებლები), მარილი, 
მდოგვი, ძმარი, საწებლები (საკაზმების), სანე-
ლებლები, გასაცივებელი ყინული; გაყინული 
არომატიზირებული წყალი, შაქარი, მაკარონის 
ნაწარმი, კაკაოს ან შოკოლადიანი სპრედი, 
ბისკვიტები, ნამცხვარი (გალეტები), შოკოლა-
დები, კაკაოს სასმელები, ყავა, შოკოლადის ან 
ჩაის სენდვიჩები, პიცა, ბლინები (საკვები), ნამ-
ცხვრები, სასოფლო-სამეურნეო, მებაღეობისა 
და სატყეო მეურნეობის პროდუქტები (არც მზა 
და არც გადამუშავებული),  მარცვლეული (თეს-
ლები), ცოცხალი ცხოველები, ახალი ხილი და 
ბოსტნეული, თესლები, ბუნებრივი მცენარეუ-
ლობა და ყვავილები, ცხოველთა საკვები,  
ალაო, ლუდი, მინერალური წყლები და სხვა 
უალკოჰოლო სასმელები; გაზიანი მინერალუ-
რი წყლები, სუფრის მინერალური წყლები, 
არომატიზებული წყლები; ხილის სასმელები 
და ხილის წვენები, ვაჟინები და სხვა პრეპარა-
ტები, რომელიც გამოიყენება სასმელების დასა-
მზადებლად, ალკოჰოლური სასმელების (ლუ-
დის გარდა) ჩათვლით; საქმიანი ინფორმაციით 
მომსახურება და გაყიდვების ხელშეწყობა, პრო-

მოუშენის, რეკლამის, კონსულტაციების და ბი-
ზნესის მართვის ორგანიზება, კომერციით და-
კავებული კლიენტების ლოიალობის ორგანი-
ზება, გამოფენების ან ღონისძიებების ორგანი-
ზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისა-
თვის; ინსტიტუციური კომუნიკაციები (რეკლა-
მა); სპონსორობა, სპონსორობის რეკლამირება 
და საქონლისა და/ან მომსახურების შესყიდვე-
ბის კომერციულ-ადმინისტრაციული მენეჯმენ-
ტი ონლაინ, ინტერნეტის მეშვეობით; ფრენჩაი-
ზის სფეროში საქმიანობის მართვაში დახმარე-
ბა; გაყიდვების ხელშეწყობა მესამე პირთათვის. 
კომერციული ინფორმაცია და რჩევები მომხმა-
რებლებისთვის; შესყიდვის შეკვეთების ადმი-
ნისტრაციული დამუშავება; საქონლის პრეზენ-
ტაცია საცალო ვაჭრობის ყველა საკომუნიკაციო 
საშუალებაზე. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 117444 A 
(210) AM 117444 
(220) 2022 04 12 
(731) ალკალოიდ ად სკოპიე 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

DANQONA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისა-
თვის. 
___________________________________________ 
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(111) M 2007 17630P R  
(151) 2007 07 12 
(181) 2027 07 12 
(260) AM 2022 119783 A 
(220) 2022 10 10 
(732) ულქერ ბისქუვი სანაიი ანონიმ შირქეთი 

ქისიქლი მაჰალესი, ფერაჰ ჯადესი No.1  
ბუიუქჩამლიჯა, იუსქიუდარი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ყავის შემცვლელი, 
ხსნადი ყავა. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36022 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114342 A 
(220) 2021 08 19 
(732) შპს `ბიოპოლუსი~ 

ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,   
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36023 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114414 A 
(220) 2021 08 26 
(732) ზარბი’ზ ინკ. 

50 ოლდ ფილდ როუდი, გრინვიჩ CT,  
06830, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36024 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114415 A 
(220) 2021 08 26 
(732) ზარბი’ზ, ინკ. 

50 ოლდ ფილდ როუდი, გრინვიჩ CT 
06830, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36025 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114416 A 
(220) 2021 08 26 

 
 
 
 
(732) ზარბი’ზ, ინკ. 

50 ოლდ ფილდ როუდი, გრინვიჩ  
CT 06830, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36026 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114417 A 
(220) 2021 08 26 
(732) ზარბი’ზ, ინკ. 

50 ოლდ ფილდ როუდი, გრინვიჩ 
CT 06830, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 36027 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114470 A 
(220) 2021 08 30 
(732) შპს `ბიოპოლუსი~ 

ნონეშვილის ქ. 65, 6000, ბათუმი,   
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36028 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114529 A 
(220) 2021 09 03 
(732) ქურამაქს ლიმიტიდ უ.კ. 

ქურამაქს ლიმიტიდ, არტიზანს ჰაუზი,  
7 ქუინსბრიჯ ნორთჰემპტონ NN4 7BF,  
გაერთიანებული სამეფო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36029 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114530 A 
(220) 2021 09 03 
(732) ქურამაქს ლიმიტიდ უ.კ.  

ქურამაქს ლიმიტიდ, არტიზანს ჰაუზი,  
7 ქუინსბრიჯ ნორთჰემპტონ NN4 7BF,  
გაერთიანებული სამეფო 

___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 36030 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114592 A 
(220) 2021 09 10 
(732) ნიკოლა ჯონათან მიკაელ მომპიუ 

116 რეზიდენცია ლეს საბლეთეს-28800  
მოჰამედია-მაროკო, საფრანგეთი 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36031 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114593 A 
(220) 2021 09 10 
(732) ნიკოლა ჯონათან მიკაელ მომპიუ 

116 რეზიდენცია ლეს საბლეთეს-28800  
მოჰამედია-მაროკო, საფრანგეთი 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36032 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114753 A 
(220) 2021 09 29 
(732) შპს `ფალავანი~ 

შინდისის გზატ. 19, გორი, საქართველო 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36033 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114900 A 
(220) 2021 10 08 
(732) შპს `ფალავანი~ 

შინდისის გზატ. 19, 1400, გორი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36034 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114901 A 
(220) 2021 10 08 
(732) შპს `ფალავანი~ 

შინდისის გზატ. 19, 1400, გორი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
 
 
 

(111) M 2022 36035 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114902 A 
(220) 2021 10 08 
(732) შპს `ფალავანი~ 

შინდისის გზატ. 19, 1400, გორი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36036 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114972 A 
(220) 2021 10 15 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36037 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 114973 A 
(220) 2021 10 15 
(732) ნინო მელანაშვილი 

გლდანი,  VI მკრ., კორპ. 23, ბ. 3,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36038 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115239 A 
(220) 2021 11 04 
(732) სს „თიბისი ბანკი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36039 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115405 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ უძრავი ქონება~ 

ი. აბაშიძის ქ. 65-67, ბ. 15, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 36040 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115406 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ უძრავი ქონება~ 

ი. აბაშიძის ქ.  65-67, ბ. 15, ვაკის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36041 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115408 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ უძრავი ქონება~ 

ი. აბაშიძის ქ. 65-67, ბ. 15, ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36042 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115410 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36043 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115411 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36044 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115412 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    

(111) M 2022 36045 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115414 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36046 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115415 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36047 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115416 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36048 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115418 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36049 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115420 A 
(220) 2021 11 15 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 36050 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115511 A 
(220) 2021 11 22 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36051 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115512 A 
(220) 2021 11 22 
(732) შპს `თიარ ჯორჯია ფროჯექთ 2~ 

ჩიტაძის ქ. 3ა/ნიაღვრის ქ. 4, ბ. 11,  
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36052 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115513 A 
(220) 2021 11 22 
(732) შპს `თიარ უძრავი ქონება~ 

ირაკლი აბაშიძის ქ. 65- 67, ბ. 15, ვაკის 
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36053 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115514 A 
(220) 2021 11 22 
(732) შპს `თიარ უძრავი ქონება~ 

ირაკლი აბაშიძის ქ. 65- 67, ბ. 15, ვაკის 
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36054 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115518 A 
(220) 2021 11 23 
(732) დანჰილ ტობაკო ოფ ლონდონ ლიმიტედ 

გლოუბ ჰაუზ, 4 ტემპლ პლეის, ლონდონი,  
WC2R 2PG, გაერთიანებული სამეფო 

___________________________________________    
 

(111) M 2022 36055 R  
(151) 2022 10 06 
(181) 2032 10 06 
(260) AM 2021 115114 A 
(220) 2021 10 27 
(732) შენჟენ ჰან ქინგ და ტექნოლოჯი კო., ლტდ 

1/F & 2/F, ბლდგ.A4-101, იულვ  
ინდასტრიალ ეერია, გონგმინგ პროპერტი 
დიველოპმენტ კორპორეიშენ, იულვ  
კომუნიტი, იუტანგ სტ., გუანგმინგ დისტ.,  
შენჟენ სიტი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36056 R  
(151) 2022 10 07 
(181) 2032 10 07 
(260) AM 2021 114756 A 
(220) 2021 09 30 
(732) შპს `ზეტლაინი~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 43, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36057 R  
(151) 2022 10 07 
(181) 2032 10 07 
(260) AM 2021 115510 A 
(220) 2021 11 22 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

კორპორაცია 
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36075 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 114608 A 
(220) 2021 09 14 
(732) `კონტი-რუს~ სააქციო საზოგადოება  

ზოლოტაიას ქ. 13, კურსკი, კურსკის  
ოლქი, 305000, რუსეთის ფედერაცია 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36076 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 114736 A 
(220) 2021 09 24 
(732) შალვა აბრამიშვილი 
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სასაქონლო ნიშნები 

ცაგერის ქ. 6, ბ. 4, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
  
(111) M 2022 36077 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 114758 A 
(220) 2021 09 30 
(732) იეტი ქულერს ლლკ 

7601 საუზუესტ პარკუეი, ოსტინი, ტეხასი  
78735, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36078 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115206 A 
(220) 2021 10 29 
(732) გაბა ინტერნაციონალ ჰოლდინგ გმბჰ 

გრაბეტსმათვეგ, თერვილი 4106,  
შვეიცარია 

___________________________________________    
  
(111) M 2022 36079 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115424 A 
(220) 2021 11 16 
(732) შპს `აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია~ 

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36080 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115425 A 
(220) 2021 11 16 
(732) შპს `აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია~ 

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36081 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115427 A 
(220) 2021 11 16 
(732) შპს `აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია~ 

 
 

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36082 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115429 A 
(220) 2021 11 16 
(732) ზე ლუბრიზოლ კორპორეიშნ 

29400 ლეიქლენდ ბლვდ., უიკლიფფ,  
ოჰაიო 44092-2298, აშშ 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36083 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115596 A 
(220) 2021 11 30 
(732) ზე პროკტერ ენდ გემბლ კომპანი 

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36084 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115670 A 
(220) 2021 12 03 
(732) ზე პროკტერ ენდ გემბლ კომპანი 

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36085 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115672 A 
(220) 2021 12 04 
(732) შპს `ად მედია~ 

კუკური გოგიაშვილის ქ., I შესახვევი 1,  
0131, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36086 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115674 A 
(220) 2021 12 06 
(732) შპს `ონვეი~ 
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სასაქონლო ნიშნები 

ყირიმის ქ. 7, 0101, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36087 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115675 A 
(220) 2021 12 06 
(732) შპს `ფოლიფარმ~ 

რეგენსბურგერის ქ. 28C, ბერლინი, 10777,  
გერმანია 

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36088 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115682 A 
(220) 2021 12 07 
(732) შპს `ნუტრიმაქსი~ 

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

___________________________________________    
 
(111) M 2022 36089 R  
(151) 2022 10 19 
(181) 2032 10 19 
(260) AM 2021 115880 A 
(220) 2021 12 22 
(732) მირ გმბჰ 

ჰესსენრინგ 89, ბად-ჰომბურგი, 61348,  
გერმანია 

___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2022 36021 R  
(151) 2022 10 05 
(181) 2032 10 05 
(210) AM 119373 
(220) 2022 09 15 
(732) უსამა  კაფა 

კიევის რეგიონი, კიევ-სვიატოჩინსკის  
რაიონი, სოფელი პეტროპავლივსკა  
ბორშაგივკა, ქ. ვიშნევაია, 45, 08130,  
უკრაინა 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა, მათ შორის, კაფეების, კაფე-
ტერიების, ჩაიხანების, ბარების, სასაუზმეების, 
რესტორნების მომსახურება; საკვების შეკვე-
თით მომზადება და შინ მიტანა. 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 36058 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119114 
(220) 2022 08 25 
(732) შპს `ვეგას ჰოლდინგ~ 

დავით აღმაშენებელის გამზ.  129ა,  
ოფისი 4, +3 სარ. 0102, დიდუბის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ბათლიძე 
(540) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(591) შავი, ღია ოქროსფერი, ოქროსფერი 
(531) 24.01.15; 24.01.17; 24.01.18; 24.01.19;  

24.09.01; 26.01.16; 26.01.22; 26.01.24;  
27.05.11; 27.05.24; 29.01.12 

(511)  
7 – მანქანები და მანქანა-დანადგარები, ავტომა-
ტური სავაჭრო აპარატები. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36059 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119586 
(220) 2022 09 26 
(732) შპს `მაიბახ თულს ჯორჯია~ 

კახეთის გზატ. 65, თბილისი, საქართველო 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, წითელი, ვერცხლისფერი 
(531) 24.01.03; 24.01.15; 26.04.02; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.14 
(511)  
7 – ინკუბატორები კვერცხებისთვის; ავტომა-
ტური სავაჭრო აპარატები (სასმელების, შოკო-
ლადის და სხვა პროდუქტებისთვის). 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36060 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119587 
(220) 2022 09 26 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)    

Duksolin 
დუქსოლინი 

(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. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36061 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119588 
(220) 2022 09 26 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)    

Irbeduo 
ირბედუო 

(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. 
___________________________________________    

(111) M 2022 36062 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119589 
(220) 2022 09 26 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)    

Esribel 
ესრიბელი 

(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. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36063 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119590 
(220) 2022 09 26 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)    

Irbedopin 
ირბედოპინი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
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სასაქონლო ნიშნები 

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. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36064 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119591 
(220) 2022 09 26 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)    

Zepoxel 
ზეპოქსელი 

(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. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36065 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119592 
(220) 2022 09 26 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
 (540)    

Etodin Duo 
ეტოდინ დუო 

(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. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36066 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119593 
(220) 2022 09 26 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)    

Vesobel 
ვესობელი 

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

(111) M 2022 36067 R  
(151) 2022 10 10 
(181) 2032 10 10 
(210) AM 119618 
(220) 2022 09 29 
(732) შპს `ჯეო ჰოსპიტალს~ 

გაზაფხულის ქ. 18, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) იისფერი, მწვანე, ცისფერი, ყვითელი,   

სტაფილოსფერი, შავი 
(531) 01.17.11; 26.03.04; 26.03.06; 29.01.15 
(511)  
44 – სამედიცინო მომსახურება. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36068 R  
(151) 2022 10 11 
(181) 2032 10 11 
(210) AM 119501 
(220) 2022 09 21 
(732) შპს `თეისთ ფორ თეისთ~ 

გლდანის ხევი, კორპ. 10, ბ. 16, გლდანის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ნარინჯისფერი, ყვითელი, თეთრი, შავი,  

წითელი 
(531) 26.11.11; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.03;  

27.05.04; 29.01.14 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-

ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36069 R  
(151) 2022 10 11 
(181) 2032 10 11 
(210) AM 119604 
(220) 2022 09 27 
(732) შპს `რივანნა~ 

ვახტანგ გორგასლის ქ. 5, ბათუმი,  
საქართველო 

(540)  

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

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36070 R  
(151) 2022 10 17 
(181) 2032 10 17 
(210) AM 119491 
(220) 2022 09 20 
(732) სს `მ-უავ~ 

ჟიული შარტავას ქ.  18ა, ბ.  32, 0105,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) რუხი, წითელი, თეთრი 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.15; 01.05.02;  

01.05.06; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, 
წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი აპარა-
ტები. 
___________________________________________    
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2022 36071 R  
(151) 2022 10 17 
(181) 2032 10 17 
(210) AM 119801 
(220) 2022 10 12 
(732) შპს `ვოგგ~ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 11 ბ. 5, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.19; 27.05.22 
(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.  
 

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

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

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

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36072 R  
(151) 2022 10 18 
(181) 2032 10 18 
(210) AM 119583 
(220) 2022 09 23 
(732) შპს `გლობალ ბიერ ჯორჯია~ 

სოფ. წილკანი, 3319, მცხეთა, საქართველო 

(540) 

 
(591) ED9C2A ღია ყავისფერი, FFFFFF თეთრი,  

000000 შავი 
(531) 02.01.16; 18.03.01; 29.01.12 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36073 R  
(151) 2022 10 18 
(181) 2032 10 18 
(210) AM 119584 
(220) 2022 09 23 
(732) შპს `გლობალ ბიერ ჯორჯია~ 

სოფ. წილკანი, 3319, მცხეთა, საქართველო 
(540) 

 
(591) ED9C2A ღია ყავისფერი, 000000 შავი,  

FFFFFF თეთრი 
(531) 02.01.16; 18.03.01; 29.01.12 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკო-
ჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამ-
ზადებლად. 
___________________________________________    
 
(111) M 2022 36074 R  
(151) 2022 10 18 
(181) 2032 10 18 
(210) AM 119701 
(220) 2022 10 05 
(732) შპს `მეტროპოლ მენეჯმენტ~ 

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. 14,  
ბ. 48, თბილისი, საქართველო 
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სასაქონლო ნიშნები 

(740) ნათია გოგაძე 
(540)  

Metropol 
მეტროპოლ 

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

37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟო და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, ნავ-
თობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
 

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 
___________________________________________  
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სასაქონლო ნიშნები 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2022 114578 A 
(800) 1612420 
(151) 2021 02 22 
(891) 2021 02 22 
(731) MEY ALKOLLÜ IÇKİLER SANAYİİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13, River Plaza 
Kat:25, TR-34394 Şişli İstanbul, Türkiye 

(540) 

 
 

(591) Blue, gray, white  
(531) 24.01.05; 24.01.15; 26.11.03; 26.11.07;  

27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;  
27.05.15; 27.05.22; 27.05.24 

(511)  
33 – Raki [traditional Turkish alcoholic drink]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115270 A 
(800) 1624046 
(151) 2021 05 20 
(891) 2021 05 20 
(731) Wolt Enterprises Oy 

Arkadiankatu 6, FI-00100 Helsinki,  
Finland 

(540) 

 
(591) Blue and white 
(531) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(511)  
35 – Advertising relating to food, retail products, gro-
ceries, restaurants, grocery stores, online ordering ser 
vices, online marketplaces, retail services, and delive-
ry and transport services; online ordering services; 
online ordering services in the field of restaurant take- 
out and delivery; retail and wholesale services of pa-
ints, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, hair care preparations, dentifrices, sanitary 
preparations, pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, plasters, materials for dressings, disin-
fectants, dietary supplements and vitamins, dietetic 
food and substances, food for babies, food and beve-
rage cooking and treatment equipment, pet foods and 
food containers, pet shampoos and cosmetics, pet 
clothing, pet collars, toys for pets, leashes and brus-
hes, household textiles, curtains for showers, carpets, 
rugs, mats and matting, sauna and bath equipment, 
gardening articles, arts, crafts and modelling equip-
ment, yarns and threads, sewing articles, lace and 
embroidery, ribbons and braid, buttons, candles, bags, 
paper, cardboard, printed matter, horological and 
chronometric instruments, musical instruments, video 
game apparatus, games and playthings, gymnastic and 
sporting articles, hunting and fishing equipment, de-
corations for christmas trees, festive decorations, car-
nival playthings and party novelties; retail services 
relating to foodstuffs and beverages; retail services in 
relation to food cooking equipment; retail services re-
lating to cosmetics; retail services relating to books 
and stationery; retail services relating to horticultural 
products; retail services relating to clothing and foot-
wear; retail services in relation to cleaning articles; 
retail services in relation to toys; retail services rela-
ting to electronic apparatus and devices for household 
use; retail services relating to jewellery; retail services 
relating to sporting articles; retail services relating to 
furniture, lighting, household utensils, dishes [house-
hold utensils] and storage containers; online retail 
services relating to the aforementioned goods; retail 
services via global computer networks related to food-
stuffs; provision of an on-line marketplace for buyers 
and sellers of goods and services. 
 

36 – Issuance of prepaid cards and tokens of value; is-
sue of tokens, coupons and vouchers of value; issuing 
tokens of value in the nature of gift vouchers; finan-
cial transfers and transactions, and payment services; 
payment card services. 
 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნები-
დან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში      
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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38 – Telecommunication services; communications 
services; data transmission; provision of access to 
content, websites and portals; electronic order trans-
mission; transmission of consumer generated reviews 
online. 
 

39 – Transportation and delivery of goods; delivery 
services; distribution services; delivery of food by res-
taurants; delivery of groceries; delivery of drinks; flo-
wer delivery; delivery of cooking equipment, cosme-
tics, books, stationery, horticultural products, clot-
hing, footwear, cleaning articles and toys; delivery of 
electronic apparatus and devices; delivery of jewelle-
ry; delivery of sporting articles; delivery of furniture, 
lighting, household utensils, dishes [household uten-
sils] and storage containers; transport and delivery of 
packages; courier services; courier services for the de-
livery packages; courier services for the delivery of 
goods; transport reservation; transportation logistics. 
 

43 – Services for providing food and drink; supplying 
of meals for immediate consumption; takeaway food 
services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115824 A 
(800) 1270144 
(151) 2015 01 21 
(891) 2021 11 24 
(731) Traxxas LP 

6250 Traxxas Way, McKinney TX 75070, USA 
(540)  

ID 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Electronic speed controllers; batteries and battery 
charging equipment, parts and accessories; electrical 
components for remote controlled model vehicles and 
parts therefor. 
 

28 – Remote controlled model vehicles and parts and 
accessories therefor. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115825 A 
(800) 1270145 
(151) 2015 01 21 
(891) 2021 11 24 
(731) Traxxas LP 

6250 Traxxas Way, McKinney TX 75070, USA 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.12;  

27.03.01; 27.03.15; 27.05.17 

(511)  
9 – Electronic speed controllers; batteries and battery 
charging equipment, parts and accessories; electrical 
components for remote controlled model vehicles and 
parts therefor. 
 

28 – Remote controlled model vehicles and parts and 
accessories therefor. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 115949 A 
(800) 1635143 
(151) 2021 11 19 
(891) 2021 11 19 
(731) Avon Products, Inc. 

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

SUMMER WHITE 
MALDIVES 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin 
care preparations; skin moisturizers; skin toners; body 
and beauty care preparations; powders, cleansers, 
creams and lotions, all for the face, hands and body; 
exfoliating scrubs for cosmetic purposes; cosmetic 
suntan preparations; sunscreen oils and lotions; soaps; 
shower and bath preparations; bath gel, bath oils, bath 
salts, bath beads, and effervescing bath preparations; 
beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish 
remover; false nails; adhesives for cosmetic purposes; 
cosmetics; eye cream; eye gels; eye lotions; eye ma-
ke-up remover; eye shadow; eye liner; eyebrow cos-
metics; mascara; lipstick; lip liner; lip-gloss; lip balm; 
make-up foundation; facial concealer; blusher; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; powdered cosme-
tic tissues; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; pumice stone; preparati-
ons for cleaning, moisturising, colouring and styling 
the hair; shampoos, conditioners, finishing spray, and 
gels, all for the hair; preparations for cleaning the te-
eth; shaving and aftershave preparations; perfumes; 
fragrances; toilet waters; cologne; room fragrances; 
incense sticks; deodorants for human beings; anti-per-
spirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic); oils for perfumes and scents; potpourri; 
cosmetic kits. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116013 A 
(800) 1635649 
(151) 2021 06 25 
(891) 2021 06 25 
(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.,  

(INDITEX, S.A.) 
Avenida de la Diputación, Edificio Inditex,  
Arteixo, E-15143 A CORUÑA, Spain 
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(540) 

COMPRESSIVE 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Clothing, footwear, headwear; clothing for moto-
rists and cyclists; bibs not of paper; headbands (clot-
hing); bath robes; swimming costumes; bathing caps 
and sandals; boas (clothing); scarves; footwear for 
sports and beach shoes; hoods (clothing); shawls; 
belts (clothing); money belts (clothing); wet suits for 
water-skiing; neckties; girdles [corsets]; fur stoles; 
foulards; caps [headwear]; caps; gloves (clothing); ra-
incoats; girdles (underwear); body linen [garments]; 
mantillas; stockings; socks; neckerchiefs; furs (clot-
hing); pajamas; soles (for footwear); heels; veils [clot-
hing]; suspenders; layettes (clothing); capes (clot-
hing); sports jerseys; mittens; ear muffs (clothing); in-
ner soles; wristbands (clothing); dress shields; beach 
wear; dressing gowns; pockets for clothing; sock sus-
penders; stocking suspenders; petticoats; tights; ap-
rons (clothing); masquerade costumes; uniforms; cap 
peaks; wooden shoes; caps; coats; esparto shoes or 
sandals; non-slip devices for footwear; bath slippers; 
academic caps; blouses; bodies (clothing); berets; fo-
otmuffs, not electrically heated; lace boots; boots; bo-
ot uppers; studs for football boots; half-boots; fittings 
of metal for footwear; tips for footwear; heelpieces for 
footwear; shirts; shirt yokes; shirt fronts; T-shirts; tee-
shirts; bodices [lingerie]; vests; jackets; fishing vests; 
stuff jackets; slips (underwear); ready-made clothing; 
detachable collars and collars; clothing of leather; 
clothing of imitation leather; shower caps; slippers; 
skirts; trousers; ready-made linings (parts of clothing); 
overcoats (coats); trench coats (clothing); gymnastic 
shoes; jerseys (clothing); pullovers; sweaters; liveries; 
muffs (clothing); footwear uppers; pocket squares; 
parkas; pelerines; pelisses; spats; leggings; knitwear 
[clothing]; clothing for gymnastics; underwear; san-
dals; saris; underpants; hats; wimples (clothing); to-
gas; trouser straps; suits; turbans; dresses; slippers; 
shoes; sports footwear. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116028 A 
(800) 1636195 
(151) 2021 08 26 
(891) 2021 08 26 
(731) Heidi Chocolat Suisse SA 

Täschmattstrasse 10, CH-6015 Luzern,  
Switzerland 

(540)  

HEIDI THE CHOCOLATE 
SIDE OF LIFE 

(591) Black, white  
(511)  
5 – Dietetic substances and foodstuffs, chocolate, cho-
colate candy, candy, petits fours (pastry) and confec-
tionery for diabetics. 

30 – Chocolate; petits fours (cakes); chocolate candy; 
candy and sugar confectionery; edible ices. 
 

35 – Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; retail 
sale and wholesale of chocolate, chocolate candy, pe-
tits fours (pastry), candy, sugar confectionery and 
edible ices; on-line retail store services for chocolate, 
chocolate candy, petits fours (pastry), candy, sugar 
confectionery and edible ices. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116030 A 
(800) 1636258 
(151) 2021 09 27 
(891) 2021 09 27 
(731) WORLDMATCH SRL 

Via Monte di Pietà, 19, I-20121 MILANO, Italy 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 25.01.25; 26.01.18; 27.05.10 
(511) 
9 – Software; video games software; software for on-
line video games and gambling management. 
 

41 – Entertainment services, namely providing online 
video games; providing online video games; on-line 
gambling services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116036 A 
(800) 1636404 
(151) 2021 11 15 
(891) 2021 11 15 
(731) Searchlight Electric Limited 

Sidney House, 900 Oldham Road, Manchester  
M40 2BS, United Kingdom 

(540) 

 
(591) Blue 
(531) 26.01.01; 26.01.02; 26.01.06; 26.01.24; 

27.01.06; 29.01.12 
(511)  
11 – Lighting apparatus and equipment; decorative 
lighting; light fittings; but not including searchlights, 
torches or flashlights. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116037 A 
(800) 1636414 
(151) 2021 11 23 
(891) 2021 11 23 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu  

"VSK" 
ul. 50 let Oktyabrya, 113, g. Dimitrovgrad,  
RU-433502 Ulyanovskaya oblast, Russian  
Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Vinous, beige and white 
(531) 05.07.02; 05.11.15; 25.01.15; 28.05; 29.01.13 
(526) НАТУРАЛЬНОЕ БРОЖЕНИЕ 
(511)  
32 – Barley wine [beer]; kvass; beer-based cocktails; 
non-alcoholic honey-based beverages; beer; ginger 
beer; malt beer; must; grape must, unfermented; beer 
wort; malt wort; extracts of hops for making beer. 
33 – Aperitifs; wine; piquette; cocktails; pre-mixed 
alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic 
beverages, except beer; spirits [beverages]; hydromel 
[mead]; cider; alcoholic extracts. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116039 A 
(800) 1636442 
(151) 2021 11 25 
(891) 2021 11 25 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

"BEAUTY BRANDS" 
ul. Profsoyuznaya, dom 22/10, korpus 1,  
RU-117292 Moskva, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
44 – Manicuring; hairdressing; beauty salon services; 
visagists' services; massage. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116040 A 
(800) 1636450 
(151) 2021 10 26 
(891) 2021 10 26 

(731) Guangzhou Zhizheng Trading Co., Ltd 
No. 06, 1st Floor, 50th of Zhongshan Eight  
Road, Liwan District, Guangzhou City, 510176  
Guangdong Province, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511) 
3 – Oils for cleaning purposes; ethereal oils; lipsticks; 
beauty masks; cosmetic kits; cosmetics; cosmetic pen-
cils; eyebrow cosmetics; perfumes; eyebrow pencils. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116041 A 
(800) 1636451 
(151) 2021 10 26 
(891) 2021 10 26 
(731) Guangzhou Zhizheng Trading Co., Ltd. 

No. 06, 1st Floor, 50th of Zhongshan Eight  
Road, Liwan District, Guangzhou City, 510176  
Guangdong Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.02.07; 26.02.18; 26.02.24; 27.05.01;  

27.05.24 
(511) 
3 – Polishing preparations; essential oils; perfumes; 
cosmetics; toothpaste; incense; cosmetics for animals; 
air fragrancing preparations; oils for cleaning purpo-
ses; cleansing milk for toilet purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116044 A 
(800) 1636522 
(151) 2021 11 23 
(891) 2021 11 23 
(731) Yuganov Maksim Anatolevich 

ul. Timokhina, d. 14A, kv. 53, g. Cherepovets,  
RU-162605 Vologodckaya obl., Russian  
Federation 

(540) 
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(591) Black, grey, white, red, dark red and gold 
(531) 25.01.06; 28.05; 29.01.13 
(526) РУССКИЙ БИСКВИТ 
(511)  
30 – Biscuits; confectionery mainly with filling; pas-
tries, including cupcakes, rolls, cakes; cookies; pud-
dings; baked goods, including with filling. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116045 A 
(800) 1636551 
(151) 2021 11 10 
(891) 2021 11 10 
(731) ROLEX SA 

Rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211  
Genève 26, Switzerland 

(540)  

MASTER DAY-DATE 
(591) Black, white  
(511)  
14 – Timepieces, namely, watches, wrist-watches, co-
mponent parts for timepieces and accessories for ti-
mepieces not included in other classes, clocks and ot-
her chronometric instruments, chronometers, chrono-
graphs (timepieces), watch bands, dials (timepieces), 
boxes and cases for timepieces and jewelry, watch 
movements and their parts; jewelry, jewelry items; 
precious stones and semi-precious stones; precious 
metals and alloys thereof; pins (jewelry). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116046 A 
(800) 1636568 
(151) 2021 04 14 
(891) 2021 04 14 
(731) Hipp & Co 

Brünigstr. 141, CH-6072 Sachseln, Switzerland 
(540)  

THE NEXT GENERATION’S 
COMPANY 

(591) Black, white  
9 – Scientific, research, navigation, surveying, photo-
graphic, cinematographic, audiovisual, optical, weig-
hing, measuring, signalling, detecting, testing, inspec-
ting, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; appa-
ratus and instruments for recording, transmitting, rep-
roducing or processing sound, images or data; recor-
ded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage me-
dia; calculating machines; computers and computer 
peripherals. 
 

10 – Apparatus, devices and articles for nursing in-
fants. 

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

20 – Containers, not of metal, for storage or transport. 
 

25 – Clothing; headgear; footwear. 
 

28 – Games; toys; toys; video game apparatus; gym-
nastic and sporting articles. 
 

29 – Meat, fish, poultry, game and meat products; me-
at extracts; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams 
and marmalade; freeze-dried fruit and vegetables; 
compotes; eggs, milk and milk products, in particular 
butter, cheese, cream, yoghurt, quark, dried milk, po-
wdered milk; fruit bars, consisting primarily of fruit 
and/or nuts, including those with added grains, mu-
esli, cereals, pseudocereals, preparations made from 
cereals, preparations made from pseudocereals and/or 
sugar; vegetable pulp; fruit pulp; vegetable purees; 
fruit purées; purees and pulps consisting primarily of 
meat, fish, poultry, game, fruit and/or vegetables, eit-
her singly or in combination; snacks made from fruits 
and/or vegetables; snacks based on fruits and/or ve-
getables; desserts and puddings, predominantly of 
milk, milk products and/or fruit; prepared and semi-
prepared meals, consisting primarily of meat, poultry, 
game, fish, fruit, vegetables, eggs, milk products, pul-
ses and/or potatoes; soups; meat, fish, poultry, game, 
vegetable and fruit preserves; condensed milk; edible 
oils and fats; dietetic food, not adapted for medical 
use, consisting predominantly of meat, fish, poultry 
and/or game, eggs, milk and milk preparations, proce-
ssed fruit and/or vegetables, including with added pro-
teins, fats, fatty acids, carbohydrates and/or fibre, vi-
tamins, minerals, trace elements, either singly or in 
combination. 
 

30 – Tea; tea drinks; infusions, not medicinal; cocoa; 
grape sugar; rice; tapioca; sago; flour; semolina; chips 
(cereal products) and pseudocereal flakes and other 
preparations made from cereals and preparations ma-
de from pseudocereals (other than animal fodder); 
bread; biscuits; cakes; pastries; long-life bakery pro-
ducts; snack products, namely the aforesaid consisting 
predominantly of chips (cereal products), substitutes 
for chips (cereal products), corn flakes, oat flakes, ce-
real preparations, substitutes for cereal preparations, 
biscuits, cakes, pastries, confectionery, chocolate, su-
gar confectionery, muesli, cereals, either singly or in 
combination, including the aforesaid with added fruits 
and/or nuts; confectionery; pasta; chocolate; bonbons 
made of sugar; glucose preparations; bee glue (pro-
polis) for culinary purposes; desserts and puddings 
with a base of chocolate, cereals, custard; prepared 
meals and semi-prepared meals, consisting primarily 
of cereals, pseudocereals, preparations made from ce-
reals, preparations made from pseudocereals, rice 
and/or pasta; spices; dressings for food; prepared fo-
odstuffs in the form of sauces; muesli, consisting pri-
marily of grains, cereals, pseudocereals, preparations 
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made from cereals and/or preparations made from 
pseudocereals, including the aforesaid with added 
nuts and/or sugar and fruits; cereal and pseudocereal 
bars, consisting primarily of grains, muesli, prepara-
tions made from cereals, preparations made from pse-
udocereals, cereals and/or pseudocereals, all also inc-
luding added fruit, nuts and/or sugar; muesli bars, 
consisting primarily of fruit, grains, preparations ma-
de from cereals, preparations made from pseudoce-
reals, cereals and/or pseudocereals, all also including 
added fruit, nuts and/or sugar; ready-to-eat cereal 
and/or pseudocereal foods; dietetic food, not adapted 
for medical use, consisting predominantly of cereals, 
rice, noodles, pasta and/or chocolate, including with 
added proteins, fats, fatty acids, carbohydrates and/or 
fibre, vitamins, fatty acids, minerals, trace elements, 
either singly or in combination. 
 

31 – Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products; raw and unproces-
sed grains and seeds; fresh fruit and vegetables, fresh 
herbs; natural plants and flowers; onions, seedlings 
and grains (seeds) in the form of propagation material; 
live animals; foodstuffs for animals and beverages for 
animals; malt. 
 

32 – Waters and other non-alcoholic beverages, in 
particular fruit juices, fruit juice beverages, fruit sprit-
zers, non-alcoholic; fruit syrups and other non-alcoho-
lic fruit preparations for making non-alcoholic beve-
rages. 
 

36 – Brokerage of carbon credits. 
 

38 – Providing internet chatrooms; providing online 
forums; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; computer aided transmission of 
messages and images; voice mail services; streaming 
of data; transmission of digital files; transmission of 
electronic mail; transmission of greeting cards online; 
message sending; transmission of podcasts; providing 
access to databases. 
 

40 – Freezing of foods; food and drink preservation; 
flour milling; pasteurizing of food and beverages. 
 

41 – Recreation information; education information; 
entertainment information; providing user reviews for 
entertainment or cultural purposes; providing user 
rankings for entertainment or cultural purposes; pro-
viding recreation facilities; nursery schools; know-
how transfer [training]; arranging and conducting of 
symposiums; conducting guided tours. 
 

43 – Day-nursery [crèche] services; information and 
advice in relation to the preparation of meals; café 
services; cafeteria services; canteen services; restau-
rant services; accommodation bureau services [hotels, 
boarding houses]. 
 

44 – Midwife services; medical assistance; chiroprac-
tic; services of a psychologist; health centre services; 
health counselling; medical analysis services for diag-

nostic and treatment purposes provided by medical 
laboratories; tree planting for carbon offsetting pur-
poses; therapy services; medical equipment rental. 
 

45 – Babysitting; online social networking services; 
licensing [legal services] in the framework of softwa-
re publishing; licensing of computer software [legal 
services]; licensing of intellectual property. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116052 A 
(800) 1636748 
(151) 2020 02 04 
(891) 2020 02 04 
(731) TDL Broadcasting Limited 

Broadcasting House, 3A Princes Street,  
South Dublin 2, Ireland 

(540) 
 

 
 

(591) Yellow and black 
(531) 25.05.02; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
9 – Pre-recorded television programmes; blank and 
pre-recorded video cassettes; DVDs; compact discs; 
computer games, computer software; cinematograp-
hic, radio, television, telecommunications, signalling 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing, and receiving sound or 
images; electrical and electronic apparatus for use in 
the reception of satellite, and terrestrial or cable bro-
adcasts; decoders and set-top boxes; sound recor-
dings; sunglasses. 
 

38 – Telecommunication services; television and ra-
dio broadcasting, transmission and communication 
services; broadcasting and transmission of radio or te-
levision programmes; transmission of sound and/or 
pictures; computer aided transmission of messages 
and images; communication services by satellite, 
television and/or radio; news agency services; hiring, 
rental and leasing of communications apparatus; elec-
tronic mail services; telecommunication and broad-
casting services relating to the Internet; telecommu-
nication and broadcasting of information (including 
web pages); provision of telecommunications links to 
computer databases and websites on the Internet; tele-
text services; interactive television services; television 
broadcasting services incorporating interactive servi-
ces for viewing; services relating to broadcasting. 
 

41 – Education and entertainment services; education 
and entertainment services by means of radio, televi-
sion, the Internet and on-line databases; hiring, rental 
and leasing of cine-films, video cassettes, sound re-
cordings, sound recording apparatus, sports apparatus,  
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television sets and video recorders; production of 
films and television programmes; provision of infor-
mation relating to television and radio programmes, to 
entertainment, music and to sport; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); publicati-
on of magazines, books, texts and printed matter; pub-
lication of electronic books or journals on-line; provi-
sion of recording studio facilities; live show produc-
tion services; organising of sporting activities and 
competitions; information and advisory services rela-
ting to education, recreation, sport and to entertain-
ment including information relating to education, 
entertainment, recreation or sport, provided on-line 
from a computer database or the Internet; organisation 
of competitions; ticket reservation services relating to 
entertainment and sport; production and presentation 
of radio and television programmes, interactive televi-
sion, interactive games, interactive entertainment and 
interactive competitions; production and presentation 
of competitions, contests, games, quizzes, studio en-
tertainment and audience participation events (term 
considered too vague by the International Bureau – 
Rule 13 (2) (b) of the Regulations); viewing guide 
services; sporting and cultural activities; betting, ga-
ming and gambling services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116057 A 
(800) 1148026 
(151) 2012 09 27 
(891) 2021 10 04 
(731) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY  

OTVETSTVENNOSTYU "TK GRAT-WEST" 
Kutuzovsky prosp., 36, str. 3, socle, pom. IVB,  
k. 13, RU-121170 Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Red, yellow, black, beige, dark brown, pink,  
light green and dark green 

(531) 03.05.25; 27.05.02; 29.01.13 
(511)  
9 – Computer game programs. 
 

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; novelties 
for parties, dances [party favors, favours]; scratch 
cards for playing lottery games; starting blocks for 
sports; body boards; skating boots with skates attac-
hed; dolls' feeding bottles; stationary exercise bicyc-
les; creels [fishing traps]; shuttlecocks; spinning tops 
[toys]; jigsaw puzzles; punching bags; hang gliders; 
flying discs [toys]; discuses for sports; dolls' houses; 
dominoes; swimming kick boards; surf boards; spring 

boards [sports articles]; skateboards; sailboards; ches-
sboards; checkerboards; darts; christmas trees of synt-
hetic material; cups for dice; swimming jackets; as-
cenders [mountaineering equipment]; kites; toys; toys 
for domestic pets; plush toys; mobiles [toys]; practical 
jokes [novelties]; parlor games; board games; ring ga-
mes; games; building games; kaleidoscopes; bladders 
of balls for games; rosin used by athletes; edges of 
skis; bingo cards; playing cards; fairground ride appa-
ratus; reels for fishing; rocking horses; swings; skitt-
les; ninepins; billiard cues; golf clubs; hockey sticks; 
seal skins [coverings for skis]; bells for christmas tre-
es; dolls' rooms; confetti; explosive bonbons [chris-
tmas crackers]; ice skates; roller skates; in-line roller 
skates; dice; paintball guns [sports apparatus]; ski bin-
dings; dolls' beds; roulette wheels; fish hooks; buil-
ding blocks [toys]; dolls; flippers for swimming; lines 
for fishing; gut for fishing; bows for archery; skis; 
waterskis; surf skis; mah-jong; wax for skis; hunting 
game calls; marionettes; toy masks; theatrical masks; 
fencing masks; masts for sailboards; teddy bears; 
chalk for billiard cues; clay pigeons [targets]; electro-
nic targets; scale model kits [toys]; scale model ve-
hicles; balls for games; artificial fishing bait; billiard 
table cushions; knee guards [sports articles]; billiard 
cue tips; elbow guards [sports articles]; dolls' clothes; 
fencing weapons; twirling batons; paragliders; pachin-
kos; baseball gloves; boxing gloves; golf gloves; glo-
ves for games; batting gloves [accessories for games]; 
fencing gauntlets; pinatas; toy pistols; air pistols [to-
ys]; detonating caps [toys]; caps for pistols [toys]; ra-
ttles [playthings]; horseshoe games; candle holders for 
christmas trees; christmas tree stands; sole coverings 
for skis; water wings; floats for fishing; portable ga-
mes with liquid crystal displays; swimming belts; 
decoys for hunting or fishing; scent lures for hunting 
or fishing; archery implements; kite reels; soap bub-
bles [toys]; divot repair tools [golf accessories]; billi-
ard markers; protective paddings [parts of sports su-
its]; bats for games; surfboard leashes; harness for 
sailboards; weight lifting belts [sports articles]; sling 
shots [sports articles]; rollers for stationary exercise 
bicycles; harpoon guns [sports articles]; scooters [to-
ys]; sleighs [sports articles]; bob-sleighs; butterfly 
nets; nets for sports; tennis nets; bite sensors [fishing 
tackle]; scrapers for skis; slot machines [gaming ma-
chines]; appliances for gymnastics; quoits; dumb-
bells; climbers' harness; fishing tackle; artificial snow 
for christmas trees; snowshoes; snowboards; clay pi-
geon traps; billiard tables; coin-operated billiard tab-
les; tables for table tennis; tables for indoor football; 
strings for rackets; gut for rackets; cricket bags; golf 
bags, with or without wheels; slides [playthings]; ra-
dio-controlled toy vehicles; body-training apparatus; 
machines for physical exercises; backgammon games; 
men's athletic supporters [sports articles]; rods for fis-
hing; ornaments for christmas trees, except illumi-
nation articles and confectionery; tennis ball throwing 
apparatus; conjuring apparatus; apparatus for games; 
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bowling apparatus and machinery; counters [discs] for 
games; chips for gambling; 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]; exercisers 
[expanders]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116058 A 
(800) 1180685 
(151) 2013 06 19 
(891) 2021 12 02 
(731) CORAL CLUB DISTRIBUTION LTD 

Agapinoros, 52, 1 & 2th floor, Flat/Office 1,  
CY-8049 Paphos, Cyprus 

(540) 

 
 

(591) White, dark-blue and dark-green 
(531) 26.04.03; 26.11.13; 29.01.12 
(526) INTERNATIONAL. 
(511)  
5 – Sanitary preparations for medical purposes; diete-
tic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; mineral food-supplements; fodder supplements 
for veterinary purposes; nutritional additives for me-
dical purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116059 A 
(800) 1207547 
(151) 2014 02 13 
(891) 2021 12 06 
(731) NAOS 

355 rue Pierre-Simon Laplace, F-13290  
AIX-EN-PROVENCE, France 

(540)  

ATODERM 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical, dermatological and sanitary pro-
ducts; dermatological preparations for skin care and 
soothing; dietetic substances for medical use; food for 
babies; plasters, materials for dressings; disinfectants. 
___________________________________________  
 

(260) AM 2022 116061 A 
(800) 1337132 
(151) 2016 10 05 
(891) 2021 12 03 
(731) Vandenberg Special Products B.V. 

10, Alexander Bellstraat, Oud-Beijerland, 
NL-3261 LX, Netherlands 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – Tobacco processing machines; cigarette machines 
for industrial purposes; machines for making cigarette 
filter rods; paper production machines; paper reeling 
machines. 
 

34 – Tobacco; flavourings for tobacco; hookah tobac-
co; tobacco and tobacco products (including substi-
tutes); articles for use with tobacco; rolling tobacco; 
cigarette paper; cigarette tubes; cigarette cases; ciga-
rette lighters; cigar and cigarette cases; containers for 
cigars; smokers' articles; matches; cigarette wrappers; 
machines to preroll cigarette tubes; electronic cigare-
ttes; liquid nicotine solutions for use in electronic ci-
garettes; cigarette filters; pocket cigarette rolling ma-
chines; hand held machines for injecting tobacco into 
tubes. 
 

35 – Advertising, marketing and promotional servi-
ces; services with regard to product presentation to the 
public; promoting the goods and services of others; 
retail and wholesale services in the field of tobacco 
processing machines, cigarette machines for industrial 
purposes, machines for making cigarette filter rods, 
paper production machines, paper reeling machines; 
retail and wholesale services in relation to tobacco 
and tobacco products (including substitutes; retail and 
wholesale services in relation to articles for use with 
tobacco and tobacco products (including substitutes; 
retail and wholesale services in relation to disposable 
paper products, cigarette tubes, cigarette lighters, ci-
gar and cigarette cases; import/export and commercial 
intermediation services in relation to tobacco proces-
sing machines, cigarette machines for industrial pur-
poses, machines for making cigarette filter rods, paper 
production machines, paper reeling machines; im-
port/export and commercial intermediation services in 
relation to tobacco and tobacco products (including 
substitutes; import/export and commercial interme-
diation services in relation to articles for use with 
tobacco and tobacco products (including substitutes; 
import/export and commercial intermediation services 
in relation to disposable paper products, cigarette 
tubes, cigarette lighters, cigar and cigarette cases; the 
aforementioned services also provided via the 
internet. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116062 A 
(800) 1341165 
(151) 2016 10 05 
(891) 2021 12 03 
(731) Vandenberg Special Products B.V. 

10, Alexander Bellstraat, Oud-Beijerland,  
NL-3261 LX, Netherlands 

(540) 

 
(591) Yellow (pantone 109 Uncoated CMYK colour  

structure 0 cyaan 25 magenta 100 yellow 
0 black) 

(531) 10.01.05; 10.01.25; 25.03.25; 26.01.18;  
26.01.19; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.24;  
29.01.12 

(511)  
7 – Tobacco processing machines; cigarette machines 
for industrial purposes; machines for making cigarette 
filter rods; paper production machines; paper reeling 
machines. 
 

34 – Tobacco; flavourings for tobacco; hookah tobac-
co; tobacco and tobacco products (including substi-
tutes); articles for use with tobacco; rolling tobacco; 
cigarette paper; cigarette tubes; cigarette cases; ciga-
rette lighters; cigar and cigarette cases; containers for 
cigars; smokers' articles; matches; cigarette wrappers; 
machines to preroll cigarette tubes; electronic cigare-
ttes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; cigarette filters; pocket cigarette rolling 
machines; hand held machines for injecting tobacco 
into tubes. 
 

35 – Advertising, marketing and promotional servi-
ces; services with regard to product presentation to the 
public; promoting the goods and services of others; 
retail and wholesale services in the field of tobacco 
processing machines, cigarette machines for industrial 
purposes, machines for making cigarette filter rods, 
paper production machines, paper reeling machines; 
retail and wholesale services in relation to tobacco 
and tobacco products (including substitutes); retail 
and wholesale services in relation to articles for use 
with tobacco and tobacco products (including substi-
tutes); retail and wholesale services in relation to 
disposable paper products, cigarette tubes, cigarette 
lighters, cigar and cigarette cases; import/export and 
commercial intermediation services in relation to to-
bacco processing machines, cigarette machines for 
industrial purposes, machines for making cigarette fil-
ter rods, paper production machines, paper reeling 
machines; import/export and commercial intermedia-
tion services in relation to tobacco and tobacco pro-
ducts (including substitutes); import/export and com-
mercial intermediation services in relation to articles 

for use with tobacco and tobacco products (including 
substitutes); import/export and commercial interme-
diation services in relation to disposable paper pro-
ducts, cigarette tubes, cigarette lighters, cigar and ci-
garette cases; the aforementioned services also pro-
vided via the internet. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116063 A 
(800) 1420476 
(151) 2018 07 11 
(891) 2021 12 14 
(731) HIGHER EDUCATION SKINCARE LLC. 

15707 Rockfield Blvd., Suite 220, Irvine  
CA 92618, USA 

(540)  

HIGHER EDUCATION 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Skin care products, namely, skin lotion, cleansers, 
and moisturizer. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116064 A 
(800) 1422244 
(151) 2018 06 19 
(891) 2021 12 03 
(731) Tumi, Inc. 

499 Thornall Street, 10th Floor, Edison NJ  
08837, USA 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
3 – All-purpose cleaners; cleaning preparations; scen-
ted fabric refresher spray; polishing preparations; fab-
ric softeners; shoe polish, creams and cleaning prepa-
rations; fragrances; perfumes. 
 

20 – Clothes hangers; pillows; split rings, not of me-
tal, for keys; non-metal locks. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116087 A 
(800) 1636988 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Graminex L.L.C. 

95 Midland Rd., Saginaw MI 48638, USA 
(540) 

G63 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Dietary and nutritional supplements. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116089 A 
(800) 1637054 
(151) 2021 10 19 
(891) 2021 10 19 
(731) TELESPAZIO S.P.A. 

VIA TIBURTINA 965, I-00156 ROMA, Italy 
(540) 

 
(591) Red 
(531) 01.13.01; 01.13.05; 24.17.01; 26.01.03;  

26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09;  
27.05.10; 29.01.01 

(511)  
9 – Electronic equipment and software for controlling 
satellites; electronic equipment and software for the 
acquisition and processing of satellite data and ima-
ges; electronic equipment and software for the acqu-
isition and processing of satellite data and images for 
monitoring the earth's surface and seas; electronic 
equipment and software for consultation, analysis and 
use of satellite data and images; electronic equipment 
and software for identification, processing and moni-
toring of data from space and / or from ground of the 
earth's surface and seas; electronic publications. 
 

38 – Satellite and / or ground telecommunication ser-
vices relating to satellite data and images; communi-
cation services via the internet or telematics for con-
sultation, analysis and use of satellite data and ima-
ges; services via the internet or telematics by subsc-
ription for access to an informatic platform for con-
sultation, analysis and use of satellite data and images. 
 

42 – Satellite monitoring services; services for the 
acquisition and processing of satellite data and ima-
ges; services for the acquisition and processing of 
satellite data and images for monitoring the earth's 
surface and seas; services for the analysis and use of 
satellite data and images; data processing and moni-
toring services from space and / or front ground of the 
earth's surface and seas. 
 

45 – Services for the acquisition, monitoring, analysis, 
processing and use of satellite data and/or images for 
the protection of persons and property; license of 
rights to use satellite data and / or images; copyright 
license; licensing of intellectual property rights. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116090 A 
(800) 1637080 
(151) 2021 11 22 
(891) 2021 11 22 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu  

"VSK" 
ul. 50 let Oktyabrya, 113, g. Dimitrovgrad,  
RU-433502 Ulyanovskaya oblast, Russian  
Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Brown, red-brown, beige, white, grey and  
yellow 

(531) 05.07.02; 08.01.01; 19.07.25; 28.05; 29.01.14 
(526) Words "rye", "unfiltered" in Russian language. 
(511)  
32 – Barley wine [beer]; kvass; beer-based cocktails; 
non-alcoholic beverages; beer; malt beer; must; beer 
wort; malt wort; extracts of hops for making beer. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116091 A 
(800) 1637098 
(151) 2021 11 03 
(891) 2021 11 03 
(731) Shunhua LI 

No. 255, Liyu Zikou Village, Henantuan Town,  
Quzhou County, Handan City, Hebei Province,  
China 

(540)  

LUTA 
(591) Black, white  
(511) 
12 – Motor cars; bicycles; trolleys; pneumatic tyres; 
windshields; telpher railways [cable cars]; mudgu-
ards; bicycle handlebars; small motor vehicles, name-
ly, compact cars. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116092 A 
(800) 1637107 
(151) 2021 11 26 
(891) 2021 11 26 
(731) LTD "VALENTA-INTELLEKT" 

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

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceuticals for the treatment of cough, pha-
ryngitis, laryngitis and tracheitis; pharmaceutical pre-
parations for the treatment and prevention of viral di-
seases; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of colds, including preparations in the 
form of suspensions; pharmaceuticals for the treat-
ment of eosinophilic diseases and diseases of the 
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upper respiratory tract; antivirals in the form of tab-
lets, capsules, suspensions and drops. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116093 A  
(800) 1637160 
(151) 2021 09 28 
(891) 2021 09 28 
(731) Giganci Programowania Sp. z o.o. 

ul. Krucza 46 lok. 3, PL-00-509 Warszawa,  
Poland 

(540) 

 
(591) White, orange and black 
(531) 02.09.25; 16.03.13; 27.07.01; 29.01.13 
(511)  
38 – Telecommunication services. 
 

41 – Education services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116104 A 
(800) 1637461 
(151) 2021 11 30 
(891) 2021 11 30 
(731) OBCHESTVO S OGRANICHENNOY  

OTVETSTVENNOSTYU "BALTIYSKAYA  
ZVEZDA" 
Dokuka ul., d. 7, kv. 16, g. Kaliningrad, 
g.o. Kaliningrad, RU-236019 Kaliningrad  
region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.05 
(511)  
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116105 A 
(800) 1637520 
(151) 2021 10 20 
(891) 2021 10 20 
(731) SAVENCIA SA 

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY,  
France 

 
 
 
 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 18.03.15; 25.01.15; 26.04.07; 26.04.16;  

26.04.18; 26.04.24; 26.11.08; 26.11.12;  
26.13.25; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;  
27.05.10; 27.05.24 

(511)  
29 – Cheese. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116106 A 
(800) 1637559 
(151) 2021 10 29 
(891) 2021 10 29 
(731) "Lex Tobacco Company" LLC 

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

(540) 

 
(591) Black, white, grey, red, blue, gold, silver, green  

and raspberry 
(531) 03.01.02; 19.03.24; 24.01.03; 24.01.18;  

24.01.19; 29.01.15 
(526) All records except the words DEMOCRAT and 
LEX. 
(511)  
34 – Tobacco, whether manufactured or unmanufactu-
red; smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling to-
bacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, el-
ectronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' 
articles included in this class; cigarette papers, cigare-
tte tubes and matches. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116107 A 
(800) 1637583 
(151) 2021 11 17 
(891) 2021 11 17 
(731) Mariusz Cierniak GETWELL 

ul. Grodnicka 14, PL-61-059 Poznań, Poland 
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(540) 

 
 

(591) Green, dark blue and white 
(531) 01.15.21; 05.03.15; 19.07.17; 27.05.10;  

29.01.13 
(511) 
5 – Dietary supplements. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116108 A 
(800) 1637623 
(151) 2021 11 18 
(891) 2021 11 18 
(731) Shenzhen Baijie Technology Co., Ltd. 

Bao’an Internet Industry Base Area A, 5 Blocks 
306, Mabu Community, Xixiang Street, Bao’an 
District, Shenzhen City, 518000 Guangdong  
Province, China 

(540)  

HelperODM 
(591) Black, white  
(511) 
9 – Computer programmes [programs], recorded; 
computer peripheral devices; computer software [re-
corded]; microprocessors; tablet computers; computer 
hardware; navigational instruments; printed circuit 
boards; measuring apparatus; e-book readers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116109 A 
(800) 1637706 
(151) 2021 07 16 
(891) 2021 07 16 
(731) K.B. Kronenbach GmbH 

Schanzenstraße 39, 51063 Köln, Germany 
(540)  

Kronenbach 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Hose fittings of metal for showers or showerhe-
ads; fastening materials of metal for radiators or sa-
nitary apparatus and devices, especially for cisterns or 
water flushes; metal building materials for the insta-
llation of radiators, sanitary equipment or water flus-
hes. 
 

9 – Thermostats for use in fittings; sensors for actua-  
ting water flushing sanitary equipment. 

11 – Apparatus for lighting, heating, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purpo-
ses; fixtures, high-pressure and low-pressure taps for 
sanitary equipment, for water supply, hot water prepa-
ration, bath, shower, washing, rinsing, bidet and closet 
installations and for the water intake and water drai-
nage of such installations in bathrooms and kitchens; 
mixer taps, single-lever mixers and two-lever mixers 
with and without sensor technology, each for tap wa-
ter or hot water; valves being parts of water-bearing 
fittings or sanitary devices; spray nozzles and spray 
heads as parts of showers or showerheads; hoses for 
showerheads and showers; bathroom ceramics, name-
ly bathtubs, shower trays, shower cubicles, sink units, 
countertop sinks, built-in sinks and undermount sinks, 
toilets [water-closets], toilet seats, urinals, bidets, spa 
baths [vessels], partitions and privacy partitions; sho-
wer cubicles, shower doors; actuation buttons being 
parts of water flushing sanitary equipment; kitchen 
sinks; radiators; components and spare parts for all the 
aforesaid goods; lighting equipment for external illu-
mination of cosmetic mirrors; handles being parts of 
sanitary equipment or sanitary installations, in parti-
cular bathtub handles; fitted liners for bathtubs. 
 

17 – Hose fittings of plastics for showers or shower-
heads. 
 

20 – Furniture, mirrors [looking glasses]; bathroom 
furniture, washstands [furniture], column furniture 
and vanity units [furniture], racks [furniture], sidebo-
ards, wall cabinets, cupboards, closets, seating furni-
ture; kitchen furniture, seating furniture; mirrors, che-
val glasses, wall mirrors, bathroom mirrors, hand-held 
mirrors [toilet mirrors], shaving mirrors, make-up 
mirrors with and without internal lighting, mirrored 
cabinets; fastening materials (non-metallic) for sanita-
ry apparatus and equipment, in particular for cisterns 
or water flushes; shower grab bars, not of metal. 
 

21 – Utensils and containers for household and kitc-
hen use; soap dispensers, soap dishes, toothbrush 
cups, towel racks, holders for toilet paper, dish racks, 
toothbrush glasses and mugs; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware, not included in other clas-
ses. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116110 A 
(800) 1637793 
(151) 2021 10 14 
(891) 2021 10 14 
(731) TELESPAZIO S.P.A. 

VIA TIBURTINA 965, I-00156 ROMA, Italy 
(540) 
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(591) Red 
(531) 01.05.02; 27.05.01; 29.01.01 
(511)  
9 – Electronic equipment and software for controlling 
satellites; electronic equipment and software for the 
acquisition and processing of satellite data and ima-
ges; electronic equipment and software for the acqu-
isition and processing of satellite data and images for 
monitoring the earth's surface and seas; electronic 
equipment and software for consultation, analysis and 
use of satellite data and images; electronic equipment 
and software for identification, processing and moni-
toring of data from space and / or from ground of the 
earth's surface and seas; electronic publications. 
 

38 – Satellite and / or ground telecommunication ser-
vices relating to satellite data and images; commu-
nication services via the internet or telematics for con-
sultation, analysis and use of satellite data and ima-
ges; services via the Internet or telematics by subs-
cription for access to an informatic platform for con-
sultation, analysis and use of satellite data and images. 
 

42 – Satellite monitoring services; services for the ac-
quisition and processing of satellite data and images; 
services for the acquisition and processing of satellite 
data and images for monitoring the earth's surface and 
seas; services for the analysis and use of satellite data 
and images; data processing and monitoring services 
from space and / or from ground of the earth's surface 
and seas. 
 

45 – Services for the acquisition, monitoring, analysis, 
processing and use of satellite data and / or images for 
the protection of persons and property; license of 
rights to use satellite data and / or images; copyright 
license; licensing of intellectual property rights. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116111 A 
(800) 1637810 
(151) 2021 09 28 
(891) 2021 09 28 
(731) ADB SAFEGATE BV 

Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem,  
Belgium 

(540) 

 
(591) Blue and orange 
(531) 24.15.21; 26.03.23; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
9 – Wireless controllers to monitor and control the 
functioning of electronic devices, other than contro-
llers for gaming apparatus; wireless controllers to re-
motely monitor and control the function and status of 
other electrical, electronic, and mechanical devices or 
systems; platform software for controlling, monitoring 
and managing aviation ground lighting equipment; 
computer software interfaces for controlling, monito-

ring and managing aviation ground lighting equip-
ment; electronic apparatus and equipment for intero-
perability lighting management systems for contro-
lling, monitoring and analyzing a connected lighting 
network; all aforesaid goods for air traffic systems 
and ground traffic systems, including road, street, tun-
nel and parking areas and industrial areas. 
 

11 – Lighting installations with wireless connection to 
a remote controlling and monitoring software; lighting 
installations integrating a management system for 
smart devices management and monitoring; lighting 
apparatus offering smart connected services including 
data monitoring, data analysis and/or data transfer; 
lighting installations with wireless connection to a 
management system for smart device management, 
real-time and schedule control; all aforesaid goods for 
air traffic systems and ground traffic systems, inclu-
ding road, street, tunnel and parking areas and indus-
trial areas. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116113 A 
(800) 1637947 
(151) 2021 11 24 
(891) 2021 11 24 
(731) Huvepharma EOOD 

5th floor, 3 "A" Nikolay Haitov Str, BG-1113  
Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
 

(591) Green, white  
(531) 01.15.15; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
5 – Dietary supplements and dietetic preparations; 
pharmaceuticals and natural remedies; veterinary pre-
parations; medicated additives for animal foods; fod-
der additives for medical purposes; dietary supple-
ments for human beings; dietary supplements for ani-
mals; food for babies; dietetic foods adapted for in-
fants; dietetic substances adapted for medical use; die-
tic substances adapted for veterinary use; vitamins 
and vitamin preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116114 A 
(800) 1638049 
(151) 2021 12 13 
(891) 2021 12 13 
(731) NTC SRL 

Via Luigi Razza 3, I-20124 Milano,  
Italy 

(540)  

KLEERKOL 
(591) Black, white  
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(511)  
5 – Laxatives; douching preparations for medical pur-
poses. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116115 A 
(800) 1638050 
(151) 2021 12 13 
(891) 2021 12 13 
(731) NTC SRL 

Via Luigi Razza 3, I-20124 Milano, Italy 
(540)  

QUICLIREZ 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Laxatives; douching preparations for medical 
purposes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116116 A 
(800) 1638057 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116117 A 
(800) 1638059 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116118 A 
(800) 1638060 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116119 A 
(800) 1638095 
(151) 2021 11 22 
(891) 2021 11 22 
(731) Idemitsu Kosan Co., Ltd. 

2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8321, Japan 

(540)  

IDEMITSU NANOUREA 
(591) Black, white  
(511)  
4 – Solid lubricants; fuels; industrial oils; industrial 
greases; lubricating oils; non-mineral oils and greases 
for industrial purposes [not for fuel]; waxes [raw ma-
terial]; engine oils; gear oils; lubricants; lubricating 
greases; automotive greases. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116120 A 
(800) 1638140 
(151) 2021 06 14 
(891) 2021 06 14 
(731) HOTELS ET PREFERENCE 

Tour Voltaire, 1 place des Degrés, F-92800 
PUTEAUX, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 07.03.01; 07.03.03; 27.05.01 
(511)  
35 – Business organization and management of the 
commercial affairs of a network of affiliated members 
within the hotel industry; advisory and assistance ser-
vices, namely, advice and assistance in the operation 
or management of business or commercial functions 
for the benefit of affiliated establishments within a ho-
tel or restaurant chain, marketing studies, marketing 
and promotion, recruiting personnel, managing a data-
base of reservations, managing real estate affairs and 
administrative management of real estate, including 
administrative management of hotels, hotel comple-
xes, apartments and residential hotels; advertising ser-
vices in relation to the organization and management 
of hotels, hotel complexes, aparthotels, apartments 
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and temporary accommodation; Expert reports on bu-
siness and business information; commercial consul-
tancy services in the field of travel and travel plan-
ning; advertising services in connection with hotels 
and restaurants; point-of-sale advertising; distribution 
of flyers, samples, advertising items; promotional and 
advertising actions; dissemination of advertisements 
and advertising material; commercial promotion in all 
forms and on all media including via a computer com-
munication network (such as the Internet or Intranet) 
and particularly by providing privileged user cards, 
organization and management of commercial custo-
mer loyalty operations especially by means of loyalty 
cards; commercial consultancy services in the field of 
travel and travel planning; provision of comparison 
information on hotel and air fare prices; the bringing 
together, for the benefit of others, of goods (excluding 
the transport thereof) and offers of services relating to 
entertainment, leisure, travel, transportation, tourism, 
temporary accommodation, dining, enabling custo-
mers to conveniently view and purchase those goods 
or services by any means, especially on a commercial 
website; retail services, especially on a merchant web-
site, of goods and services relating to the fields of en-
tertainment, leisure, sports, travel, transport, tourism, 
temporary accommodation, catering (meals); organi-
zation of competitions for commercial and promotio-
nal purposes as well as for staff motivation purposes, 
including via a computer communication network 
(such as the Internet or Intranet). 
 

36 – Financial services in connection with holding lo-
yalty cards; payment by loyalty cards; financial ser-
vices relating to the holding of promotional loyalty 
coupons; payment by promotional loyalty coupons; 
issuance and financial management of payment me-
ans, particularly purchase vouchers; issuing of trave-
lers' checks, tokens of value; insurance services; fi-
nancial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
real estate appraisals; financing services; financial 
analysis; raising or investing capital; financial consul-
tancy; financial evaluation (insurance, banking, real 
estate); fund investment; stock exchange brokerage; 
mutual funds; capital investments to assist in the se-
tting up of new companies; Management of real es-
tate, residences and accommodation, including hotels, 
hotel complexes and residential hotels; managing hou-
sing and accommodation, leasing real estate. 
 

39 – Passenger or freight transport; travel organizati-
on services; travel guide and traveler escort services; 
travel and tourist agency services, namely, booking 
trips and journeys; car transport; bus transport; air 
transport; railway transport; boat transport; chauffeur 
services; organization of cruises; advice and informa-
tion with respect to organizing transport and tourism 
in a city and/or region; organization of tours and ex-
cursions; rental of motor vehicles, airplanes and boats; 
courier services; home delivery; parking services; in-
formation services pertaining to transport services; in-
formation on travel, holidays, tourism and geograp-

hical information, including maps and travel routes; 
advice and assistance in all the aforesaid fields. 
 

41 – Hotel staff training services concerning hotel 
bookings, database management and hotel manage-
ment; training in hotel management and remote bo-
okings, namely, via Internet, Extranet, and Intranet 
networks; organization and conducting of training 
workshops; vocational guidance (education or training 
advice); practical training (demonstration); courses 
given in the framework of seminars; correspondence 
courses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of competitions re-
lating to education or entertainment; organization and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses 
and seminars; production and screening of films for 
educational purposes; sporting activities, organization 
of sports competitions; rental of sports equipment (ex-
cluding vehicles); leisure services; reception planning 
(entertainment); providing ratings, reports and recom-
mendations on events and activities in the field of en-
tertainment viewed by users via a website; organizati-
on of seminars. 
 

42 – Consultancy unrelated to business dealings con-
cerning computer systems and especially hotel mana-
gement and booking programs; design and maintenan-
ce of computer programs and systems for hotel reser-
vation and management assistance by providing data-
bases; help and technical support with respect to soft-
ware relating to commission payment systems; advice 
unrelated to business dealings related to computer 
systems for the payment of commissions; configurati-
on of computer hardware; setting up of software pa-
rameters for third parties in the field of hotels; rental 
of software in the field of hotels; recovery of com-
puter data; study of technical projects to install a hotel 
reservation system on the Internet; quality control, 
namely, identification and detection of anomalies, de-
velopment and reporting of audit reports; construction 
drafting, technical project studies with respect to con-
struction (engineering works); design of interior de-
cor; industrial design; graphic arts design services; 
study, information and consulting in the field of eco-
logical and environmental protection; advice for es-
tablishing a supplier database; monitoring data, sig-
nals, images and information processed by computers. 
 

43 – Hotel, catering (food), temporary accommodati-
on services, restaurant, cafeteria, tea room, bar ser-
vices (excluding clubs), hotel room reservation servi-
ces for travelers, consultation and advice (not related 
to business conduct) in the hotel and catering fields; 
travel agency services, namely reservation of restau-
rants and meals; provision of information relating to 
hotels, temporary accommodation and restaurant ser-
vices; reservation, lending and rental of rooms, halls 
and conference and meeting facilities; reservation, 
hiring and rental of rooms, halls and spaces for se-
minars, banquets, cocktails and receptions; consulting 
and advice (unrelated to business operation) in con-
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nection with hotels and restaurants; stay organization 
services. 
 

44 – Thalassotherapy establishment services; beauty 
salon, hairdressing salon services; hygienic and beau-
ty care for human beings; gardening; aromatherapy 
services; Turkish baths; floral composition services; 
manicure services; massage services; health spa servi-
ces. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116121 A 
(800) 1638149 
(151) 2021 07 09 
(891) 2021 07 09 
(731) AEROPORTS DE PARIS 

1 rue de France, F-93290 TREMBLAY-EN- 
FRANCE, France 

(540)  

EXTIME 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Software; application software; data processing 
software; software for creating, managing, updating 
and using databases; software and applications in the 
field of transport and indication of routes, parking, 
booking of services for people, booking of catering 
services; automatic dispensers for tickets, cards, pas-
senger tickets; equipment for data processing and co-
mputers; multimedia terminals; magnetic or optical 
data media; recording media for sound, images and 
data, in particular, sound recording disks, compact 
disks (audio, video, multimedia); memory or miropro-
cessor or magnetic or chip cards, bank cards; access 
control apparatus; magnetic and electronic access 
cards, magnetic and electronic transport network tra-
ffic passes. 
 

35 – Administrative management of airports; organi-
zational management of airports; assistance with the 
management of business activities; commercial mana-
gement of shops at airports; recruitment of ground 
crew for airports; airport personnel management ser-
vices; advertising services at airports; providing com-
mercial information about products and services to 
customers; advertising; dissemination of advertise-
ments and advertising material; promoting the pro-
ducts and services of others through loyalty reward 
card programs; loyalty programs; retail, especially in 
duty-free shops, of soap, perfumes, cosmetics, lotions 
for the hair, dentifrices, make-up removing products, 
razors, shaving products, herbal teas, pharmaceutical 
products, sanitary towels, cameras, video cameras, 
compact discs, DVDs, Bluray discs, integrated circuit 
cards [smart cards], computers, computer peripheral 
devices, tablet computers, e-readers, telephones, 
smartphones, headphones, software [recorded pro-
grams], spectacles, eyewear, diving masks, bags adap-
ted for laptops, smartwatches, electric batteries, venti-
lation apparatus, flashlights, fine jewelry, jewelry, 

horological and chronometric instruments, watches, 
watch cases, novelty key rings, musical instruments,  
printed matter, photographs, stationery, cards, books, 
newspapers, brochures, calendars, handkerchiefs of 
paper, face towels of paper, toilet paper, bags [enve-
lopes, pouches] of paper or plastic materials for pac-
kaging, trunks and suitcases, umbrellas and parasols, 
walking sticks, wallets, purses, credit card holders 
[wallets], bags, vanity cases, not fitted, collars for ani-
mals, clothing for animals, mirrors [looking glasses], 
cushions, boxes of wood or plastic, household uten-
sils, kitchen utensils, combs, brushes [except paint 
brushes], bottles, toiletry utensils, toiletry cases, glas-
ses [receptacles], crockery, bags [envelopes, pouches] 
of textile, for packaging, household linen, table linen 
not of paper, bath linen except clothing, clothing, 
footwear, headwear, artificial plants, games, toys, vi-
deo game consoles, controllers for video game con-
soles, decorations and party ornaments and artificial 
Christmas trees, balls for games, card games, board 
games, scooters [toys], sporting articles and equip-
ment, models [toys], figurines [toys], meat, preserved 
fruits, dried fruits, cooked fruits, preserved vegeta-
bles, dried vegetables, cooked vegetables, jellies, 
jams, compotes, milk products, edible oils and fats, 
charcuterie, crustaceans [not live], canned meat, can-
ned fish, cheese, milk beverages with milk predo-
minating, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, preparations 
made from cereals, bread, pastry, confectionery, edib-
le ices, honey, salt, mustard, sauces [condiments], spi-
ces, sandwiches, pasta, pizzas, pancakes [foodstuffs], 
cookies [biscuits], cakes, sugar confectionery, choco-
late, cocoa-based beverages, coffee-based beverages, 
tea-based beverages, fresh fruits, fresh vegetables, 
plants, beers, mineral waters [beverages], carbonated 
waters, fruit-based beverages, preparations for making 
beverages, lemonades, soda waters, alcohol-free ape-
ritifs, alcoholic beverages, wines, tobacco, articles for 
smokers, electronic cigarettes; information and con-
sulting services concerning the aforesaid services; co-
mmercial intermediation services. 
 

39 – Airport services; provision of airport installations 
for aviation; transport services; airport transfer servi-
ces; airport check-in services; booking and organizing 
access to airport lounges; ground traffic control servi-
ces for aircraft; loading and unloading of airplanes; 
airport baggage handling; ground assistance services 
provided at airports in the framework of handling 
freight; airport parking services; information and con-
sulting services concerning the aforesaid services; 
travel organization services; travel guide and traveler 
escort services; escorting of travelers; provision of 
travel information; provision of flight arrival and de-
parture information. 
 

43 – Services for providing food and beverages; tem-
porary accommodation; accommodation agencies (ho-
tels, boarding houses); bar services; coffee shops; ca-
feterias; day-nurseries [crèches]; hotel services; hotel 

 
 №20  2022 10 25 

 
71 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

reservation; self-service restaurants; rental of tempo-
rary accommodation; rental of meeting rooms; tempo-
rary accommodation reservation; fast-food restau-
rants, snack bars; provision of food and beverages 
(meals). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116122 A 
(800) 1638200 
(151) 2021 11 15 
(891) 2021 11 15 
(731) Novaswiss Holding SA Lancy 

Route des Jeunes 4BIS, c/o Interazama SA,  
CH-1227 Les Acacias, Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.13.25 
(511)  
25 – Footwear, excluding footwear for sports; boots; 
belts (clothing). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116123 A 
(800) 1638247 
(151) 2021 07 12 
(891) 2021 07 12 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

MACOS MONTEREY 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Downloadable computer operating software. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116125 A 
(800) 1638272 
(151) 2021 07 23 
(891) 2021 07 23 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  

PYRAMID 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer gaming software; computer operating 
system software for computer games and gambling; 

software drivers for computer games and gambling; 
virtual reality software for computer games and gam-
bling; games software; entertainment software for 
computer games; computer programs for network ma-
nagement in relation to computer games and gam-
bling; operating computer software for main frame 
computers management in relation to computer games 
and gambling; monitors (computer hardware) for 
gambling, gambling machines, gambling games on 
the Internet and via telecommunication network; com-
puter hardware for gambling, gambling machines, 
gambling games on the Internet and via telecommu-
nication network; apparatus for recording images for 
gambling, gambling machines, gambling games on 
the Internet and via telecommunication network; mo-
nitors (computer programs) for gambling, gambling 
machines, gambling games on the Internet and via te-
lecommunication network; computer game programs; 
computer programs for recorded games; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images for gambling, gambling machines, gambling 
games on the Internet and via telecommunication net-
work; communications servers [computer hardware] 
for gambling, gambling machines, gambling games on 
the Internet and via telecommunication network; elec-
tronic components for gambling machines; computer 
application software featuring games and gaming; 
computer software for the administration of on-line 
games and gaming; computer hardware for games and 
gaming; electronic components and computer softwa-
re for gambling, gambling machines, gambling games 
on the Internet and via telecommunication network. 
 

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

41 – Gambling; entertainment services related to gam-
bling; gaming services for entertainment purposes; 
casino, gaming and gambling services; training in the 
development of software systems; provision of ga-
ming equipment for gambling halls; providing casino 
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equipment [gambling]; gaming machine entertainment 
services; providing casino facilities [gambling]; ga-
ming hall services; amusement arcade services; games 
equipment rental; rental of gaming machines; provi-
ding amusement arcade services; rental of gaming 
machines with images of fruits; editing or recording 
of sounds and images; sound recording and video en-
tertainment services; hire of sound reproducing appa-
ratus; provision of gaming equipment for casinos; 
providing of casino facilities; online gambling servi-
ces; casino, gaming and gambling services; provision 
of gaming facilities, gaming hall facilities, Internet 
casinos and online gambling services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116135 A 
(800) 1412931 
(151) 2018 06 14 
(891) 2021 12 20 
(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany 
(540)  

PROBIELLE 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepara-
tions; sanitary preparations for medical purposes; die-
tetic food and substances adapted for medical or ve-
terinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116136 A 
(800) 1421702 
(151) 2018 06 08 
(891) 2021 08 18 
(731) ANCOR GROUP GMBH 

Neuseser-Tal-Strasse 5, 97999 Igersheim,  
Germany 

(540)  

KAIF 
(591) Black, white  
(511)  
32 – Mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making beve-
rages. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116137 A 
(800) 1460119 
(151) 2019 01 24 
(891) 2021 06 16 
(731) MOKOSH DIDIUK SPÓŁKA  

KOMANDYTOWA 
ul. Dolna 14, PL-05-152 Kazuń Nowy, Poland 

(540)  

MOKOSH 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Antiperspirants [toiletries]; balms, other than for 
medical purposes; colorants for toilet purposes; cos-
metic dyes; scented wood; extracts of flowers [perfu-
mes]; ethereal essences; incense; cosmetics; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetic creams; nail po-
lish; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; 
cakes of soap; cakes of toilet soap; hair conditioners; 
oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and 
scents; essential oils; ethereal oils; oils for toilet pur-
poses; eyebrow pencils; hair lotions; perfumes; lotions 
for cosmetic purposes; lipsticks; pomades for cosme-
tic purposes; make-up removing preparations; potpou-
rris [fragrances]; depilatory preparations; make-up 
preparations; mouthwashes, not for medical purposes; 
nail care preparations; bath preparations, not for me-
dical purposes; cosmetic preparations for baths; cos-
metic preparations for slimming purposes; toiletry 
preparations; pumice stone; bath salts, not for medical 
purposes; shampoos; talcum powder, for toilet use; 
greases for cosmetic purposes; scented water; cosme-
tic kits; toilet water. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116138 A 
(800) 1535066 
(151) 2020 03 11 
(891) 2021 12 15 
(731) Ellesse International S.p.A. 

Via Mario Angeloni 80/A, I-06124 Perugia,  
Italy 

(540) 

 
 

(591) Blue, brown, orange 
(531) 26.02.16; 26.11.12; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
18 – Leather and imitations of leather; bags; bags for 
clothes; carrying cases; satchels; holdalls; sports bags; 
athletic bags; flight bags; school bags; rucksacks; 
trunks and travelling bags; handbags; clutch bags; 
cosmetic and toilet bags; purses; wallets; leather sho-
ulder belts; umbrellas and parasols; walking sticks; 
animal skins, hides; whips, harness and saddlery; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 
 

25 – Sportswear; clothing; t-shirts; polo-shirts; shorts; 
skirts; socks; dresses; sweatpants; sweatshirts; jogging 
pants; skiwear; gym wear; footwear; trainers; sweat-
bands; running shoes; tennis shoes; sports shoes; he-
adgear; hats; caps; visors; belts for wear; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116139 A 
(800) 1535175 
(151) 2020 03 11 
(891) 2021 12 15 
(731) Ellesse International S.p.A. 

Via Mario Angeloni 80/A, I-06124 Perugia,  
Italy 

(540) 

 
(591) brown, orange 
(531) 26.02.16; 26.11.12; 29.01.01 
(511)  
18 – Leather and imitations of leather; bags; bags for 
clothes; carrying cases; satchels; holdalls; sports bags; 
athletic bags; flight bags; school bags; rucksacks; 
trunks and travelling bags; handbags; clutch bags; 
cosmetic and toilet bags; purses; wallets; leather sho-
ulder belts; umbrellas and parasols; walking sticks; 
animal skins, hides; whips, harness and saddlery; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 
 

25 – Sportswear; clothing; t-shirts; polo-shirts; shorts; 
skirts; socks; dresses; sweatpants; sweatshirts; jogging 
pants; skiwear; gym wear; footwear; trainers; sweat-
bands; running shoes; tennis shoes; sports shoes; he-
adgear; hats; caps; visors; belts for wear; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116140 A 
(800) 1536152 
(151) 2020 03 10 
(891) 2021 12 15 
(731) Ellesse International S.p.A. 

Via Mario Angeloni 80/A, I-06124 Perugia,  
Italy 

(540)  

ELLESSE 
(591) Black, white  
(511)  
18 – Leather and imitations of leather; bags; bags for 
clothes; carrying cases; satchels; holdalls; sports bags; 
athletic bags; gym bags; kit bags; flight bags; school 
bags; rucksacks; trunks and travelling bags; handbags; 
clutch bags; cosmetic and toilet bags; purses; wallets; 
leather shoulder belts; umbrellas and parasols; wal-
king sticks; animal skins, hides; whips, harness and 
saddlery; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
___________________________________________  
 
 
 
 

(260) AM 2022 116142 A 
(800) 1584069 
(151) 2020 12 17 
(891) 2021 06 29 
(731) DFC PET İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED  

ŞİRKETİ 
Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay Caddesi,  
Egeperla Blok, No:10, İç Kapı No:094,  
Konak, İzmir, Türkiye 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
31 – Animal foodstuffs; cat litter. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116143 A 
(800) 1584304 
(151) 2021 01 26 
(891) 2021 12 03 
(731) Zhejiang Weixing New Building Materials Co.,  

Ltd. 
Economic Development Zone of Linhai,  
Zhejiang Province, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
17 – Synthetic rubber; pipe jackets, not of metal; che-
mical compositions for repairing leaks; organic glass; 
junctions, not of metal, for pipes; flexible hoses, not 
of metal; insulating refractory materials; insulating 
materials; padding materials of rubber or plastics. 
 

19 – Wood, semi-worked; sandstone for building; gy-
psum [building material]; cement; concrete building 
elements; floor tiles, not of metal; refractory cons-
truction materials, not of metal; bituminous products 
for building; rigid pipes, not of metal, for building; 
composite aluminum-plastic pipes; plastic tubes for 
building use; buildings, not of metal; binding agents 
for making stones; statues of stone, concrete or mar-
ble; memorial plaques, not of metal. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116172 A 
(800) 1638324 
(151) 2021 04 16 
(891) 2021 04 16 
(731) Zhukovska Valentyna Borysivna 

Provulok Muzeinyi, 8, kv. 43, Kyiv 01001,  
Ukraine 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
33 – Alcoholic beverages, except beer; alcoholic be-
verages containing fruit; aperitifs; arrack (arak); bran-
dy; wine; whisky; vodka; liqueurs; kirsch; perry; gin; 
cocktails; curacao; hydromel (mead); peppermint li-
queurs; pre-mixed alcoholic beverages, other than 
beer-based; bitters; sugarcane-based alcoholic bevera-
ges; distilled beverages; piquette; rice alcohol; rum; 
sake; cider; spirits (beverages); alcoholic extracts; al-
coholic essences; fruit extracts, alcoholic. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116173 A 
(800) 1638361 
(151) 2021 10 25 
(891) 2021 10 25 
(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

Mäster Samuelsgatan 46A, SE-106 38  
Stockholm, Sweden 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.07.25; 27.01.01; 27.05.25 
(511)  
9 – Pedometers; sunglasses; mobile telephone cases; 
glasses for sports; swim goggles. 
 

10 – Graduated compression hosiery; compression 
panty hose; foam massage rollers; trigger balls; mas-
sage balls; pressure relief pads and cushions; face 
masks for medical use. 
 

18 – Leather and imitations of leather; animal skins 
and hides; luggage; bags; sport bags; umbrellas; tra-
velling bags; wallets; handbags; evening handbags; 
work bags; shoulder bags; canvas bags; shopping 
bags; rucksacks; athletics bags; purses; trunks (lugga-
ge); key cases; toiletry bags. 
 

25 – Clothing; footwear; headgear; sport suits; bat-
hing drawers; swimsuits; bath robes; bikinis; pant-
suits; sports pants; neckerchiefs; gloves; sports jac-
kets; shell jackets; fleece jackets; padded jackets; 
sports shorts; skirts; sports underwear; short-sleeve 
shirts; sports jumpers; overalls; pocket squares; rain-
wear; scarves; sports shirts; beachwear; sports tank 
tops; sports bras; athletic tights; sports stockings; swe-
aters; sports t-shirts; waistcoats; mittens; outer clot-
hing; coats; jackets; children's clothing; t-shirts; 
shorts; tights; tank tops; pants; jumpers; underwear; 
stockings; hats; caps; beanies; visors; headbands; 

running shoes; training shoes; hiking shoes; face 
masks [fashion wear]; wetsuits for surface waters-
ports; neck tubes, sweatbands. 
 

28 – Games; playthings; gymnastic and sporting artic-
les; rubber bands for exercise; dumbbells; exercise 
weights; yoga blocks; gym balls for yoga; yoga 
straps; kettle bells; rings for sports; manually operated 
rings for lower and upper body resistance exercise; 
pilates toning balls; skipping ropes. 
 

35 – Advertising and marketing services; providing 
on-line consumer information relating to goods and 
services; retail services regarding sunglasses, glasses 
for sports, swim goggles, pedometers, compression 
socks, foam massage rollers, trigger balls, massage 
balls, pressure relief pads and cushions, pillows, face 
masks, glass bottles, plastic bottles, clothing, footwe-
ar, headgear, yoga mats, games and playthings, gym-
nastic and sporting articles, sport accessories, mobile 
cases, key holders, card holders. 
 

41 – Gym activity classes; yoga instruction; pilates 
instruction; sports and fitness services; rental services 
relating to equipment and facilities for sports. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116174 A 
(800) 1638402 
(151) 2020 10 27 
(891) 2020 10 27 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

ERASEDERM 
(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 2022 116175 A 
(800) 1638435 
(151) 2021 07 22 
(891) 2021 07 22 
(731) Eagleline Limited 

The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground  
Floor, Valletta Road, MST 9012 MOSTA,  
Malta 

(540) 

 
(591) Green, grey  
(531) 24.15.01; 24.15.13; 24.17.25; 27.05.01;  

29.01.12 
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(511)  
9 – Games software; computer gaming software; soft-
ware programs for video games; interactive video 
game programs; computer game cartridges; software; 
educational software; application software; communi-
ty software; computer telephony software; interactive 
computer software; communication software; pro-
grams for computers; electronic components for gam-
bling machines; games cartridges for use with electro-
nic games apparatus; juke boxes, musical; computer 
game software for use with on-line interactive games; 
computer application software featuring games and 
gaming; interactive multimedia software for playing 
games; automated teller machines [ATM]; computers 
and computer hardware; communications servers 
[computer hardware]; VPN [virtual private network] 
hardware; network access server hardware; LAN [lo-
cal operating network] hardware; computer networ-
king hardware; computer hardware for use in compu-
ter-assisted software engineering; none of the aforesa-
id goods relating to audio software or audio hardware 
for audio emulation, audio producing, audio recor-
ding, audio manipulation or audio processing. 
 

28 – Games; sports games; manipulative games; me-
chanical games; musical games; electronic games; 
parlour games; table-top games; quiz games; appara-
tus for games; arcade games; skill and action games; 
electronic hand-held game units; lottery wheels; lotte-
ry tickets; slot machines [gaming machines]; automa-
tic gaming machines; coin-operated amusement ma-
chines; bill-operated gaming equipment; LCD game 
machines; counters [discs] for games; board games; 
amusement apparatus for use in arcades. 
 

41 – Gambling services; organization of lotteries; ga-
mes equipment rental; casino services; providing casi-
no facilities; leasing of casino games; providing casi-
no facilities [gambling]; providing of casino and ga-
ming facilities; casino, gaming and gambling services; 
providing amusement arcade services; prize draws 
[lotteries]; organising and conducting lotteries; provi-
sion of instruction relating to computer programming; 
on-line casino services. 
 

42 – Software as a service [SaaS]; rental of computer 
software; computer software design; installation and 
maintenance of computer programs; updating of com-
puter software; computer software research; troubles-
hooting in the nature of diagnosing computer hard-
ware and software problems; configuring computer 
hardware using software; design and development of 
video game software; platform as a service [PaaS]; 
design of computer hardware; computer software con-
sultancy; computer technology consultancy; consul-
tancy in the design and development of computer har-
dware; rental of computer hardware; computer hard-
ware development; diagnosing computer hardware 
problems using software; software development, pro-
gramming and implementation; providing informati-
on, advice and consultancy services in the field of 

computer software; research in the field of computer 
hardware; consultancy in the design and development 
of computer hardware; none of the aforesaid services  
relating to audio software or audio hardware for audio 
emulation, audio producing, audio recording, audio 
manipulation or audio processing. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116176 A 
(800) 1638439 
(151) 2021 09 13 
(891) 2021 09 13 
(731) Krzysztof Lipiński 

Willowa 77, PL-32-085 Modlniczka, Poland 
(540) 

 
(591) Red and white. 
(531) 25.03.05; 27.05.03; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
28 – Puzzles; puzzles [toys]; jigsaw puzzles. 
 

35 – Online advertising; sales promotion; advertising 
via electronic media and specifically the internet; on-
line retail services relating to toys; internet marketing. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116177 A  
(800) 1638451 
(151) 2021 09 22 
(891) 2021 09 22 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu  

"Kontinent Proizvodstvennyye Resheniya" 
ul. SH-2, str. 4/2, korp. 4, pomeshch. 66,  
Yelabuzhskiy r-n, ter. OEZ Alabuga,  
RU-423601 Respublika Tatarstan, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – Rinsing machines; wringing machines for laundry; 
washing machines [laundry]; coin-operated washing 
machines; spin dryers [not heated]; sewing machines; 
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vacuum cleaner bags; meat choppers [machines]; va-
cuum cleaners; fruit presses, electric, for household 
purposes. 
 

11 – Coffee roasters; freezers; electric fans for perso-
nal use; refrigerating display cabinets; heated display 
cabinets; water heaters; air reheaters; roasting appa-
ratus; refrigerating containers; refrigerating chambers; 
electric pressure cooking pans; air-conditioning appa-
ratus; coffee machines, electric; electric lamps; multi-
cookers; heat pumps; heaters; refrigerating appliances 
and installations; food steamers, electric; bakers' 
ovens; kitchen ranges [ovens]; microwave ovens [coo-
king apparatus]; microwave ovens for industrial pur-
poses; cooking stoves; hot plates; water filtering appa-
ratus; cooking apparatus and installations; radiators, 
electric; laundry dryers, electric; hair dryers; bread 
toasters; ventilation [air-conditioning] installations 
and apparatus; heating installations; bread-making 
machines; refrigerators; kettles, electric; refrigerating 
cabinets. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116178 A 
(800) 1638462 
(151) 2021 11 25 
(891) 2021 11 25 
(731) The Carlstar Group LLC 

Suite 500, 725 Cool Springs Blvd., Franklin  
TN 37067, USA 

(540)  

CARLSTAR 
(591) Black, white  
(511) 
12 – Tires; tire tubes for vehicles; inner tubes for pne-
umatic tires; vehicle wheels. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116180 A 
(800) 1638475 
(151) 2021 09 30 
(891) 2021 09 30 
(731) AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP.  

AND. 
Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Renta  
Sevilla, PL 8ª, E-41020 Sevilla, Spain 

(540) 
 

 
(591) Black, white and yellow 
(531) 05.07.01; 20.05.25; 27.03.11; 29.01.13 
(511)  
29 – Edible oils and fats; meat and meat products; 
processed fruits, mushrooms, vegetables, nuts and le-

gumes; eggs and egg products; prepared larvae and 
insects; fish, seafood and shellfish, not live; milk pro-
ducts and milk substitutes; soups and broths, meat ex-
tracts; guts and imitations; prepared vegetable pro-
ducts; preparations for making soup; prepared dishes 
consisting primarily of meat; prepared green-vegetab-
le-based dishes; prepared nuts; prepared meals mainly 
based on fish; prepared meals consisting mainly of ve-
getables; clear soups, [soups]; prepared salads; vege-
table salads; stews; guacamole [ground avocado]; cre-
am and fruit cake; jellies, jams, compotes, fruit and 
vegetable spreads; preserved olives; prepared olives; 
Processed avocados; dried olives; processed edible 
algae; creamy fruit spread; stewed fruit; gelatine; oli-
ve paste; fruit paste; pressed fruit paste; nut pastes; 
vegetable-based spreads; garlic-based spreads; vege-
table spreads; spreads consisting mainly of eggs; spre-
ads consisting mainly of fruit; vegetable terrines; ta-
penades (olive paste); concentrated tomato [purée]; 
vegetable-based snack foods; snack foods based on 
vegetables of all kinds; nut-based snacks; candied fru-
it snacks; potato snacks; fruit and nut-based snack 
bars; vegetable-based chips; fruit preserves; vegetable 
chips; preserves, pickles; cheese dips for snacks; cro-
quettes; cut vegetable salads; pickles; vegetable ex-
tracts for cooking; processed edible flowers; prepared 
fruit; crystallized fruits; fruit preserves in alcohol; 
glazed fruits; fermented fruits; edible nuts [proces-
sed]; candied nuts; vegetable patties; dehydrated fruit 
leathers; sweet corn [canned]; pickle mixes; snack mi-
xes consisting of dehydrated fruit and processed nuts; 
vegetable mixes; vegetable mousse; garlic paste for 
culinary use; truffle paste; vegetable-based spreads; 
French fries; anchovy pâté; pectin for culinary use; 
main courses based on vegetables; snack foods based 
on vegetables; dried fruit products; vegetable products 
for use as food; formed textured vegetable protein for 
use as a meat substitute; olive puree; vegetables pu-
ree; fruit purees; processed roots; vegetarian sausages; 
edible seeds; prepared mushrooms; milk-based 
snacks; potato cakes; frozen vegetables; powdered ve-
getables; crystallized fruits. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116181 A 
(800) 1638531 
(151) 2021 05 10 
(891) 2021 05 10 
(731) Exeger Operations AB 

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

Powerfoyle 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Metal roofing; windows of metal; facades of me-
tal; walls of metal. 
 

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

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumula-
ting, regulating or controlling electricity; measuring 
instruments and measuring and control instruments; 
apparatus and instruments for storing power; appara-
tus and instruments for recording, transmission or rep-
roduction of sound or images; solar panels for use in 
energy generation and recycling; data processing equ-
ipment; computers; calculating machines; computer 
software; photovoltaic apparatus for generating elec-
tricity; photovoltaic apparatus for converting solar ra-
diation and light energy into electricity; solar cells for 
electricity generation, parts for solar cells, included in 
this class; solar panels; photovoltaic solar modules; 
solar batteries; solar battery chargers; solar batteries 
for domestic use; solar-powered rechargeable batte-
ries; solar-powered electronic apparatus and instru-
ments, namely solar-powered electronic control appa-
ratus and instruments, solar-powered electronic com-
munication apparatus, solar-powered electronic data 
processing apparatus, solar-powered electronic GPS 
apparatus, and solar-powered electronic audio appara-
tus, and fittings thereto; solar-powered portable elec-
tronic apparatus and instruments, namely solar-powe-
red portable electronic control apparatus and instru-
ments, solar-powered portable electronic communica-
tion apparatus, solar-powered portable electronic data 
processing apparatus, solar-powered portable electro-
nic GPS apparatus, and solar-powered portable elec-
tronic audio apparatus; solar powered telephones; so-
lar powered radios; solar-powered computers; solar-
powered computer tablets; solar-powered ear phones; 
solar-powered electronic sport simulators; portable 
computers for sports and fitness purposes; e-readers 
having writing functions; wireless communication ap-
paratus; cell phones; cases adapted for mobile phones; 
tablets; cases for tablet computers; portable compu-
ters; sleeves for laptops; wireless headphones; loud-
speakers; speakers for wireless use; wireless keybo-
ards; mouse pads; electric signs; light (traffic- -) appa-
ratus [signalling devices]; safety helmets; sports glas-
ses; helmets for use in sports; games software; head 
protection; goggles; remote control; digital and elec-
tronic computer tablets; telecommunication apparatus; 
video devices; calibrating apparatus and instruments; 
electronic tracking devices; fitness monitoring devi-
ces; remote controls, remote control, controllers for 
machine tools, management software, control appara-
tus for software, checking (supervision) apparatus; 
fitted covers and fittings for the aforesaid goods, inc-
luded in this class; smartwatches; electric power 
supply units using solar cells. 

11 – Solar cell lighting apparatus; solar powered tor-
ches; solar energy powered heating installations; solar 
powered lamps; roof lights [lamps]; solar panels for 
use in heating; fittings for the aforesaid goods inclu-
ded in this class. 
 

12 – Vehicles; robot vehicles; apparatus for locomoti-
on by land, air or water, and structural parts and fi-
ttings therefor; transportation robots. 
 

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

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

19 – Ceilings, not of metal; windows, not of metal; 
facades, not of metal; walls, not of metal. 
 

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

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

28 – Toys; games [intelligence games]; electronic ga-
mes; sports playthings; robotic toys; handheld video 
game apparatus; video game controllers; video games 
accessories; sporting goods, sporting articles, sports 
equipment and accessories; face guards for sports use; 
body protectors for sports use; bags especially adap-
ted for sports equipment; protective padding for pla-
ying sports; gymnastic articles; remote control toys. 
 

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

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

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research; design and development of computer 
hardware and software; design and development of 
software for control, regulation and monitoring of so-
lar energy systems; research and design in the field of 
solar cell development; design and development of 
computer hardware and software; consultancy relating 
to solar cell technology. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116182 A  
(800) 1638607 
(151) 2021 08 25 
(891) 2021 08 25 
(731) Polski Ogród Spółka z ograniczoną  

Odpowiedzialnością 
ul. Mszczonowska 2, PL-02-337 Warszawa,  
Poland 

(540) 

 
(591) Red, green, white  
(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.16; 20.05.25;  

26.11.14; 27.05.01; 29.01; 29.01.13 
(511)  
29 – Frozen fruits and vegetables; frozen fruit and 
vegetable blends; frozen ready-made dishes made of 
fruits and vegetables; frozen ready-made vegan, vege-
tarian dishes and dishes consisting primarily of meat; 
soups; frozen ingredients for making soups being ve-
getables and vegetable blends; frozen mushrooms; 
dietetic food and low fat and cholesterol food, not for 
medical purpose consisting primarily of fruits and 
vegetable excluding food constituting: jellies, jams, 
compotes, yoghurt, kefirs, smoothie, mousses, fruit 
and vegetable pomaces, fruit pulp, fruit and vegetable 
concentrates and drinks and juices included in this 
class. 
 

30 – Rice; tapioca; sago; products made primarily 
with flour; food products made primarily with flour 
deep-frozen; food products made predominantly of 
flour with addition of fruits and vegetables; frozen 
food products made with flour with addition of fruits 
and vegetables; prepared dishes made on basis of 
cereals and flour; ravioli; pizza; lasagna; pasta; ce-
reals products; groats; bakery products; ice-creams; 
edible ices; powdered edible ices; dairy ice-creams; 
fruit ice-creams; sorbets; ice-cream desserts. 
 

31 – Agricultural, horticultural, forestry products, gra-
ins, unprocessed; live animals; fish, seafood and mo-
lluscs, crustaceans, live fish, fresh fruits and vegetab-
les, citrus fruit, berries, fresh mushrooms, herbs, natu-
ral seeds, plants and flowers; young plants, seed germ 
for botanical purposes, foodstuffs for animals, malt. 
 

40 – Custom manufacturing of frozen fruits and vege-
tables, frozen fruit and vegetable blends, frozen rea-
dy-made fruit and vegetable dishes, ice-cream pro-
ducts and desserts, ice creams, sorbets (other than 
drinks) for others; custom manufacturing of food for 
others excluding goods being: jellies, fruit jellies, 

jams, fruits boiled in water with sugar (compotes), be-
verages, smoothie, fruit and vegetable mousses, fruit  
and vegetable pomaces, fruit pulp, fruit and vegetable 
concentrate, fruit and vegetable juices, concentrated 
fruit and vegetable juices and drinks. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116183 A 
(800) 1638639 
(151) 2021 10 29 
(891) 2021 10 29 
(731) GSH TRADEMARKS LIMITED 

AFRODITIS, 25 2ND FLOOR, OFFICE 204, 
NICOSIA, Cyprus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 19.07.01; 19.07.23; 25.01.15; 25.01.25;  

27.05.03; 27.05.09 
(554) მოცულობითი 
(511)  
33 – Alcoholic beverages based on sugar cane; alco-
holic beverages, except beer; alcoholic beverages 
containing fruit; anise tincture [liqueur]; anise liqueur; 
aperitifs; arak; brandy; wines; whiskey; vodka; cherry 
vodka; perry; gin; digestifs [liqueurs and alcoholic be-
verages]; cocktails; curacao; liqueurs; mead [honey 
drink]; mint liqueurs; mixed alcoholic beverages, ex-
cept beer-based beverages; bitter tinctures; pickets 
[wine from grape pomace]; rice alcohol; rum; sake; 
cider; alcoholic drinks; alcoholic beverages obtained 
by distillation; grain-based spirits; alcohol extracts; al-
cohol essences; fruit extracts, alcoholic. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116184 A 
(800) 1638643 
(151) 2021 10 22 
(891) 2021 10 22 
(731) "International Association, "Trans-Caspian  

International Transport Route" Association of  
Legal Entities (KZ) international 
Dinmukhamed Kunaev street, 12/1, Yesil  
district, 010000 Nur-Sultan city, Kazakhstan 
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(540) 

 
(591) Blue, green and black 
(531) 26.03.23; 27.05.10; 29.01.13 
(526) Trans-Caspian International Transport Route. 
(511)  
35 – Providing information in the area of global sus-
tainable business solutions; providing consultancy 
services in the area of global sustainable business so-
lutions; business development; business strategy de-
velopment; providing business efficiency advice; pro-
viding advice in the field of business efficiency; se-
arch engine optimization for sales promotion; cost 
analysis; cost price analysis; business management 
analysis; analysis of market research data; business 
data analysis; marketing analysis; business profit ana-
lysis; analysis of market studies; strategic business 
analysis; cost-benefit analysis; consultancy relating to 
business analysis; analysis of market research statis-
tics; business profit analysis services; market analysis; 
economic forecasting and analysis; advisory services 
relating to business analysis; collection, systematiza-
tion, compilation and analysis of business data and in-
formation stored in computer databases; development 
of processes for the analysis and the implementation 
of strategy plans and management projects; business 
assistance, management and information services; bu-
siness information and appraisal services; business 
consulting and business information for enterprises; 
business advisory and information services; informati-
on services relating to business matters; business con-
sultancy and information services; business consultan-
cy and business information services provided to en-
terprises; business advisory, consultancy and informa-
tion services; compilation and analysis of data and in-
formation relating to business management; marke-
ting strategy planning; development of marketing stra-
tegies and concepts; development and implementation 
of marketing strategies for others; document filing 
[office functions]; vehicle registration and title trans-
fer services; processing warranty registration docu-
ments for others; providing transportation documenta-
tion for others [administrative services]; preparation 
of business statistics; providing marketing reports; 
preparation of business reports; preparation of expert 
evaluations and reports relating to business matters. 
 

36 – Valuation of freight and cargo; financial evalua-
tion and analysis; capital investment; providing infor-
mation relating to insurance; financial research and 
information services; providing funding for the deve-
lopment of new technology. 
 

39 – Tracking and tracing of shipments [transport in-
formation]; shipping of goods; freight forwarding; 
parcel delivery; cargo handling; cargo delivery servi-

ces; cargo handling and freight services; storage, 
transportation and delivery of goods; information ser-
vices relating to the movement of cargo; storage, 
transport, pick-up, and packing of freight; global 
transportation of freight for others by all available 
means; monitoring and tracking of package shipments 
[transport information]; computerized tracking and 
tracing of packages in transit [transport information]; 
supply chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery 
of freight; transportation logistics; logistics services 
consisting of the transportation and warehousing of 
goods; logistics services consisting of the storage and 
transportation of goods; freight transportation broke-
rage; local and long distance commercial road trans-
port; road haulage service; providing information rela-
ting to shipbrokerage; operating toll roads; informati-
on services relating to methods of transport; document 
delivery; physical storage of electronically stored data 
or documents. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116185 A 
(800) 1638665 
(151) 2021 11 19 
(891) 2021 11 19 
(731) ZAMZAMTECHNOLOGY LLC 

8 The Green Suite #6932, Dover DE 19901,  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.06; 26.11.09; 26.11.12; 26.13.25;  

27.05.01 
(511)  
9 – Recorded and downloadable computer software 
for managing digital assets and cryptocurrency. 
 

36 – Financial cryptocurrency exchange services; ban-
king services; financial securities and commodity tra-
ding services for others; margin lending, namely, mo-
ney lending that allows the borrower to invest the mo-
ney; financial services, namely, brokerage and trading 
services for securities, stocks, bonds, capital invest-
ments, commodities and equities; financial investment 
brokerage services; providing information in the fields 
of investment and finance over computer networks 
and global communication networks; financial infor-
mation provided by electronic means in the field of 
finance, securities trading, investments, securities bro-
kerage; electronic financial trading services; electro-
nic financial trading services for others via a global 
computer network; cryptocurrency, namely, providing 
a virtual currency, namely, digital currency and digital 
tokens, for use by members of a community via a glo-
bal computer network; cryptocurrency, namely, provi-
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ding electronic transfer of a virtual currency for use 
by members of an online community via a global 
computer network; issuance of digital tokens of value; 
payment processing services in the field of digital 
currency, cryptocurrency, and the electronic transfer 
of financial instruments and digital tokens; cryptocur-
rency exchange services; virtual currency trading ser-
vices; digital currency trading services; financial ser-
vices, namely, providing a virtual currency for use by 
members of an online community via a global compu-
ter network; financial services, namely, providing el-
ectronic transfer of a virtual currency for use by mem-
bers of an online community via a global computer 
network; electronic funds transfer services; providing 
monetary exchange services, namely, exchanging 
cash of others for digitized assets, namely, bitcoins, 
cryptocurrency, digital tokens, collateral for derivati-
ves, derivative contracts, virtual currency, and digital 
currency; financial services, namely, providing virtual 
currency tokens using blockchain technology for use 
by members of an online community via a global 
computer network. 
 

42 – Providing temporary use of online non-downloa-
dable computer software for managing digital assets 
and cryptocurrency. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116187 A 
(800) 1638744 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Henkel AG & Co. KgaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany 
(540)  

EPIX 
(591) Black, white  
(511) 
1 – Unprocessed plastics; adhesives for use in indus-
try; cellulose. 
 

16 – Paper and cardboard; office requisites, except 
furniture; adhesives for stationery or household pur-
poses; plastic film and bags for wrapping; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; stickers [statione-
ry]; fabrics for bookbinding; padding materials of pa-
per or cardboard; envelopes [stationery]; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; 
boxes of paper or cardboard; bags [envelopes, pouc-
hes] of paper or plastics, for packaging; wrapping pa-
per. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116188 A 
(800) 1638752 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

ROCENTA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116189 A 
(800) 1638753 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

DOMEDOVAR 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116190 A 
(800) 1638754 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

SPONDEO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116191 A 
(800) 1638755 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

SORORON 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116192 A 
(800) 1638756 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
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(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116193 A 
(800) 1638757 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116194 A 
(800) 1638758 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116195 A 
(800) 1638759 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116196 A 
(800) 1638760 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 

(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116197 A 
(800) 1638761 
(151) 2021 11 03 
(891) 2021 11 03 
(731) Beijing Chaji Catering Management Co., Ltd. 

Room 405, 4F, Building 5, Courtyard 16,  
Xinzhong North Street, Shunyi District,  
Beijing, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.03.01; 09.07.01; 26.01.24; 28.03 
(511)  
35 – Presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; business project management ser-
vices; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; provision of an on-
line marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; sales promotion for others; personnel mana-
gement consultancy; search engine optimization for 
sales promotion; accounting; sponsorship search; reta-
il services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
 

43 – Teahouse services; café services; ice cream par-
lors; bar services; canteen services; providing confe-
rence rooms; retirement home services; day-nursery 
[crèche] services; boarding for animals; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116198 A 
(800) 1638776 
(151) 2021 01 11 
(891) 2021 01 11 
(731) TRINO Sp. z o.o. 

ul. H. Modrzejewskiej 30, PL-31-327 Kraków,  
Poland 

(540)  

MERCATOR 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
beauty and body care preparations; hair lotions; den-
tifrices; sanding gloves; cotton wool for cosmetic pur-
poses; washing preparations for surfaces and objects; 
cleaning agents for the hands, hand care preparations; 
skin wash; skin care preparations; cleansing wipes; 
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preparations for manual washing of instruments; pre-
parations for mechanical washing of instruments; pre-
parations for manual and mechanical washing of ins-
truments; washing preparations for endoscopes; was-
hing preparations for dental instruments; washing pre-
parations for haemodialysis apparatus; washing prepa-
rations for medical apparatus and equipment; indus-
trial cleaning preparations; cleaning preparations for 
machines, apparatus and production lines; cleaning 
and fragrancing preparations; animal grooming prepa-
rations; toiletries; essential oils and aromatic extracts. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for human be-
ings and animals; adhesive plasters; dressings [medi-
cal]; teeth filling material; impression materials; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungici-
des; herbicides; compresses; gauze compresses; medi-
cated compresses; non-woven compresses, cotton 
swabs for medical purposes; adhesive surgical dres-
sings (sterile and non-sterile); medical and surgical 
dressings; high-absrption compresses; dental com-
presses; specialised dressings, namely alginate, anti-
bacterial, hydrocolloid, hydropolymer, hydrogel, sili-
con, and gel dressings; adhesive dressings; disinfec-
tant dressings; elastic bandages [dressings]; gauze for 
dressings; bandages for dressings; materials for dre-
ssings; medicated dressings; adhesive bandages; 
surgical dressings; liquid bandages; compresses for 
use as dressings; cellulose wadding; aseptic cotton; 
cotton for medical, veterinary, surgical or pharmaceu-
tical purposes; diapers; pants for continence care; pro-
tective panties; panty liners, anatomical pads; absor-
bent sanitary pads; elastic mesh menstruation under-
pants; sanitary towels; pantyliners; disinfectants for 
surfaces and objects; hand-sanitizing preparations; 
preparations for disinfecting skin; sanitizing wipes; 
preparations for manual disinfection of instruments; 
preparations for mechanical disinfection of instru-
ments; preparations for manual and mechanical disin-
fection of instruments; aerosol preparations for the 
disinfection of air; disinfectants for endoscopes; disin-
fectants for dental instruments; disinfectants for hae-
modialysis apparatus; disinfectants for medical appa-
ratus and equipment; disinfectants for machines, ap-
paratus and production lines; disinfectants and anti-
septics; hygienic preparations and articles; sanitary 
preparations for surfaces and objects; sanitary prepa-
rations for the hands (antiseptic); sanitary preparations 
for the skin (antiseptic); sanitary preparations for use 
in industry; antiseptics; antiseptic cleaning, washing, 
maintenance and care preparations; dental preparati-
ons and articles; pest control preparations and articles; 
sanitary preparations and articles; medical and veteri-
nary preparations and articles; dietary supplements 
and dietetic preparations; eye pads for surgical use, 
adhesive tapes for medical purposes. 
 

9 – Fire resistant gloves; safety gloves for protection  
against accident or injury; gloves for industrial purpo-
ses, for protection against accident or injury; gloves 
for protection against x-rays; disposable gloves for la-
boratory use; cable sheaths, covers for cameras; pro-
tective gloves for industrial use; protective gloves; 
spectacles [optics]; sunglasses; spectacle frames; spe-
ctacle accessories, spectacle chains, cords and cases, 
containers for contact lenses; opticians' goods; parts 
for spectacles; nose pads for eyewear; eyewear pouc-
hes; correcting lenses [optics]; eyewear cases; eye-
glass shields; bars for spectacles; thermometers; ba-
lances (scale); alarms, alarm bells; electronic instru-
ments for measuring temperature, humidity and pres-
sure; alcoholmeters; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; computers and computer 
hardware and accessories; peripheral equipment for 
computers; telecommunication equipment and acces-
sories; radios, television apparatus; audiovisual appa-
ratus; audiovisual data carriers, recorded data carriers, 
discs, hard discs, USB keys; programs for computers; 
computer games; navigation, guidance, tracking, tar-
geting and map making devices; safety, security, pro-
tection and signalling devices; recorded content; mea-
suring, detecting and monitoring instruments, indica-
tors and controllers; scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators; elec-
tronic tracking apparatus and instruments; electronic 
navigating apparatus; electronic target location appa-
ratus; measuring, detecting and monitoring instru-
ments, indicators and controllers; dosage dispensers 
for pills, medicines and pharmaceuticals; gloves for 
laboratory use; cable sheaths, covers for cameras on 
medical apparatus; dosage dispensers. 
 

10 – Gloves for medical, veterinary, dental, cosmetic, 
rehabilitation or sanitary purposes; sterile surgical 
gloves; gloves for use during operations; gloves for 
use in hospitals; protective gloves for medical use; 
gloves for use by medical personnel; sterile and non-
sterile diagnostic gloves; disposable protective gloves 
for medical purposes; gloves for massage; gloves for 
use in tattoo studios and for use during tattooing pro-
cedures and in hairdressing; protective clothing for 
medical purposes; diagnostic fingerstalls; protective 
masks for medical use; surgical masks; surgical caps; 
gowns for surgical use; clothing for use in operating 
theatres; surgical clothing; footwear protectors (for 
use in operating theatres, hospitals and healthcare cen-
tres); covers for operating tables; surgical drapes; bed-
ding for medical purposes; bandages (supportive -); 
elastic bandages for medical purposes; surgical dra-
pes; individual sets of disposable materials for medi-
cal purposes (custom procedure packs and trays, CPT 
sets); orthopaedic compression supports; padding for 
orthopedic casts; plaster bandages for orthopaedic 
purposes (casts); elastic bandages; elasticated sup-
ports for the ankle, wrist, elbow or knee; tubular elas-
tic bandages for supporting joints; tubular elastic ban-
dages for supporting limbs; tennis elbow supports; 

 
 №20  2022 10 25 

 
83 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

thermo-electric compresses; thermal electric compres-
ses for medical use; compression socks, tights and 
stockings; chemically activated compresses for medi-
cal purposes; padding for orthopedic casts; shields for 
medical instruments; fitted covers for medical appara-
tus and equipment; prosthetic sleeves for limbs; ana-
esthesia screens; face shields for surgical, medical, 
dental or veterinary use; eye shields for surgical, me-
dical, dental or veterinary use; nipple shields for per-
sonal use; face protection shields for use by medical 
personnel; sleeves for limbs; pads of cellulose and of 
cellulose and film for placing beneath patients; patient 
gowns; colonoscopy shorts; shorts for gynaecological 
use; disposable bedding sets for medical purposes; 
instrument pouches of film and materials for dres-
sings; surgical film; towels of cellulose or viscose for 
medical purposes; pressure relief pads and cushions; 
dental rolls, dental pads; blood filters; filters for use 
within veins; anti-embolic filters; membranes for filt-
ration [medical]; light filters for medical use; power 
filters for medical use; high filter surgical masks; app-
licators of antiseptic, disinfectant, sanitary and medi-
cal preparations and products; surgical, medical, den-
tal and veterinary surgical instruments and apparatu-
ses; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic artic-
les; suture materials; sex aids; condoms; tubular ban-
dages; applicators for pharmaceutical preparations. 
 

16 – Paper, cardboard; boxes of cardboard or paper; 
packaging of paper or cardboard; packaging of foil 
and plastic; packaging of paper and film; printed ma-
tter; books; printed publications; teaching, instructio-
nal, advertising and informational material; stationery; 
packaging of paper and film for surgical gloves; paper 
towels; paper napkins and tissues; towels of cellulose; 
tissues; self-adhesive tapes for stationery use; tea-
ching materials [except apparatus]; plastic materials 
for packaging; writing materials; filtering materials of 
paper; stationery and educational supplies; bags and 
articles for packaging, wrapping and storage of paper, 
cardboard or plastics; works of art and figurines of pa-
per and cardboard; architecture models; disposable 
paper napkins; adhesives for stationery or household 
purposes. 
 

21 – Gloves for household purposes; gloves for hou-
sehold or horticultural purposes; gardening gloves; 
kitchen gloves; oven mitts; exfoliating mitts; abrasive 
mitts for scrubbing the skin; polishing gloves; dusting 
gloves; gloves for cleaning purposes; disposable and 
reusable protective gloves for household use, house-
work or, gardening, for use as personal protection 
equipment; gloves for contact with food; dispensers 
and feeders for soap, paper, tissues, hygiene articles, 
napkins and cleaning preparations; boxes for dispen-
sing paper serviettes; personal dispensers for pills or 
capsules for domestic use; household containers; clea-
ning articles: household or kitchen utensils and con-
tainers; combs and sponges; glassware, porcelain and 
earthenware; cosmetic and toilet utensils and bathro-

om articles; brushes and brush-making articles; sta-
tues, figurines, plaques and works of art made of por-
celain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; tab-
leware, cookware and containers; dispensers of anti-
septic, disinfectant, sanitary and medical preparations 
and products. 
 

24 – Washing gloves, bath mitts; washing gloves for 
toilet use; towels of textile; textiles and substitutes for 
textiles; fabrics; oilcloth; knitted fabric; textile mate-
rials for soft furnishings; linens; coverings for furni-
ture; wall hangings; curtains; streamers of textile; 
wash cloths; tapestries of textile; mosquito nets; ticks 
[mattress covers]; bed linen and blankets; towels of 
textile; bed linen and table linen; contoured mattress 
covers; bed blankets; blankets; receiving blankets; cot 
blankets; children's blankets; duvets; mattress covers; 
duvet covers; blanket throws; bed throws; covers for 
cushions; quilt covers; bed sheets; quilts; bedspreads; 
pillowcases; sheets (textile); textile goods for use as 
bedding; bed clothes; mattress protectors; textile nap-
kins, table linen; heavy curtains; net curtains; labels of 
textile; coverings for furniture; wall hangings; house-
hold textile articles; handkerchiefs; labels of cloth; 
flags of textile or plastic; fabric cascades; wash cloths; 
disposable cloths; tapestries of textile; banners of 
textile; make-up pads of textile for removing make-
up; towels of viscose. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116199 A 
(800) 1638807 
(151) 2021 06 09 
(891) 2021 06 09 
(731) YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD. 

Shenzhou Road, Houzhai Industrial District,  
Yiwu City, 322008 Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.05; 27.05.01 
(511)  
16 – Whiteboard marker; office perforators; clips for 
offices; paper shredders for office use; elastic bands 
for offices; note books or drawing books; pads [statio-
nery]; note pad; forms, printed; self-adhesive paper; 
colored creped paper; magnetic drawing board; pin 
[stationery]; clipboards; terrestrial globes; stapler; sta-
ples for offices; ledgers [books]; trays for sorting and 
counting money; writing chalk; manifolds [statione-
ry]; carbon paper; copying paper [stationery]; manus-
cript paper; jackets for papers; numbering machine; 
greeting cards; blackboard eraser; passport holders; 
clips; drawing boards; compasses for drawing; loose-
leaf cover; inking ribbons for computer printers; clips 
[stationery]; office requisites, except furniture; adhesi-
ve tape dispensers [office requisites]; teaching materi-
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als [except apparatus]; pencil sharpener; self-adhesive 
labels; waxed paper [stationery]; exercise book; nail 
puller [office requisites]; pencils; pencil knife; pencil 
leads; scudding knife [office requisites]; paper cutters 
[office requisites]; French curves; calendars; moiste-
ners [office requisites]; stapling presses [office requ-
isites]; bookends; bookbindings; bookmarkers; wri-
ting board erasers; writing mats; writing instruments; 
tags for index cards; indexes; thumbtacks; correcting 
fluids [office requisites]; files [office requisites]; do-
cument files [stationery]; covers [stationery]; statione-
ry; office cabinet [office requisites]; adhesive bands 
for stationery or household purposes; glues for statio-
nery or household purposes; rubber erasers; pencil 
sharpeners; paperweights; paint boxes for use in scho-
ols; inkpad; stamp pads [stationery]; stamp pads ink; 
stamp-pad ink [printing oil]; stamps [seals]; stamps 
cases; albums; oil pastels; balls for ball-point pens; 
humidifier [office requisites]; certificates; holders for 
cheque books; square rulers; boxes of cardboard or 
paper; paper clasps; drawing T-squares; cords for 
bookbinding; fountain pens. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116200 A 
(800) 1638825 
(151) 2021 07 02 
(891) 2021 07 02 
(731) DÖNMEZLER LİSANS KIRTASİYE 

OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ 
Maslak Mahallesi, Büyük Dere Caddesi,  
Noramin İş Merkezi, No:237, B4,  
Sarıyer – İstanbul, Türkiye 

(540) 

 
(591) Grey and black. 
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher detergents; 
perfumery; cosmetics (except medicated cosmetics); 
fragrances; deodorants for personal use and animals, 
soaps (except medicated soap); dental care preparati-
ons, dentifrices, denture polishes, tooth whitening pre-
parations, mouth washes, not for medical purposes; 
abrasive preparations; emery cloth; sandpaper; pumi-
ce stone; abrasive pastes; polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams 
for leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing. 
 

16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes; 
paper towels; toilet paper; paper napkins; plastic ma-
terials for packaging and wrapping purposes; printing  

blocks and types; bookbinding material; printed publi-
cations; printed matter; books, magazines, newspa-
pers, bill books, printed dispatch notes, printed vouc-
hers, calendars; posters; photographs [printed]; pain-
tings; stickers [stationery]; postage stamps; stationery, 
office stationery, instructional and teaching material 
[except furniture and apparatus]; writing and drawing 
implements; artists' materials; paper products for sta-
tionery purposes; adhesives for stationery purposes, 
pens, pencils, erasers, adhesive tapes for stationery 
purposes, cardboard cartons [artists' materials], wri-
ting 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. 
 

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

25 – Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headwe-
ar, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], 
skull caps. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116201 A 
(800) 1638850 
(151) 2021 11 01 
(891) 2021 11 01 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23; 27.05.01 
(511)  
9 – Radio transmitters and receivers; wireless commu-
nication devices for the transmission of data and au-
dio; downloadable computer software for locating, 
monitoring and tracking the position of objects and 
other electronic devices; electronic tags used for loca-
ting, monitoring, and tracking the position of objects 
and other electronic devices; wearable computer pe-
ripherals used for locating, monitoring, and tracking 
the position of objects and other electronic devices; 
sound reproducing apparatus; lanyards for mobile di-
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gital electronic devices and wearable electronic devi-
ces; carrying cases for radio transmitters, radio recei-
vers, global positioning systems (GPS) devices, and 
mobile electronic devices used for locating, monito-
ring, and tracking the position of objects and electro-
nic devices; carrying cases for wearable computer 
peripherals used for locating, monitoring, and tracking 
the position of objects and other electronic devices; 
carrying cases for electronic tags for goods. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116202 A  
(800) 1638906 
(151) 2021 11 29 
(891) 2021 11 29 
(731) INNER MONGOLIA KUNMING 

CIGARETTE LIMITED LIABILITY 
COMPANY NO.19 DAERDENG NORTH 
ROAD, SAIHAN DISTRICT, HUHHOT 
CITY, 010020 INNER MONGOLIA 
AUTONOMOUS REGION, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
34 – Cigarettes; cut tobacco; cigarette cases; oral va-
porizers for smokers; matches; lighters for smokers; 
cigarette filters; flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116203 A 
(800) 1638949 
(151) 2021 08 02 
(891) 2021 08 02 
(731) NEXANS 

4 ALLÉE DE L'ARCHE, F-92400 
COURBEVOIE, France 

(540)  

AMPLIFY BY NEXANS 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Apparatus and instruments for conducting, switc-
hing, transforming, accumulating, regulating or con-
trolling the distribution or use of electricity; electric 
cables and wires; telecommunication wires and cab-
les; connectors; switches; optical fibers; software and 
instruments for controlling, optimizing electrical ener-
gy, electricity networks and communication networks; 
software and devices for measuring and improving 
energy performance; downloadable software and soft-
ware applications for user experience management in 
the field of electrical power, infrastructure and elec-
tricity networks; downloadable software and software 

applications for user experience management in the 
field of infrastructure and communication networks; 
downloadable software and software applications for 
the design, checking, analysis, protection, inspection, 
measurement, regulation, adjustment, monitoring, ma-
intenance, supervision, optimization, management, in-
stallation, monitoring, remote control of electricity 
networks and micro networks, electrical power gene-
ration sources and communication networks; down-
loadable software and software applications for mana-
ging a platform for offers of goods and services in the 
fields of electrical energy production and distribution 
and communication networks. 
 

35 – Business expertise in the fields of electrical po-
wer production, transmission and distribution infrast-
ructure, electrical power and communication net-
works; assistance and advice in company management 
and advisory services in business organization and 
management in the fields of electrical power produc-
tion, transmission and distribution infrastructure, elec-
trical power and communication networks; collecting, 
compiling, processing data and managing computer 
files in the fields of electrical power production, trans-
mission and distribution infrastructure, electrical po-
wer and communication networks; market analysis in 
the fields of electrical power production, transmission 
and distribution infrastructure, electrical power and 
communication networks; services for the online sale 
of devices and instruments for conducting, distribu-
ting, transforming, accumulating, regulating or con-
trolling electrical power, electrical and communicati-
on cables, connectors, drums for electrical cables, for 
communication cables. 
 

37 – Construction, repair, maintenance and installa-
tion services in the fields of electrical power produc-
tion, transport and distribution infrastructure, electri-
cal and communication networks; advisory services in 
the field of construction, repair, maintenance and ins-
tallation of infrastructure for the production, transport 
and distribution of electrical power, electrical and 
communication networks; online assistance services 
for functional diagnosis of electrical power produc-
tion, transport and distribution infrastructure, electri-
cal networks and parts therefor, for assisting in the 
repair of electrical networks and parts therefor; servi-
ces for laying electrical and communication cables; 
advisory services in the field of laying electrical and 
communication cables; supervisory services for cons-
truction project works for electrical power production, 
transport and distribution infrastructure, electrical and 
communication networks; deconstruction and disas-
sembling services for electrical power transmission 
infrastructure, electrical and communication networks 
and parts therefor; advisory services in the field of de-
construction and dismantling of electrical power 
transmission infrastructure, electrical and communica-
tion networks and parts therefor; consulting and ad-
visory services in the fields of installation, mainte-
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nance and repair of electrical and communication net-
works. 
 

39 – Storage, distribution, transport, shipping and de-
livery of equipment and cables for transport and dis-
tribution of electrical energy, for electric networks 
and for communication networks; consultation and 
advisory services in the fields of electrical power 
transport and distribution; storage, distribution, trans-
port of electrical energy; advice in the field of logi-
stics, including for the supply of equipment for el-
ectric and communication networks; recovery services 
of drums (removal); collection of electrical equip-
ment, electric and communication cables. 
 

42 – Engineering services in the field of electrical po-
wer production, transmission and distribution infras-
tructure, electrical and communication networks, en-
gineering and research services in the field of infras-
tructures for electricity generation and for networks 
for the transmission and distribution of electrical 
power and communication and parts therefor; inspec-
tion services for the electric and communications net-
works and their components; analysis and evaluation 
of the performance of electrical installations and their 
components and communications networks; enginee-
ring services for technical monitoring of electrical 
power transport and distribution infrastructures and 
communication networks and parts therefor; software 
design for managing electrical networks and electric 
charging points and terminals for vehicles; providing 
online computer programs and downloadable applica-
tions for assisting decision-making in the field of elec-
trical power transport and distribution infrastructure, 
electrical or communication networks and parts the-
refor; technical project management in the field of el-
ectric and communications networks; research servi-
ces in the field of the recycling of electrical equip-
ment and electrical and communication cables and 
provision of technical advice relating thereto; techni-
cal support services for obtaining certification and 
registration; technical advice [engineering services] 
for checking the compliance of electrical installations 
and electrical and communication networks; software 
design for implementing electrical and communicati-
on networks, maintenance thereof, monitoring thereof, 
cost calculation; engineering and scientific research 
services in the field of energy saving; engineering and 
technical and scientific research services in the field 
of sustainable development, energy transition, recyc-
ling of electrical and communication equipment. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116204 A 
(800) 1638951 
(151) 2021 09 08 
(891) 2021 09 08 
(731) RAIL4LOGISTICS 

16 rue Simone Veil, F-93400 SAINT OUEN,  
France 

(540) 

 
 

(591) Green and blue 
(531) 07.11.15; 26.11.12; 29.01.12 
(511)  
39 – Transportation commissioner services; transport; 
environmentally-friendly transport services; multimo-
dal transportation; express transport; freighting; fre-
ight (transport of merchandise); freight services by 
land, rail, road, river, sea or air; transport by rail mo-
torway; rail-road transport services, namely, rail-road 
transport of parcels; railway transport; river transport; 
road transport; transport of goods by means of com-
bined multimodal transport solutions; transport servi-
ces, namely, managing multimodal transport pla-
tforms for goods; intermodal distribution (delivery) of 
goods and messages combining logistical platforms, 
railway, river and road networks with their fixed and 
rolling stock, namely locomotives, wagons, vans, 
trucks, heavy goods vehicles, trailers, boats, barges, 
cargo ships; collection and removal of vehicles (tran-
sport) and goods, storage; routing and delivery of go-
ods, containers and parcels; loading and unloading; 
railroad car rental; hauling; loading and unloading of 
trailers, semi-tralers or tractors on board railroad cars; 
Customs brokerage services; transportation of valuab-
les; transportation of mail; electronic tracking of con-
signments; transport brokerage; storage of merchan-
dise; courier services (goods); rental of parking spaces 
and areas, garages; lending and rental of vehicles, rail-
way cars, wagons, cars, trucks, vans, heavy goods ve-
hicles, trailers, boats, barges, cargo ships; shipping 
services; freight forwarding; packaging, wrapping and 
packing of merchandise, goods and parcels; garages 
(vehicle parking); transport brokerage of land and ri-
ver railway vehicles; freight forwarding and rental of 
tankers; warehousing of liquids, storage of liquids, 
transfer of liquids from land vehicles to storage tanks 
or vice-versa; assistance with the organization of tran-
sport; animal transport; information on transport, tran-
sport fares and timetables, particularly for railway, 
river, sea and road transport; warehousing of freight; 
logistics services relating to transport; cargo handling; 
issuing of travel tickets; issuing of transport docu-
ments; travel reservation; reservation of transport do-
cuments; reservation and rental, including on-line, of 
seats for travel and on means of transport, especially 
on trains; transport; freight (transport of merchandi-
se); transport of travelers; transport of pets; trans-
portation of luggage; transport of parcels; railway 
transport; collection, pick-up, warehousing, forwar-
ding and delivery of merchandise, luggage and par-
cels; loading and unloading; rental of parking spaces 
and areas, garages; lending and rental of vehicles, rail-
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way cars, carriages (railway), trucks, vans, motor cars, 
motorcycles and bicycles; shipping services; freight 
forwarding; parking of vehicles; import-export cargo 
handling service; airport passenger, luggage, cargo 
and cargo handling services; freight brokerage servi-
ces; services of a freight transporter, shipper and bro-
ker; rental of storage areas and especially warehouses 
and storage containers; warehousing; transport by sea, 
land and air of goods or people; information, inclu-
ding online, with respect to warehousing, packaging, 
delivery, distribution and transport; information rela-
ting to the transport of goods; road and rail freight 
transport services; parking services; reservation and 
rental of transport spaces and containers; organization 
of railway convoys; advice relating to the transport, 
storage and distribution of goods; information relating 
to storage, packaging, delivery, distribution and trans-
port; information relating to freight (transportation of 
goods); travel organization provided by a travel agent; 
transport and travel arrangement, including by rail; or-
ganization of excursions; arranging of tours and sigh-
tseeing; reservation and rental, including on-line, of 
seats for travel and on means of transport, especially 
on trains; escorting of travelers; chauffeur services; 
taxi services; information, including online, with res-
pect to transportation and tours, particularly by train; 
information, also on-line, concerning ticket prices and 
timetables for transport, particularly for trains and 
coaches. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116206 A 
(800) 1639044 
(151) 2021 05 25 
(891) 2021 05 25 
(731) EMAS MAKİNA SANAYİ ANONİM  

ŞİRKETİ 
Organize Sanayi Bölgesi 3., Kısım Mustafa  
Kemal Bulvarı No:13, Yunusemre Yunusemre,  
Manisa, Türkiye 

(540) 

 
(591) Blue, grey, white  
(531) 14.01.05; 14.01.07; 16.01.01; 16.01.25;  

26.07.04; 26.11.02; 26.11.11; 27.05.01;  
27.05.09; 27.05.25; 29.01.13 

(511)  
11 – Lighting installations; lights for vehicles and in-
terior-exterior spaces; heating installations using so-
lid, liquid or gas fuels or electricity, central heating 
boilers, boilers for heating installations, radiators [he-
ating], heat exchangers, not parts of machines, stoves, 
kitchen stoves, solar thermal collectors [heating]; ste-
am, gas and fog generators, steam boilers, other than 

parts of machines, acetylene generators, oxygen gene-
rators, nitrogen generators; installations for air condi-
tioning and ventilating; cooling installations and free-
zers; electric and gas-powered devices, installations 
and apparatus for cooking, drying and boiling: coo-
kers, electric cooking pots, electric water heaters, bar-
becues, electric laundry driers; hair driers; hand dry-
ing apparatus; sanitary installations, taps [faucets], 
shower installations, toilets [water-closets], shower 
and bath cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, wash-
hand basins [parts of sanitary installations], washers 
for water taps, taps [faucets]; water softening appara-
tus; water purification apparatus; water purification 
installations; waste water purification installations; 
electric bed warmers and electric blankets, not for me-
dical use; electric pillow warmers; electric or non-el-
ectric foot warmers; hot water bottles, electrically 
heated socks; filters for aquariums and aquarium fil-
tration apparatus; industrial type installations for coo-
king, drying and cooling purposes; pasteurizers and 
sterilizers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116207 A 
(800) 1639148 
(151) 2021 09 22 
(891) 2021 09 22 
(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 – Smartphones; cases for smartphones; protective 
films adapted for smartphones; USB cables; telephone 
apparatus; smartphone software applications, down-
loadable; computer programs, downloadable; down-
loadable image files; downloadable music files; com-
puter software platforms, recorded or downloadable; 
data processing apparatus. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116208 A 
(800) 1639191 
(151) 2021 11 29 
(891) 2021 11 29 
(731) Japan Chemical Innovation Corporation, KK 

Toranomon, 40MT Building 7F, 5-13-1  
Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001,  
Japan 
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(540) 

 
(591) Light lilac, lilac, dark lilac, raspberry, brown,  

red, pink, light blue, blue and dark blue 
(531) 04.05.05; 26.01.03; 26.01.16; 26.01.18;  

26.13.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;  
27.07.01; 27.07.11; 29.01.15 

(511)  
10 – Condoms. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116209 A 
(800) 1639211 
(151) 2021 08 10 
(891) 2021 08 10 
(731) Barilla G. e R. Fratelli -, Società per Azioni 

Via Mantova 166, I-43122 Parma (PR), Italy 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
29 – Meat; fish; poultry and game; meat extracts; pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetab-
les; jellies; marmalade; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats; anchovy, not live; stock; soups; 
caviar; fruits, tinned (canned (Am.)); vegetables, tin-
ned (canned (Am.)); cheese; milk shakes; fruit chips; 
frozen fruits; preserved fruits; fruit preserved in alco-
hol; cooked fruits; crystallized fruits; mushrooms, 
preserved; gelatine; fruit jellies; vegetable soup prepa-
rations; vegetable preserves; vegetables, cooked; dried 
pulses; lentils, preserved; fruit salads; vegetable sa-
lads; margarine; whipped cream; cream (dairy pro-
ducts); potato chips; low-fat potato crisps; fish, pre-
served; poultry (not live); soup (preparations for ma-
king -); fruit-based snack food; vegetable juices for 
cooking; tomato juice for cooking; yoghurt. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca and sago; flour and preparations made from ce-
reals; bread; pastry and confectionery; edible ices; su-
gar; honey; golden syrup; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauce (condiments); spices; ice; oat-
based food; farinaceous foods; starch for food; ani-
seed; star aniseed; seasonings; coffee flavorings (fla-
vourings); flavourings (other than essential oils); 
plant-based flavourings, other than essential oils, for 
beverages; flavourings, other than essential oils, for 

cakes; oatmeal; high-protein cereal bars; stick liquo-
rice (confectionery); cocoa-based beverages; bevera-
ges (coffee-based -); beverages (chocolate-based – );  
tea-based beverages; baking soda (bicarbonate of soda 
for cooking purposes); petit-beurre biscuits; sweet-
meats (candy); buns; puddings; cocoa; cocoa bevera-
ges with milk; coffee beverages with milk; coffee (un-
roasted -); cinnamon (spice); caramels; condiments; 
crackers; couscous (semolina); sponge cake; wheat 
flour; flour; fruit jellies (confectionery); ice; baking 
powder; macaroni; mayonnaise; rusks; unleavened 
bread; breadcrumbs; bread rolls; pasta; pesto (sauce); 
pizza; cereal preparations; ravioli; table salt; tomato 
sauce; soya sauce; dressings for salad; sandwiches; 
peppers (seasonings); semolina; hominy grits; cereal-
based snack food; rice-based snack food; sorbets (ic-
es); spaghetti; meat gravies (sauces); pasta sauce; no-
odles; tarts; vermicelli (noodles); saffron (seasoning); 
ginger (spice). 
 

43 – Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; cafés; cafeterias; rental of temporary 
accommodation; canteens; hotel reservations; tempo-
rary accommodation reservations; boarding house 
bookings; restaurants; self-service restaurants; hotels; 
bar services; holiday camp services (lodging); food 
and drink catering; motels; snack-bars. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116210 A 
(800) 1639218 
(151) 2021 09 16 
(891) 2021 09 16 
(731) Avon Products, Inc. 

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

GLIMMERSTICK 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Eye shadow; eye liner; brow liner; eyebrow cos-
metics; mascara; lipstick; lip liner; lip gloss; lip balm. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116211 A 
(800) 1639237 
(151) 2021 12 15 
(891) 2021 12 15 
(731) Corby Spirit and Wine Limited 

225 King Street West, Suite 1100, Toronto  
ON M5V 3M2, Canada 

(540)  

LAMB'S 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Rum. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116212 A 
(800) 1237519 
(151) 2014 10 01 
(891) 2021 11 22 
(731) Logvynenko Sergii Mykolaiovych 

vul. Metrobudivnykiv, 32, kv. 103, m. Kharkiv 
61183, Ukraine 

(540) 
 

 
 

(591) Red, grey and white 
(531) 24.01.05; 29.01.13 
(511)  
9 – Acoustic couplers; batteries, electric; electronic 
publications, downloadable; switches, electric; swit-
chboxes [electricity]; gauges; measuring instruments; 
measuring devices, electric; current rectifiers; branch 
boxes [electricity]; video telephones; alarm bells, el-
ectric; jigs [measuring instruments]; electric installati-
ons for the remote control of industrial operations; 
electronic agendas; electric loss indicators; electricity 
conduits; fibre [fiber (Am.)] optic cables; cables, elec-
tric; pocket calculators; coaxial cables; encoded mag-
netic cards; lasers, not for medical purposes; material 
testing instruments and machines; devices for moun-
ting cables, wires (clips, staples); junction sleeves for 
electric cables; neon signs; magnetic data media; li-
miters [electricity]; sheaths for electric cables; electric 
loss indicators; wires, electric; telephone wires; ducts 
[electricity]; light regulators [dimmers], electric; tele-
graphs [apparatus]. 
 

11 – Lamp shades; aquarium lights; acetylene flares; 
fans [air-conditioning]; safety lamps; electric lamps; 
burners for lamps; globes for lamps; curling lamps; 
lamps for directional signals of automobiles; light 
bulbs for directional signals for vehicles; light bulbs, 
electric; electric lights for Christmas trees; lights; lan-
terns for lighting; chandeliers; filaments for electric 
lamps; heating apparatus for solid, liquid or gaseous 
fuels; lamps; diving lights; lighting apparatus for ve-
hicles; lighting apparatus and installations; light 
bulbs; lighting installations for air vehicles. 
 

35 – Sales promotion for others. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116275 A 
(800) 1639616 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

BIGTOFART 
(591) Black, white  

(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116348 A 
(800) 1640322 
(151) 2021 12 17 
(891) 2021 12 17 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu  

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

(540)  

VISION BOX 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Acai powder dietary supplements; acne treatment 
preparations; adhesive bands for medical purposes; 
adhesive plasters; air deodorising preparations; air pu-
rifying preparations; albumin dietary supplements; al-
buminous foodstuffs for medical purposes; albumino-
us preparations for medical purposes; alginate dietary 
supplements; almond milk for pharmaceutical purpo-
ses; aloe vera preparations for pharmaceutical purpo-
ses; amino acids for medical purposes; anaesthetics; 
analgesics; antibacterial handwashes; antibacterial so-
ap; antioxidant pills; antiseptic cotton; antiseptics; 
anti-uric preparations; appetite suppressant pills; ap-
petite suppressants for medical purposes; asthmatic 
tea; babies' nappies; balms for medical purposes; 
barks for pharmaceutical purposes; bath salts for 
medical purposes; biological preparations for medical 
purposes; cachets for pharmaceutical purposes; capsu-
les for medicines; casein dietary supplements; chemi-
co-pharmaceutical preparations; chewing gum for me-
dical purposes; chilblain preparations; cod liver oil; 
collagen for medical purposes; collyrium; contact lens 
cleaning preparations; corn remedies; decoctions for 
pharmaceutical purposes; deodorants for clothing and 
textiles; deodorants, other than for human beings or 
for animals; depuratives; dietary fiber; dietary supple-
ments for animals; dietary supplements with a 
cosmetic effect; dietetic beverages adapted for medi-
cal purposes; dietetic foods adapted for medical pur-
poses; dietetic substances adapted for medical use; di-
gestives for pharmaceutical purposes; disinfectant so-
ap; disinfectants for hygiene purposes; dressings, 
medical; drugs for medical purposes; elixirs [pharma-
ceutical preparations]; enzyme dietary supplements; 
enzyme preparations for medical purposes; eucalyptus 
for pharmaceutical purposes; febrifuges; ferments for 
pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; flour 
for pharmaceutical purposes; food for babies; frostbite 
salve for pharmaceutical purposes; fumigation prepa-
rations for medical purposes; gauze for dressings; ge-
latine for medical purposes; glucose dietary supple-
ments; glucose for medical purposes; hematogen; he-
mostatic pencils; herbal teas for medicinal purposes; 
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homogenised food adapted for medical purposes; im-
munostimulants; infant formula; lacteal flour for ba-
bies; lactose for pharmaceutical purposes; laxatives; 
lecithin dietary supplements; liniments; linseed die-
tary supplements; linseed for pharmaceutical purpo-
ses; linseed oil dietary supplements; lotions for phar-
maceutical purposes; lyophilised food adapted for me-
dical purposes; magnesia for pharmaceutical purpo-
ses; medical preparations for slimming purposes; me-
dicated after-shave lotions; medicated candies; medi-
cated dry shampoos; medicated eye-washes; medica-
ted hair lotions; medicated shampoos; medicated so-
ap; medicated toiletry preparations; medicated tooth-
paste; medicinal drinks; medicinal hair growth prepa-
rations; medicinal herbs; medicinal infusions; medici-
nal mud; medicinal oils; medicinal roots; medicinal 
tea; medicine cases, portable, filled; medicines for al-
leviating constipation; medicines for human purposes; 
milk ferments for pharmaceutical purposes; mineral 
food supplements; mineral waters for medical purpo-
ses; mouthwashes for medical purposes; mud for 
baths; mustard plasters; nervines; nutraceutical prepa-
rations for therapeutic or medical purposes; nutritional 
supplements; ointments for pharmaceutical purposes; 
organotherapy preparations; panty liners [sanitary]; 
pastilles for pharmaceutical purposes; pearl powder 
for medical purposes; personal sexual lubricants; pet-
roleum jelly for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for skin care; pharmaceutical prepara-
tions for treating dandruff; pharmaceutical preparati-
ons for treating sunburn; pharmaceutical preparations; 
pharmaceuticals; phytotherapy preparations for medi-
cal purposes; plant extracts for pharmaceutical pur-
poses; pollen dietary supplements; pomades for medi-
cal purposes; poultices; powdered milk for babies; 
preparations for the treatment of burns; preparations 
of trace elements for human and animal use; propolis 
dietary supplements; propolis for pharmaceutical pur-
poses; protein dietary supplements; protein supple-
ments for animals; purgatives; remedies for perspira-
tion; royal jelly dietary supplements; royal jelly for 
pharmaceutical purposes; salts for medical purposes; 
salts for mineral water baths; sanitary napkins; seawa-
ter for medicinal bathing; sedatives; tranquillizers; se-
rums; sexual stimulant gels; slimming pills; solutions 
for contact lenses; styptic preparations; sugar for me-
dical purposes; sunburn ointments; suppositories; sy-
rups for pharmaceutical purposes; tanning pills; thera-
peutic preparations for the bath; thermal water; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; tonics [me-
dicines]; vitamin preparations; vitamin supplement 
patches; wadding for medical purposes; wheat germ 
dietary supplements; yeast dietary supplements; yeast 
for pharmaceutical purposes. 
___________________________________________  
 
 
 
 

(260) AM 2022 116349 A 
(800) 1640339 
(151) 2021 04 07 
(891) 2021 04 07 
(731) BENELLI Q.J. SRL 

Strada Fornace Vecchia s.n., I-61122 Pesaro,  
Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.01.10; 03.01.01; 03.01.24; 05.13.03;  

24.03.07; 24.03.13; 24.03.14; 24.03.18;  
27.05.01 

(511)  
12 – Vehicles, except water vehicles; vehicles and co-
nveyances, except water vehicles and conveyances; 
vehicles for locomotion by land, air, or rail; electric 
vehicles; parts and fittings for vehicles; motorcycles; 
scooters [vehicles]; mopeds; self-balancing scooters; 
parts and fittings for land vehicles; bodywork parts for 
vehicles; dashboards; front forks for motorcycles; 
brake systems for vehicles; motorcycle saddlebags; 
shock absorbers for motorcycles; rack trunk bags for 
motorcycles; fitted motorcycle covers; motors for mo-
torcycles; engines for motorcycles; wheels; tires; war-
ning horns for motorcycles; motors and engines for 
land vehicles; motors for land vehicles; engines for 
land vehicles. 
 

35 – Advertising, marketing and promotion services; 
business assistance, management and administrative 
services; Internet marketing; import and export servi-
ces (terms too vague in the opinion of the Internatio-
nal Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Regulations); im-
port and export agency services; preparing and pla-
cing of advertisements; public relations; marketing 
services; foreign trade information and consultation; 
online ordering services; electronic order processing; 
sales administration; advisory services relating to the 
purchase of goods on behalf of others; arranging of 
buying and selling contracts for third parties; arran-
ging of trading transactions and commercial contracts; 
arranging subscriptions to Internet services; arranging 
commercial transactions, for others, via online shops; 
provision of an online marketplace for buyers and se-
llers of goods and services; arranging of contracts for 
the purchase and sale of goods and services, for ot-
hers; procurement of goods on behalf of other busi-
nesses; wholesale services in relation to vehicles; reta-
il services in relation to vehicles; retail services in re-
lation to lubricants; online advertising; online mar-
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keting; video recordings for marketing purposes (pro-
duction of -); production of video recordings for mar-
keting purposes; producing promotional videotapes, 
video discs, and audio visual recordings; sales pro-
motion using audiovisual media; advertising and mar-
keting services provided by means of social media; 
television advertising; radio and television adverti-
sing; organizing and conducting trade shows and ex-
hibitions for commercial or advertising purposes; or-
ganization of events, exhibitions, fairs and shows for 
commercial, promotional and advertising purposes; 
arranging and conducting trade show exhibitions; 
arranging and conducting of commercial exhibitions 
and shows; conducting virtual trade show exhibitions 
online; business analysis and information services, 
and market research; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; pro-
motion of goods and services through sponsorship; 
retail services in relation to bags; commercial infor-
mation services; providing trade information. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116350 A 
(800) 1640406 
(151) 2021 11 19 
(891) 2021 11 19 
(731) HI Limited Partnership 

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

MAKING A DIFFERENCE 
ONE WING AT A TIME 

(591) Black, white  
(511)  
43 – Catering services; restaurant services; restaurant 
carryout services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116352 A 
(800) 1640419 
(151) 2021 12 13 
(891) 2021 12 13 
(731) Printify, Inc. 

108 West 13th Street, Wilmington DE 19801,  
USA 

(540)  

PRINTIFY 
(591) Black, white  
(511)  
40 – Customized printing of company names and lo-
gos for promotional and advertising purposes on the 
goods of others; design printing for others; digital 
printing; letterpress printing; material treatment infor-
mation; offset printing; pattern printing; pattern prin-
ting on textiles; portrait printing; printing; printing 
services; printing of images on objects; printing of 
decorative patterns on gift wrap; printing of photos; 
photographic etching of clothing articles; photograp-

hic processing; photographic image processing; pho-
tographic printing; photocomposing services; photo-
gravure printing; printing of photographic images 
from digital media; t-shirt printing; textile printing; 
silkscreen printing; stationery printing services; wool 
printing; professional consultancy in the field of prin-
ting services; providing information relating to prin-
ting services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116353 A 
(800) 1640503 
(151) 2021 08 11 
(891) 2021 08 11 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

TROMILIN 
(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 2022 116354 A 
(800) 1640504 
(151) 2021 08 11 
(891) 2021 08 11 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540) 

LULLOMIN 
(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 2022 116355 A 
(800) 1640505 
(151) 2021 08 19 
(891) 2021 08 19 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

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

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116356 A 
(800) 1640518 
(151) 2021 11 25 
(891) 2021 11 25 
(731) Latentia Winery S.p.A. 

Via Niccolò Tommaseo 6, I-70022 Altamura  
(BA), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.07.01 
(511)  
33 – Wines; sparkling wines; sparkling white wines; 
rosé wines; wines with protected designation of ori-
gin; table wines; still wines; sweet wines; wines for 
aperitifs; white wines; red wines; fruit extracts, alco-
holic; alcoholic extracts; alcoholic essences; digestive 
liqueurs; cocktails; spirits and liquors; alcoholic bit-
ters; aperitifs; wine-based aperitifs; liquor-based ape-
ritifs; alcoholic aperitif bitters; alcoholic beverages 
containing fruit; wine-based drinks; alcoholic fruit 
cocktail drinks; prepared alcoholic cocktails; grappa. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116364 A 
(800) 1640653 
(151) 2021 12 15 
(891) 2021 12 15 
(731) EGT Interactive 

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

(540) 
 

 
 

(591) Yellow, golden, black and purple 
(531) 01.01.03; 01.01.09; 26.04.05; 26.04.18;  

26.04.24; 27.01.01; 27.05.01; 27.05.02;  
27.05.03; 27.05.04; 27.05.24; 27.05.25;  
29.01.13 

(511)  
9 – Computer software for the administration of on-
line games and gaming; computer application softwa-
re featuring games and gaming; betting software; ga-
ming software that generates or displays wager out-
comes of gaming machines. 
 

28 – Slot machines [gaming machines]; gaming ma-
chines for gambling. 
 

41 – Providing of casino and gaming facilities; betting 
services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116368 A 
(800) 1641006 
(151) 2021 12 16 
(891) 2021 12 16 
(731) HI Limited Partnership 

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

IAM 
(591) Black, white  
(511) 
43 – Restaurant and bar services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116369 A 
(800) 1641007 
(151) 2021 12 16 
(891) 2021 12 16 
(731) HI Limited Partnership 

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

I AM A HOOTERS GIRL 
(591) Black, white  
(511)  
43 – Restaurant and bar services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116370 A 
(800) 1641008 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

BRAGONIT 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116372 A 
(800) 1641011 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 

 
 №20  2022 10 25 

 
93 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(540)  

TELLEKOMB 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116373 A 
(800) 1641012 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

VYRELVA 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116374 A 
(800) 1641013 
(151) 2021 12 06 
(891) 2021 12 06 
(731) Richter Gedeon Nyrt. 

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

YRAGEO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116375 A 
(800) 1641038 
(151) 2021 11 24 
(891) 2021 11 24 
(731) Cai Qingji 

NO. 89 North Road, Dongcun village, Neikeng 
Town, Jinjiang City, 362268 Fujian Province,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.09.01; 03.09.24; 04.05.13; 26.04.03;  

26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;  
27.05.21 

(511)  
25 – Footwear; caps being headwear; hosiery; gloves 
[clothing]; neckties; girdles; layettes [clothing]; bat-
hing suits; clothing. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116376 A 
(800) 1045371 
(151) 2010 06 10 
(891) 2021 12 23 
(731) TERAPIA S.A. 

Str. Fabricii nr.124, Cluj-Napoca; jud. Cluj,  
Romania 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
5 – Medicine in the form of injectable ampoules, tab-
lets and sugar-coated tablets and any other pharma-
ceutical forms. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116377 A 
(800) 1103549 
(151) 2011 09 22 
(891) 2021 11 12 
(731) LTD "VALENTA-INTELLEKT" 

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

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.18; 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; hy-
gienic preparations for medical purposes ; dietetic 
substances adapted for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; disinfectants. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116441 A 
(800) 1641355 
(151) 2021 12 07 
(891) 2021 12 07 
(731) Henkel AG & Co. KgaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 
Germany 
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(540) 

 
 

(591) Black and green 
(531) 26.03.01; 26.03.02; 26.03.06; 26.15.25;  

27.05.01; 29.01.12 
(511)  
1 – Unprocessed plastics; adhesives for use in indus-
try; cellulose. 
 

16 – Paper and cardboard; office requisites, except 
furniture; adhesives for stationery or household pur-
poses; plastic film and bags for wrapping; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; stickers [statione-
ry]; fabrics for bookbinding; padding materials of pa-
per or cardboard; envelopes [stationery]; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; 
boxes of paper or cardboard; bags [envelopes, pouc-
hes] of paper or plastics, for packaging; wrapping pa-
per. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116469 A 
(800) 1641621 
(151) 2021 05 31 
(891) 2021 05 31 
(731) Union des Associations Européennes de  

Football (UEFA) 
Route de Genève 46, CH-1260 Nyon,  
Switzerland 

(540) 

 
 

(591) Green, black and white 
(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 26.13.25;  

29.01.12 
(511)  
9 – Exposed films, slides, video game disks; software 
(recorded programs), including game software; com-
puter databases and programs; recorded or downloa-
ded sounds, images or data; videotapes, magnetic 
tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks, diskettes, 
optical disks, compact disks, CD-ROMs, videodisks, 
memory cards, USB flash drives, whether blank or 
prerecorded with music, sound or images (which may 

be animated cartoons); holograms; electronic publica-
tions provided by means of CD-ROMs, databases and 
the Internet; spectacles, sunglasses, diving and swim-
ming goggles; cases, cords and chains for sunglasses 
and spectacles; binoculars; magnets and decorative 
magnets; directional compasses; sound and image re-
cording, transmitting and reproducing apparatus; sate-
llite dishes; decoders, namely, electronic hardware 
and software which can convert, supply and transmit 
audio and video data; television sets; flat screens, li-
quid crystal display screens, high-definition screens 
and plasma screens; radios; home cinema systems; 
video recorders; CD players; DVD players; MP3 pla-
yers; cassette players; mini-disk players; digital music 
players; loudspeakers; headphones, earphones; com-
puters, including laptop computers and electronic tab-
lets; karaoke apparatus; sound editing and sound mi-
xing apparatus; apparatus for editing and mixing vi-
deo images; apparatus for computer data processing; 
computer keyboards; computer screens; modems; ac-
cessories for computers included in this class; compu-
ter mice, mouse pads; navigation apparatus; PDAs 
(personal digital assistants); electronic pocket transla-
tors; dictating machines; electronic agendas; scanners; 
printers; photocopiers; facsimile machines; telepho-
nes; answering machines; video telephones; cellular 
telephones; accessories for cellular telephones inclu-
ded in this class, namely, cases for cellular telepho-
nes, apparatus for using hands-free cellular telepho-
nes, earphones and headsets for cellular telephones, 
keypads for cellular telephones, straps for cellular te-
lephones, special cases for carrying cellular telepho-
nes, cameras and video cameras integrated in cellular 
telephones, and portable telephone covers; remote 
controls for television sets and video systems; softwa-
re intended for enabling teleconferencing services; 
calculating machines; credit card readers; currency 
converting machines; automated teller machines; vi-
deo cameras, portable video cameras with built-in vi-
deocassette recorders (camcorders); photographic 
equipment, photographic apparatus, cameras (cinema-
tographic apparatus), projectors, flash lamps, special 
cases and cords for photographic apparatus and ins-
truments, electric cells and batteries; screen saver pro-
grams for computers; magnetic, digital or analog re-
cording media, recorded or not, for sounds or images; 
magnetic cards (encoded); memory cards; integrated 
circuit cards (smart cards); microchip or magnetic cre-
dit cards, microchip or magnetic telephone cards, mic-
rochip or magnetic cards for cash dispensers, micro-
chip or magnetic cards for automated teller machines 
and money exchange machines, prepaid microchip or 
magnetic cards for cellular telephones, microchip or 
magnetic travel and show admission cards, microchip 
or magnetic check guarantee cards and microchip or 
magnetic debit cards; alarms; wind socks (for indica-
ting wind direction); distance-measuring apparatus; 
apparatus for measuring and displaying speed; protec-
tive gloves; audio receivers, sound amplifiers; televi-
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sion tubes; cathode ray tubes; decoders, namely com-
puter hardware and software which can convert, sup-
ply and transmit audio and video data; disk drives for 
computers; protected semi-conductors; integrated cir-
cuits containing programs for processing audio, visual 
or computer data; rechargeable batteries; audio and 
video data processors and converters; data transmissi-
on cables; payment apparatus for electronic commer-
ce; protective helmets for sports; magnetic identifica-
tion bracelets; components of electronic instruments; 
fuel/air coefficient analyzers; remote control devices 
for locking cars; photovoltaic cells; video game casse-
ttes; scientific, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teac-
hing apparatus and instruments, included in this class; 
burglar alarms, anti-theft alarm apparatus, fire alarms; 
measuring apparatus and instruments; remote control 
apparatus and instruments, remote controls; naviga-
tion apparatus, navigational instruments; telematic ap-
paratus; telematic terminals; encoded electronic tic-
kets; tickets in the form of magnetic cards; electric ap-
paratus, equipment and instruments for the production 
of electricity. 
 

12 – Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans, 
utility vehicles, buses, camper vans, refrigerated ve-
hicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible 
balloons [airships]; vehicle accessories, namely sun 
visors, pneumatic tires, tire covers, luggage racks, ski 
racks, rims and hub caps for wheels; seat linings, 
vehicle covers, baby carriages, strollers, safety seats 
for infants and children (for vehicles); engines and 
motors for land vehicles; bull bars; headlamp covers; 
steering wheels for vehicles; trailers; motors and 
timing belts for land vehicles; alarm devices for ve-
hicles, anti-theft devices for vehicles. 
 

14 – Jewelry, necklaces; jewelry; watches; wristwat-
ches, clocks; chronographs; pendulum clocks; meda-
llions, pendants, brooches; bracelets; pins (jewelry); 
lapel pins (jewelry); tie clips and tie pins; cuff links; 
commemorative medals of precious metal; prize cups, 
commemorative plates, trophies, statues, sculptures, 
all of precious metal; decorative hat pins, key rings 
(trinkets or fobs), printed metal disks for collection 
purposes (pogs), all made of precious metal; decorati-
ve key holders; coins; medals for clothing; cases for 
watches; badges of precious metal; alarm clocks; ba-
dges and pins (jewelry); leather bracelets; bracelets of 
plastic materials; ornamental key rings of plastic 
materials. 
 

16 – Coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and journals, including 
those concerning sportsmen, sportswomen or sports 
events; bookmarks; printed teaching material; score 
sheets; event programs; albums for events; photo-
graph albums; autograph books; printed timetables; 
pamphlets; collectible photographs of players; bumper 
stickers, stickers, albums, sticker albums; posters; 
photographs; tablecloths of paper; towels of paper; 

bags of paper; invitation cards; greeting cards; gift 
wrapping paper; coasters and place mats of paper; 
garbage bags of paper or of plastics; food wrapping 
paper; small bags for preserving foodstuffs; coffee fil-
ters of paper; labels (not of textile); hand towels of 
paper; wet hand-wipes of paper; toilet paper; tissues 
of paper for removing make-up; paper and cardboard 
boxes for pocket handkerchiefs; handkerchiefs of 
paper; stationery and instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); typewriter paper; copying 
paper; envelopes; notepads; folders for papers; tissue 
paper; writing books; paper sheets for note-taking; 
writing paper; binder paper; files; covering paper; 
luminous paper; adhesive paper for notes; paperwe-
ights; crêpe paper; tissue paper; badges or insignia of 
paper; flags of paper; pennants (flags) of paper; wri-
ting instruments; fountain pens; pencils; ballpoint 
pens; ballpoint pen and pencil sets; felt-tip pens (mar-
king pens); fiber-tip pens and felt-tip pens; marking 
pens; writing ink, pen ink, stamp pads, rubber stamps; 
typewriters (electric or non-electric); lithograph 
prints, lithographic works of art; paintings (pictures), 
framed or unframed; paint cans, paint crayons and co-
lored pencils; chalks; pencil ornaments [stationery]; 
printing blocks; address books; diaries (planners);  
personal organizers of paper; road maps; tickets, entry 
tickets; checks; comic books; calendars; postcards; 
advertising boards, banners and material included in 
this class; transfers (decalcomanias); sticking labels; 
office requisites (except furniture); correction fluids; 
rubber erasers; pencil sharpeners; stands for pens and 
pencils; paper clips; thumbtacks; drawing rulers; ad-
hesive tapes for stationery purposes, adhesive tape 
dispensers; staples; stencils; document holders (statio-
nery); paper clips; holders for notepads; bookends; 
stamps (seals); postage stamps, foreign postage 
stamps, collectible postage stamps, postage stamps for 
collectors; commemorative stamp sheets; credit cards, 
telephone cards, ATM cards, cards for traveling and 
for shows, check guarantee cards and debit cards, 
non-magnetic, and of paper or cardboard; baggage 
tags of paper; passport cases; travelers' checks; hol-
ders for checkbooks; money clips of metal; letter 
trays. 
 

18 – Leather and imitations of leather; leather straps; 
umbrellas, parasols; sports bags (other than those 
adapted for products they are designed to contain); 
leisure bags; travel bags, backpacks; school bags; 
bags for hanging on belts; handbags, leather bags; 
beach bags; garment bags; suitcases; document cases; 
identity card holders; belts for suitcases; briefcases 
(leather goods); cases for toiletry articles known as 
vanity cases (not fitted); toiletry bags; key cases (le-
ather goods); business card cases; wallets; purses; 
whips; collars for animals; luggage tags of leather. 
 

25 – Clothing; shoes and footwear; headwear; shirts; 
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; T-shirts; 
vests; jerseys; sleeveless jerseys, dresses; skirts; un-
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derwear, functional underwear, brassieres; swimsuits; 
bathrobes; shorts; trousers; sweaters; stocking caps; 
caps; hats; long scarves; scarves, shawls; peaked caps; 
tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium 
jackets (jumpers); blazers; waterproof clothing; coats; 
uniforms; neckties; wrist bands (clothing); headbands; 
gloves; aprons; bibs (not of paper); pajamas; play 
suits for infants and children; socks and stockings; 
tights and leggings, garters; belts; suspenders; san-
dals; sports shoes, namely, shoes for outdoor sports, 
basketball shoes, multi-sport shoes, cycling shoes, 
indoor sports shoes, track and field shoes, football 
shoes (indoor and outdoor), canvas shoes, tennis sho-
es, sneakers, sailing shoes, shoes for aerobics; hiking 
boots; flip-flops; sportswear, namely, fleece tops, 
jogging suits, knitted sportswear, casual sports pants, 
polo shirts, sweat shirts, sweat pants football shirts, 
rugby shirts, bathing suits, sports jerseys, leotards, ski 
suits, ski jackets, ski trousers; wrist bands [clothing]. 
 

28 – Games and toys; sports balls; play balloons; bo-
ard games; tables for indoor football; dolls and plush 
toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons; infla-
table toys; play disks (pogs); playing cards; confetti; 
gymnastic and sporting articles; football equipment, 
namely balls for football, gloves, knee guards, elbow 
guards, shoulder guards, shin guards; football goals; 
sports bags and containers (adapted to objects) for 
carrying sports articles; party hats (toys); small elec-
tronic games designed for use with a television set; 
video game apparatus; game consoles, electronic ga-
mes other than those adapted for use with television 
receivers only; steering wheels for video games and 
mats for video games (for dancing upon); hands made 
of rubber or foam (toys); entertainment robots; app-
liances for gymnastics; kites; roller skates; scooters; 
skateboards; coin-operated video games for game 
halls (arcade games); electronic games with liquid 
crystal display; joysticks for video games, manually 
or voice-activated joysticks for video games; lottery 
cards, scratch tickets for lottery games; toys for hou-
sehold pets; computer game joysticks; voice-activated 
or manually operated computer game joysticks; wrist 
straps for sports. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa; chocolates; sugar; honey; 
coffee substitutes; flours; cereal preparations; cereals; 
bread; pastry; pastes (pastry); pasta; cakes; biscuits 
and cookies; crackers; candy; edible ices; confec-
tionery; rice; dried cereal flakes; mustard; vinegar; 
sauces (condiments); spices; salt; honey, molasses, 
yeast, salt, mustard, vinegar or spices; products with 
added vitamins for culinary use and food additives for 
culinary use based on coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, flour or cereal preparations, honey, mo-
lasses, yeast, salt, mustard, vinegar or spices; salt and 
salt-based products for preserving foodstuffs; pizzas; 
fresh pizzas; pizza doughs; hamburgers; hot dogs 
(sandwiches); sandwiches filled with meat; cheesebu-
rgers (sandwiches); fish sandwiches; tea-based beve-
rages; iced tea; instant cocoa. 

32 – Non-alcoholic beverages; syrups and powders 
for making non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; energy drinks, isotonic drinks, hyper-
tonic and hypotonic drinks; fruit and vegetable be-
verages; fruit and vegetable juices; sports beverages; 
frozen fruit drinks, frozen flavored drinks, non-car-
bonated and non-alcoholic; drinks enriched with ad-
ded vitamins, not for medical use; beers; strong dark 
beers; lagers and ales; non-alcoholic or low-alcohol 
beers. 
 

35 – Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising services; services provided by an agency 
publishing advertising texts; advertising agency ser-
vices; advertising agency services on a global compu-
ter network (the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; dissemination of advertise-
ments; rental of advertising space; rental of adverti-
sing time in film credits; television advertising, radio 
advertising; advertising in the form of animated car-
toons; promotion agency services, promotion agency 
services for sports and public relations; promotion of 
football events; market study services; market rese-
arch services; public opinion polling services; organi-
zation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of advertising for trade fairs; 
compilation and systematization of data in data banks; 
data bank management services; establishing statis-
tics; advertising for sports events in the field of foo-
tball; retail sale services and collection of various go-
ods for the benefit of third parties (except the trans-
port thereof), namely clothing, footwear, headgear, 
sports articles, stationery, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, 
books, newspapers, magazines, publications, video 
games, toys, dolls, badges of all kinds, key rings, tic-
kets, watches and jewelry, souvenir items in connecti-
on with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, 
flags and pennants, alcoholic and non-alcoholic beve-
rages, confectionery, medical apparatus and instru-
ments, vehicles and car accessories; retail sale servi-
ces for solvents, paraffin, waxes, bitumen and petro-
leum; consolidating the following goods for the be-
nefit of third parties (excluding transport) to enable 
customers to conveniently view and purchase these 
goods in a store or on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication de-
vices, namely clothing, shoes, headgear, sports artic-
les, stationery, apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images, books, news-
papers, magazines, publications, video games, toys, 
dolls, badges of all kinds, key rings, tickets, watches 
and jewelry, souvenir items in connection with foot-
ball, bags, luggage, briefcases, umbrellas, flags and 
pennants, alcoholic and non-alcoholic beverages, con-
fectionery, medical apparatus and instruments, vehic-
les and accessories for motor cars; advertising and 
promotion services, information services with regard 
to advertising and promotion, commercial information 
agencies, all the aforesaid services provided on-line 
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from a computer database or via a global computer 
network (the Internet) or via wireless electronic com-
munication devices; design and compilation of adver-
tisements for use as a web site on a global computer 
network (the Internet) or via wireless electronic com-
munication devices; provision of space on web sites, 
for advertising of goods and services; auctioneering 
on a global computer network (the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; collection 
of directories for publication on the Internet and on 
wireless electronic communication networks; business 
administration services for processing commercial 
services on a global computer network (Internet) or 
via wireless electronic communication devices; com-
pilation, creation and management of databases, na-
mely collection of domain names in a register; sales 
promotion, namely creation of preferential programs 
for customers; implementation of bonus programs for 
customers in stadiums by distributing encoded loyalty 
and membership cards which can contain the personal 
data of the user; development, launch and administra-
tion of loyalty programs, namely issuing loyalty cards 
to fans, containing personal information on the identi-
ty of the card holder; electronic commerce (e-com-
merce) services, namely provision of information on 
goods via telecommunication networks for advertising 
or sales purposes; compilation of data into a computer 
database, especially still or animated images; e-com-
merce services, namely online services for providing 
contracts for the purchase and sale of goods on behalf 
of others; promotion of sports events in the field of 
football; promotion of the goods and services of ot-
hers, through contractual agreements, particularly par-
tnership (sponsoring) and licensing agreements, provi-
ding them with increased notoriety and enhanced ima-
ge derived from cultural and sporting events, particu-
larly international events; compilation and recording 
of data and information on sporting performances; 
provision of personnel, particularly for selling bevera-
ges and foods; promotion of football events; retail sale 
of interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs and computer 
games; retail sale services, particularly on a global co-
mputer network, for interactive educational and enter-
tainment products, interactive compact disks, CD-
ROMs and computer games; presentation of computer 
programs for retail sale purposes; procurement servi-
ces for others [purchasing goods and services for ot-
her businesses]; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses] 
for sports events or entertainment; promotion of the 
goods and services of others, through contractual ag-
reements, particularly partnership (sponsoring) and 
licensing agreements, providing them with increased 
notoriety and/or enhanced image and/or affinity deri-
ved from cultural and sporting events, particularly in-
ternational events; retail and wholesale services for 
motor vehicles, motor vehicle parts and motor vehicle 
accessories; retail and wholesale trading services on 

the Internet for motor vehicles, motor vehicle parts 
and motor vehicle accessories; compilation of data in 
computer data banks. 
 

36 – Issuance and management of credit cards and 
travelers' checks; financial services; banking, credit 
and investment services; insurance services; lease-
purchase financing; lending services; financial spon-
sorship of sports events; information services related 
to finance and insurance, provided from a computer 
database or the Internet or on all wireless electronic 
communication networks; home banking services; 
banking services on the Internet or on all wireless 
electronic communication networks; payment servi-
ces, including services provided from a computer 
database or via the Internet or via mobile telephones; 
safe deposit services; issue of vouchers, namely issue 
of loyalty cards to fans, which contain personal data 
on the identity of the cardholder and are used for 
access control at sports stadiums; financial promotion 
of events in the field of football; financial payment 
services for electronic commerce, namely transfer of 
funds, all via electronic communication networks; fi-
nancial sponsorship search for football competitions; 
financial payment services for electronic commerce in 
connection with the purchase of goods and services 
provided by others, all via electronic communication 
networks, and clearing and settlement of financial 
transactions via electronic communication networks; 
issue of vouchers in the form of travel vouchers. 
 

38 – Telecommunication services; communication by 
mobile telephones; communication by telex; commu-
nication via electronic computer terminals linked to 
telecommunication networks, data banks and the 
Internet or via wireless electronic communication de-
vices; communication by telegraphs; communication 
by telephones; communications by facsimile; paging 
services; telephone or video conferencing services; te-
levision program broadcasting; broadcasting of cable 
television programs; radio program broadcasting; 
transmission of radio and television programs of 
sports and sports events; news and press agency ser-
vices; other message transmission services; rental of 
telephones, facsimile machines and other telecommu-
nication apparatus; transmission of commercial Inter-
net pages online or via wireless electronic communi-
cation devices; services for transmitting and broad-
casting television and radio programs provided via the 
Internet or via any wireless electronic communication 
network; electronic transmission of messages; simul-
taneous broadcasting of film recordings and sound 
and video recordings; provision of access to telematic 
servers and real-time chat forums; computer-aided 
transmission of messages and images; telecommu-
nication via fiber-optic networks; provision of access 
to a global computer network or interactive communi-
cation technologies for access to private and commer-
cial purchasing and ordering services; transmission of 
information and other data via websites and compu-
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ters; transmission of information (including sites by 
telematic means) via telecommunication, computer 
programs and other data; transmission of information, 
computer programs and other data by telematic me-
ans; electronic mail services; provision of access via 
the Internet or on any wireless electronic communi-
cation network (telecommunication services); provi-
ding connections for telecommunications with a glo-
bal computer network (the Internet) or data banks; 
provision of access to websites offering digital music 
on the Internet by means of a global computer net-
work or via wireless electronic communication devi-
ces; rental of access time to MP3 websites on the 
Internet, via a global computer network or via wire-
less electronic communication devices; rental of ac-
cess time to a database server center (telecommuni-
cation services); rental of access time to a computer 
database (telecommunication services); transmission 
of digital music by telecommunications; online trans-
mission of electronic publications; digital music tran-
smission via the Internet or on any wireless electronic 
communication network; digital music transmission 
via MP3 Internet sites; simultaneous broadcasting 
and/or netcasting of film recordings and sound and vi-
deo recordings (telecommunications); simultaneous 
broadcasting and/or netcasting of interactive educa-
tional and entertainment products, interactive compact 
disks, CD-ROMs, computer programs and computer 
games (telecommunications); provision of access to 
blackboards (bulletin and announcement boards), a 
blog and discussion forums (chat rooms) in real time 
via a global computer network; rental and provision of 
access time to blackboards (boards for displaying in-
formation and advertisements) and to chat rooms in 
real time by means of a global computer network (co-
mmunication services); telecommunication services 
dedicated to retail sale by means of interactive com-
munications with customers; multimedia telecommu-
nication; videotext and teletext transmission services; 
information transmission via communication satellite, 
microwave or by electronic, digital or analog means; 
transmission of digital information by cable, wire or 
fiber; transmission of information by mobile telepho-
nes, telephones, facsimile and telex; telecommunica-
tion services for receiving and exchanging informa-
tion, messages, images and data; telecommunication 
services for setting up discussion groups on the Inter-
net and on any wireless electronic communication 
network; provision of access to search engines on the 
Internet, provision of access to platforms on the In-
ternet (also on the mobile Internet) in the form of cus-
tomized online pages featuring information defined or 
specified by users, personal profiles, audio contents, 
video contents, photographic images, texts, graphic 
illustrations and data; provision of access to search 
engines for obtaining data and information on global 
networks. 
 

39 – Services of a travel agency, namely, travel arran-
gement and reservation; ticket reservation and infor-

mation services for travel; transport by airplane, rail-
way, bus and truck; boat transport; boat travel servi-
ces; tourist travel services; rental of vehicles and auto-
mobiles; rental of parking spaces; taxi services; boat 
transport services for goods; distribution of water, he-
at, gas or electricity; distribution of newspapers, ma-
gazines and books; postal services, third-party mail 
services and courier services; storage of merchandise; 
delivery of solvents, paraffins, waxes, bitumens and 
oil products, excluding liquid gas; distribution (deli-
very) of films and sound and image recordings; distri-
bution (delivery) of interactive educational and enter-
tainment products, interactive compact disks, CD-
ROMs, computer programs and computer games; tic-
ket distribution (transport); navigation services by 
global positioning system; advice relating to power 
and electricity distribution; transport services; packa-
ging and storage of goods; towing, transport and taxi; 
car transport; rental of vehicles, especially automobi-
les; motor vehicle fleet tracking and monitoring servi-
ces using electronic positioning and navigation devi-
ces. 
 

41 – Education; training; entertainment; organization 
of lotteries, raffles and competitions; betting and ga-
ming services in connection with sports; provision of 
entry tickets and information brochures on sports for 
VIPs, as well as guiding and gathering VIPs for sports 
or entertainment events, provision of online informa-
tion in the field of sports or sports events from a com-
puter database or the Internet; customer reception ser-
vices (entertainment services) including provision of 
access tickets during sports or entertainment events; 
entertainment services relating to sporting events; en-
tertainment services in the form of public gatherings 
during the retransmission of sports events; sporting 
and cultural activities; organization of sporting and 
cultural events and activities; amusement park 
services; sports club services [health and fitness trai-
ning]; organization of sports competitions; organiza-
tion of events in the field of football; sports camp 
services; provision of sports facilities; rental of video 
and audiovisual installations; production, presentati-
on, distribution and/or rental of film recordings and 
sound and video recordings; presentation, distribution 
and/or rental of interactive educational and entertain-
ment products, interactive compact disks, CD-ROMs, 
and computer games; radio and television coverage of 
sporting events; production services for radio, televi-
sion programs and video films; ticket reservation ser-
vices and information services for sports or entertain-
ment events; timing services relating to sports events; 
organization of beauty contests; interactive entertain-
ment; on-line betting and gaming services on the In-
ternet or on any wireless electronic communication 
network; information in the field of entertainment 
(including in the field of sports), provided on-line 
from a computer database or via the Internet or via 
any wireless electronic communication network; elec-
tronic game services transmitted via the Internet or on 
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mobile telephones; editing of books; publication of 
books and electronic journals on-line; audio and video 
recording services; production of animated cartoons 
for the cinema, production of animated cartoons for 
television; rental of sound and image recordings for 
entertainment purposes; information in the field of 
education provided on-line from a computer database 
or via the Internet or any wireless electronic commu-
nication network; translation services; photography 
services; provision of entertainment infrastructure; 
ticket agencies in connection with sports events; en-
tertainment information in the field of sports; pro-
vision of information in the field of sports events; 
publication of statistics; publication of statistics and 
information on sports performances; provision of en-
tertainment infrastructure, namely VIP boxes and bo-
xes inside and outside stadiums. 
 

43 – Providing food and drink, snack-bars; hospitality 
services, namely provision of food and drink; catering 
services; hotel services; providing accommodation 
and food and drink, booking hotels and temporary ac-
commodation; hospitality services, namely provision 
of food and drink during sports or entertainment 
events. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116470 A  
(800) 1641633 
(151) 2021 10 14 
(891) 2021 10 14 
(731) THALES LAS FRANCE SAS 

2 avenue Gay Lussac, F-78990 ÉLANCOURT,  
France 

(540)  

HEADLIGHT 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Software platforms in the nature of recorded or 
downloadable software; data processors; data termi-
nals; data networks; data banks; databases (electro-
nic); data processing software; mobile data apparatus; 
database management software; database server cen-
ters; software for computers; data processing equip-
ment and systems; electronic databases recorded on 
computer media; computer software for the security 
and protection of data, networks and communications; 
data storage device; downloadable software applica-
tions; computer application software; downloadable 
electronic publications; all the aforesaid goods being 
operated in the context of a computer platform fea-
turing digital services for the military defense sector. 
 

42 – Hosting of interactive applications, servers and 
computer sites; development of computer platforms; 
advice with respect to cybersecurity; monitoring of 
computer systems for detecting unauthorized access 
or data security breaches; electronic data storage; 
research and development of new products, namely, 
software for others; analysis for the installation of 

dedicated computer systems; computer programming 
for the creation and restoration of databases; testing of 
installations of computer systems; software design, 
development, and maintenance; engineering (techni-
cal expertise) for providing computer software as a 
service; data mining; database design services; com-
puter data recovery; data backup services; develop-
ment of data programs; electronic data back-up; ins-
tallation of database software; computer database de-
sign; design, development and programming services 
for software; technical support services, namely, sol-
ving software problems; all the aforesaid services 
being operated in the context of a computer platform 
featuring digital services for the military defense sec-
tor; platform as a service (PaaS), consisting of compu-
ter software platforms for use in developing user mo-
bility and autonomy, in simplifying logistical enginee-
ring and maintenance of military equipment and sys-
tems, in managing the fleet, in developing user skills 
via training and know-how in the context of military 
land, maritime and air operations; software as a ser-
vice (SaaS), consisting of software for use in deve-
loping user mobility and autonomy, in simplifying lo-
gistical engineering and maintenance of military equ-
ipment and systems, in managing the fleet, in develo-
ping user skills via training and know-how in the 
context of military land, maritime and air operations; 
cloud computing services featuring software for use in 
developing user mobility and autonomy, in simpli-
fying logistical engineering and maintenance of mili-
tary equipment and systems, in managing the fleet, in 
developing user skills via training and know-how in 
the context of military land, maritime and air operati-
ons; providing temporary use of online downloadable 
cloud computing software for use in developing user 
mobility and autonomy, in simplifying logistical engi-
neering and maintenance of military equipment and 
systems, in managing the fleet, in developing user 
skills via training and know-how in the context of 
military land, maritime and air operations. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116471 A  
(800) 1641737 
(151) 2021 09 09 
(891) 2021 09 09 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

 

 
 №20  2022 10 25 

 
100 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(591) Black, white  
(531) 03.03.03; 03.03.15; 03.03.24; 26.01.03;  

26.01.15; 26.01.24; 26.13.25 
(511)  
35 – Career planning and information services for mu-
sicians; advertising, marketing, and promotion servi-
ces in the field of music; market research, namely, 
analysis of advertising response and market research 
in the field of music; media planning services in the 
field of music, namely, identifying audience, commu-
nication goals, geography, markets, timing, and app-
ropriate media platforms to promote and disseminate 
an artist's message; data processing services in the 
field of music; business monitoring and consulting 
services, namely, tracking web sites and consumer be-
havior to provide strategy, insight, marketing, sales, 
and operations advise in the field of music; promoting 
musical concerts and other entertainment events of 
others. 
 

41 – Arranging, organizing, conducting, and presen-
ting concerts, live performances, entertainment speci-
al events, and festivals; providing information featu-
ring ongoing radio and television entertainment and 
music programming, namely, programming featuring 
musical artists, musical performances, interviews, opi-
nions, commentary and recommendations via a websi-
te; music publishing services; music and video pro-
duction services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116598 A 
(800) 1643798 
(151) 2021 12 17 
(891) 2021 12 17 
(731) Frever AB 

Åsögatan 140, SE-116 24 Stockholm, Sweden 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 04.05.05; 04.05.15; 04.05.21; 26.03.23;  

26.11.02; 26.11.12; 26.13.25 
(511)  
9 – Computer gaming software; virtual reality game 
software; augmented reality game software; downloa-
dable electronic game programs. 
 

41 – Interactive entertainment services; online interac-
tive entertainment; interactive computer game servi-
ces; game services provided online from a computer 
network; on-line gaming services; games services pro-
vided via computer networks and global communica-

tion networks; game services provided by means of 
communications by computer terminals or mobile te-
lephone; online game services through mobile devi-
ces; video game entertainment services. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116599 A 
(800) 1643817 
(151) 2021 12 14 
(891) 2021 12 14 
(731) Hangzhou Techderm Biological Products Co.,  

Ltd 
Floor 2, East Building 6, No. 88 Jiangling,  
Road, Binjiang District,Hangzhou, Zhejiang 
Province, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 02.01.01; 02.03.01; 27.05.01; 27.05.08 
(511)  
10 – Surgical apparatus and instruments; cushions for 
medical purposes; feeding bottles; condoms; orthope-
dic articles; artificial surgical implants; suture mate-
rials; artificial limbs; artificial jaws; hair prostheses. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116600 A 
(800) 1643858 
(151) 2021 10 01 
(891) 2021 10 01 
(731) Limited liability company "Noviy Dom" 

Saliutovskaya street, 31, city Izhevsk,  
RU-426053 Udmurt republic, Russian  
Federation 

(540)  

GOL 
(591) Black, white  
(511)  
2 – Whites [colorants or paints]; white lead; glazes 
[paints, lacquers]; primers; titanium dioxide [pig-
ment]; indigo [colorant]; alizarine dyes; aniline dyes; 
ink for leather; shoe dyes; ink for skins; dyewood; 
dyestuffs; ink [toner] for photocopiers; aluminium pa-
ints; bactericidal paints; wood stains; ceramic paints; 
marking ink for animals; fireproof paints; printing 
ink; engraving ink; enamel paints; paints; creosote for 
wood preservation; bitumen varnish; bronzing lacqu-
ers; lacquers; preservative oils for wood; mastic [natu-
ral resin]; zinc oxide [pigment]; pigments; coatings 
[paints]; wood coatings [paints]; varnishes; bronze 
powder; silvering powders; metals in powder form for 
painters, decorators, printers and artists; protective 
preparations for metals; wood mordants; thinners for 
paints; thinners for lacquers; whitewash; soot [colo-
rant]; siccatives [drying agents] for paints; natural re-
sins, raw; badigeon; anti-rust preparations for preser-
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vation; wood preservatives; fixatives [varnishes]; fi-
xatives for watercolors; wood dyestuffs; enamels [var-
nishes]; silver emulsions [pigments]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116601 A  
(800) 1644008 
(151) 2021 11 18 
(891) 2021 11 18 
(731) JOEONE CO., LTD. 

Qingmengyuan Zone, Quanzhou Economy & 
Technology, Development Area, Fujian  
Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.20; 26.03.23 
(511)  
18 – Fur; pocket wallets; shopping bags; pouch baby 
carriers; bags; furniture coverings of leather; reins for 
guiding children; umbrellas; walking sticks; clothing 
for pets. 
 

25 – Footwear; hats; hosiery; gloves [clothing]; neck-
ties; belts made of leather; clothing; layettes [clot-
hing]; bathing suits; sleep masks. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116603 A  
(800) 1644083 
(151) 2021 07 07 
(891) 2021 07 07 
(731) Midea Group Co., Ltd. 

B26-28F, Midea Headquarter Building, No. 6 
Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan,  
Guangdong, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
7 – Disintegrators; compressors [machines]; compres-
sed air machines; electric kitchen machines; waste 
disposers; butter machines; electric fruit presses for 
household purposes; dry cleaning machines; food wa-
ste disposers; mixing machines; spin driers [not hea-
ted]; electric juice extractors; dishwashers; washing 
machines [laundry]; wringing machines for laundry; 
vacuum cleaners; electric food processing machines. 
 

9 – Fuse wires; rheostats; electric coils; transformers 
[electricity]; electric couplings; automatic time switc-

hes; electric light dimmers [regulators]; traffic-light 
apparatus [signalling devices]; electric plugs, sockets 
and other contacts; electronic notice boards; electric 
wires; electric cables; electronic power converters; 
flashing lights [luminous signals]; neon lights [sig-
nals]; printers for use with computers; protection de-
vices for personal use against accidents; face reco-
gnition equipment; transducers; bathroom scales; por-
table digital electronic scales; portable remote-contro-
lled stoppers for vehicles; portable scales; light con-
ducting filaments [optical fibers]; optical lenses; ho-
lograms; humanoid robots with artificial intelligence; 
animated cartoons; chemistry apparatus and instru-
ments; semi-conductors; electronic scales for kitchen 
use; dictating machines; downloadable cellular phone 
applications; downloadable computer software appli-
cations; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; security surveillance robots; laboratory ro-
bots; petri dishes for laboratory use; incubators with 
constant temperature for laboratory use; incubators 
with constant humidity for laboratory use; gasification 
devices for laboratory use; bioreactors for laboratory 
use; glassware for use in scientific experiments; body 
fat scales for household purposes; remote controllers 
for household purposes; radiological apparatus for in-
dustrial purposes; scales with body mass analysers; 
invoicing machines; thermostats; inductors [electri-
city]; mechanisms for coin-operated apparatus; voting 
machines; alarms; electronic random number indica-
tor equipment [ERNIE]; electronic numeric displays; 
smartphones; carpenters' rules; car audio equipment; 
surveying apparatus and instruments; temperature in-
dicators; fire extinguishers; lamp boxes in the nature 
of illuminated advertising devices; smoke detectors; 
heat regulating apparatus; photo printers; cameras 
[photography]; egg-candlers; material testing instru-
ments for chemical or physical experiments and com-
position analysis; electronic weight scales; electronic 
navigation equipment; vacuum tubes; electronic 
chips; electronic key [remote-controlled devices]; el-
ectric theft prevention installations; electric switches; 
electrified fences; battery chargers; materials for elec-
tricity mains [wires, cables]; electrolysers; electric 
locks; eyeglasses; ticket printers; scales; portable elec-
tric sources [rechargeable batteries]; air analysis appa-
ratus; infrared detectors; acid proof gloves for protec-
tion against accidents or injury; weighing apparatus 
and instruments; hemline markers; decorative mag-
nets; audiovisual teaching apparatus; chronographs 
[time recording apparatus]; computers; electronic co-
llars for animal training; test tubes; audio scales; 
sports whistles; thermostats for vehicles; simulators 
for the steering and control of vehicles; microphones 
for remote communication devices; microphones for 
communication devices; remote control apparatus; 
lightning arresters; apparatus to check stamping mail; 
integrated circuits; droppers for measuring, other than 
for medical or household purposes; testing apparatus 
not for medical purposes; skin moisture testing appa-
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ratus not for medical purposes; food analysis appa-
ratus. 
 

11 – Soybean milk machines for household purposes; 
electric pressure cookers; electric pressure cookers for 
household purposes; central air-conditioners; heating 
installations; freezers; refrigerators; refrigerating disp-
lay cabinets; air coolers; humidifiers; heated display 
cabinets; water-pipes for sanitary installations; lights 
for kitchens; lights for bathrooms; kitchen ranges 
[ovens]; extractor hoods for kitchen use; ventilating 
fans for kitchens; LED lighting apparatus; table 
lamps; ceiling fans; pendant lamps; ceiling lights; in-
duction cookers for commercial purposes; fountains; 
wall lamps; fireplaces; solar water heaters; microwave 
ovens for industrial purposes; microwave ovens [coo-
king apparatus]; dehumidifier; ceiling ventilator; ex-
haust fans; radiators [heating]; taps for pipes and pipe-
lines; showers; heaters for baths; ovens; bread baking 
machines; heat pumps; cooking apparatus and insta-
llations; electric grilling machines for household pur-
poses; lighting devices; gas cookers; gas burners; el-
ectric heaters; electric heating apparatus; electric dry-
ers; electric hair driers; electric kettles; induction 
cookers; electric fans; electric rice cookers; air puri-
fying apparatus and machines; air-conditioners; fabric 
steamers; stage lights; floor lamps; street lamps; wine 
refrigerators; USB-powered hand warmers; pocket 
warmers; portable electric foot baths; heat-storage 
warmers; refrigerating appliances and installations; 
cooling installations and machines; cooling appliances 
and installations; refrigerating chambers; refrigerating 
containers; ice makers; ice machines and apparatus; 
ice-lolly machines; machines for manufacturing ice 
creams; heating apparatus; sanitary apparatus and ins-
tallations; coffee roasters; water fountains; electric 
multicookers; hair driers; laboratory lamps; laboratory 
burners; charcoal ovens for household purposes; hou-
sehold water purifiers for household purposes; house-
hold tap-water filters; electric water purifiers for hou-
sehold purposes; electric radiant heaters for household 
purposes; electric cookers for household purposes; 
ultrasonic sterilizers for household purposes; lighters; 
LED driers for nail polish; walk-in refrigerators; wa-
ter purifying machines; water purification installati-
ons; water purifying apparatus and machines; hydro-
massage bath apparatus; water softening apparatus 
and installations; water filtering apparatus; automobi-
le lights; air conditioning equipment for automobiles; 
bath installations; bath microbubble generators; steri-
lizers; sterilizers for household purposes; disinfectant 
apparatus; roasters; hot water bottles; cooking stoves; 
electric autoclaves for cooking; lighting apparatus and 
installations; gas ovens for household purposes; milk 
sterilizers; hair dryers for barber shops; electric coffee 
machines; electric coffee makers; electric foot baths; 
electric coffee pots; electric coffee percolators; elec-
tronic candles; electric slow cookers; electric radia-
tors; electric lamps; electric cooking utensils; electric 
stew pots; electrically heated clothing; electric heating 

casseroles; electric heating braisers; electric frying 
pans; electric food steamers; germicidal lamps for pu-
rifying air; air sterilization equipment; air conditio-
ning installations; nail lamps; polymerisation installa-
tions; water purifying installations; smoke generating  
machines for creating special theatrical effects; steam 
facial apparatus; steam facial apparatus [saunas]; or-
namental fountains; smoked ovens for outdoor bar-
becue; lava rocks for use in barbecue grills; electric 
food warmers; water dispensers; filters for drinking 
water; drinking water filtration equipment; cocks for 
pipes and pipelines. 
 

21 – Ceramics for household purposes; kitchen utensil 
crocks; enamel plastic utensils for household purpo-
ses; sweepers; cups of paper or plastic; liqueur sets; 
iron pans; pot lids; non-electric pressure cookers; non-
electric cooking utensils; disposable chopsticks; stain-
less steel cutting boards; vacuum bottles; insulating 
flasks; vacuum flasks [insulating flasks]; isothermic 
bags; chopsticks for children training; knife rests; cu-
tting boards; materials for brush-making; roller tubes 
for peeling garlic; combs for animals; toothbrushes 
for animals; water troughs for animals; animal-activa-
ted animal feeders; animal-activated livestock wate-
rers; spoon shovels [tableware]; mess-tins; make-up 
removing appliances; cosmetic facial cleansing devi-
ces; garlic presses; kitchen containers; kitchen uten-
sils; cutting boards for kitchen use; graters for kitchen 
use; chopping blocks for kitchen use; non-mechanical 
portable waterers for pets; straw cups; coffee services 
[tableware]; coffee cups; plastic lunch boxes; finger 
toothbrushes for infants; pet feeding bowls; litter bo-
xes for pets; litter trays for pets; brushes for pets; pet 
feeding utensils; toothbrushes for pets; automatic litter 
boxes for pets; hair removing brushes for pets; hair 
removing combs for pets; automatic feeders for pets; 
automatic pet feeding bowls; pet drinking bowls; in-
door aquaria; chocolate making moulds for household 
purposes; scoops [tableware] for household purposes; 
containers for household purposes; containers for hou-
sehold or kitchen use; non-electric whisks for house-
hold purposes; non-electric blenders for household 
purposes; pudding moulds; wide-mouth glass bottles 
with sealed screw lids; flat-bottomed glasses; pans; 
corkscrews; electric or non-electric corkscrews; bottle 
openers; electric or non-electric bottle openers; servi-
ces [dishes]; cooking pot sets; hand-operated machi-
nes for making noodles; hand-operated coffee grin-
ders; carpet sweepers; Japanese teapots; travelling 
mugs; mugs; cups; cupcake moulds; cupcake baking 
cups; combs; moulds [kitchen utensils]; jugs; crystal 
[glassware]; fruit cups; fruit bowls; cruet sets for oil 
and vinegar; stir-frying spoons made of iron; stir fry 
pan; stew-pans; baking cups; non-electric cooking 
pans; cookery moulds; non-electric autoclaves for 
cooking; cooking pots; pans for frying eggs; frying 
pans; non-electric frying pans; gas hot pots; flat-iron 
stands; ironing boards; toothbrushes; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; litter trays for cats; gla-
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sses [receptacles]; glass flasks [containers]; glass jars; 
bottles; china ornaments; electric brushes, except 
parts of machines; electric hair brushes; electric toot-
hbrushes; heads for electric toothbrushes; electric and 
non-electric aromatic oil diffusers, other than reed 
diffusers; electric combs; floss picks driven by batte-
ries; salt cellars; table plates; insulating vacuum bot-
tles; stone pots; bowls [basins]; chopsticks; chopsticks 
containers; confectioners' decorating bags [pastry 
bags]; slender glasses; urns; pots; pepper pots; auto-
matic feeders for animals; tea services [tableware]; 
teapots; teacups; wine openers; garlic presses [kitchen 
utensils]; steamer baskets; cake moulds; cake decora-
ting tips and tubes; electric devices for attracting and 
killing insects; spice sets; cruets; metal lunch boxes; 
scoops [household or kitchen utensils]; earthenware 
saucepans; heat-insulated containers; not electrically 
heated hot pots; non-electric eggbeaters; non-electric 
coffee grinders; non-electric coffeepots; non-electric 
coffee percolators; non-electric coffee filters; non-
electric stir fry pans; non-electric cooking steamers; 
non-electric teapots; non-electric food steamers; hand-
operated noodle machines; glass jars for food preser-
vation; thermally insulated containers for food; ther-
mally insulated containers for food or beverages; dra-
ining racks for tableware; lunch boxes; rice scoops for 
household purposes; drinking glasses; cookie and bis-
cuit cutters; electric and non-electric candle warmers. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116604 A  
(800) 1644100 
(151) 2021 09 22 
(891) 2021 09 22 
(731) Public Joint Stock Company Acron 

Veliky Novgorod, RU-173012 Novgorod  
region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Yellow 
(531) 25.07.07; 26.01.06; 29.01.02 
(511)  
1 – Nitrogen; aldehydes; ammonia; ammonia [volatile 
alkali] for industrial purposes; anhydrous ammonia; 
argon; preparations for the purification of gas; tanning 
substances; adhesives for industrial purposes; surface-
active chemical agents; foundry binding substances; 
leather-dressing chemicals; chemicals for the manu-
facture of paints; seed preserving substances; distilled  
water; gadolinium; holmium; dysprosium; europium; 
ytterbium; yttrium; lime carbonate; carbonates; cata-
lysts; oxygen for industrial purposes; nitric acid; 
acids; mineral acids; glue for industrial purposes; pre-

servatives for use in the pharmaceutical industry; cop-
per sulfate [blue vitriol]; lanthanum; dry ice [carbon 
dioxide]; filtering materials of unprocessed plastics; 
filtering materials of mineral substances; filtering ma-
terials of vegetable substances; filtering materials of 
chemical substances; metalloids; alkaline-earth me-
tals; alkaline metals; methane; neodymium; ammoni-
um nitrate; nitrates; combusting preparations [chemi-
cal additives to motor fuel]; nitrous oxide; plastics, 
unprocessed; praseodymium; metal hardening prepa-
rations; plant growth regulating preparations; fertili-
sing preparations; chemical preparations for analyses 
in laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations for scientific purpo-
ses, other than for medical or veterinary use; chemical 
preparations to prevent diseases affecting cereal 
plants; anti-sprouting preparations for vegetables; 
chemical substances for preserving foodstuffs; pro-
methium; drilling muds; samarium; salpetre; scandi-
um; acrylic resins, unprocessed; synthetic resins, un-
processed; artificial resins, unprocessed; salts [fertili-
sers]; salts [chemical preparations]; ammoniacal salts; 
ammonium salts; salts of precious metals for indus-
trial purposes; salt for preserving, other than for fo-
odstuffs; salts for industrial purposes; calcium salts; 
sodium salts [chemical compounds]; salt, raw; salts 
from rare earth metals; fire extinguishing composi-
tions; acid proof chemical compositions; fireproofing 
preparations; wood alcohol; alcohol; sulfates; sulfi-
des; sulfonic acids; superphosphates [fertilisers]; ter-
bium; thulium; fertilisers; nitrogenous fertilisers; flo-
cculants; formic aldehyde for chemical purposes; 
phosphates [fertilisers]; chemicals for use in forestry, 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasi-
ticides; horticultural chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; agricultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; soil conditioning preparations; in-
dustrial chemicals; color-brightening chemicals for 
industrial purposes; refrigerants; cerium; rare earths; 
erbium. 
 

35 – Import-export agency services; commercial in-
formation agency services; advertising agencies; cost 
price analysis; book-keeping; demonstration of goods; 
market studies; business investigations; business re-
search; marketing research; layout services for adver-
tising purposes; marketing; targeted marketing; orga-
nization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs; shop window 
dressing; business appraisals; commercial intermedia-
tion services; providing business information; provi-
ding business information via a web site; providing 
commercial information and advice for consumers in 
the choice of products and services; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
economic forecasting; sales promotion for others; 
publication of publicity texts; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; direct mail adver-
tising; advertising; online advertising on a computer 
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network; outdoor advertising; commercial adminis-
tration of the licensing of the goods and services of 
others; search engine optimization for sales promo-
tion. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116871 A 
(800) 1647184 
(151) 2021 10 07 
(891) 2021 10 07 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540) 

 
(591) Blue, yellow, orange, red and brown 
(531) 13.01.08; 27.05.03; 27.05.17; 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; hardware 
and software for gambling, gambling machines, gam-
bling games on the Internet and via telecommunica-
tion network. 
 

28 – Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; electro-
nic games; parlor games; gaming chips; gaming tab-
les; slot machines [gaming machines]; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming devices; coin-ope-
rated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; automats and gambling machines; coin- 
operated machines and/or electronic coin-operated 
machines with or without the possibility of gain; bo-
xes for coin-operated machines, slot machines and 
gaming machines; electronic or electrotechnical ga-

ming devices, automats and machines, coin-operated 
machines; housings for coin-operated machines, ga-
ming equipment, gaming machines, machines for ga-
mbling; electropneumatic and electrical gambling ma-
chines (slot machines). 
 

41 – Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of gaming equipment for 
gambling halls; providing casino equipment [gamb-
ling]; gaming machine entertainment services; provi-
ding casino facilities [gambling]; halls with gaming 
machines; amusement arcade services; games equip-
ment rental; rental of gaming machines; providing 
amusement arcade services; rental of gaming machi-
nes with images of fruits; editing or recording of so-
unds and images; sound recording and video enter-
tainment services; hire of sound reproducing appara-
tus; provision of gaming equipment for casinos; pro-
viding of casino facilities; online gambling services; 
casino management services; operation of gaming es-
tablishments, gaming halls, internet casinos, online 
gambling sites. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116872 A 
(800) 1647215 
(151) 2021 09 24 
(891) 2021 09 24 
(731) Hangzhou Techderm Biological Products Co.,  

Ltd. 
Floor 2, East Building 6, No. 88 Jiangling Road,  
Binjiang District, Hangzhou, China 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Soap; detergents other than for use in manufac-
turing operations and for medical purposes; polishing 
preparations; grinding preparations; perfumery; cos-
metics; dentifrices; incense; cosmetics for animals; air 
fragrancing preparations. 
 

5 – Aloe vera gel for therapeutic purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; depuratives; me-
dicines for veterinary purposes; pesticides; medical 
dressings; teeth filling material. 
 

10 – Surgical apparatus and instruments; dental appa-
ratus and instruments; thermo-electric compresses 
(surgery); cushions for medical purposes; feeding bo-
ttles; condoms; artificial surgical implants; orthopedic 
articles; suture materials. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 116913 A 
(800) 1648239 
(151) 2022 01 19 
(891) 2022 01 19 
(731) Kia Corporation 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797,  
Republic of Korea 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.19 
(511)  
28 – Games and playthings; portable games and toys 
incorporating telecommunication functions; gymnas-
tic and sporting articles; decoys for hunting or fishing; 
butterfly nets; toys for pets; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; 
fairground ride apparatus; toys (playthings); dolls; 
toys; toy cars; scale model vehicles; games; machines 
for physical exercises; ascenders [mountaineering 
equipment]; golf bags; golf equipment; golf balls; fis-
hing tackle. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116914 A 
(800) 1648303 
(151) 2022 01 12 
(891) 2022 01 12 
(731) Kia Corporation 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797,  
Republic of Korea 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.19;  

27.05.22 
(511)  
18 – Portable cosmetic cases (sold empty); labels of 
leather; garments for pets; worked or semi-worked hi-
des and other leather; leather and imitations of leather; 
imitation leather; bags; luggage bags; travelling bags; 
sport bags; book bags; purses; leather key cases; bu-
siness card cases; baggage tags; handbags; boxes ma-
de of leather; packaging containers of leather; bags 
(envelopes, pouches) of leather for packaging; trim-
mings of leather for furniture; straps for skates; para-
sols (sun umbrellas); umbrellas, parasols and walking  
sticks; feed bags for animals; valves of leather; har-
nesses for horses; reins for guiding children; leather 
straps. 
___________________________________________  

(260) AM 2022 116916 A 
(800) 1648335 
(151) 2021 08 10 
(891) 2021 08 10 
(731) Limited Liability Company "Piteko" 

Engels St., 110, Balakhna, RU-606402  
Nizhegorodskaya Region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
5 – Balms for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; sea water for medicinal 
bathing; mineral waters for medical purposes; thermal 
water; dietary fiber; dietary fibre; hematogen; haema-
togen; mud for baths; medicinal mud; medicinal sedi-
ment [mud]; vitamin supplement patches; mineral fo-
od supplements; nutritional supplements; albumin die-
tary supplements; dietary supplements for animals; 
yeast dietary supplements; alginate dietary supple-
ments; glucose dietary supplements; casein dietary 
supplements; lecithin dietary supplements; linseed oil 
dietary supplements; flaxseed oil dietary supplements; 
propolis dietary supplements; protein dietary supp-
lements; royal jelly dietary supplements; pollen dieta-
ry supplements; wheat germ dietary supplements; lin-
seed dietary supplements; flaxseed dietary supple-
ments; acai powder dietary supplements; dietary sup-
plements with a cosmetic effect; enzyme dietary sup-
plements; yeast for pharmaceutical purposes; fish oils 
for medical purposes; cachou for pharmaceutical pur-
poses; candy, medicated; starch for dietetic or phar-
maceutical purposes; lactose for pharmaceutical pur-
poses; milk sugar for pharmaceutical purposes; candy 
for medical purposes; adhesive plasters; sticking plas-
ters; medicinal oils; castor oil for medical purposes; 
dill oil for medical purposes; menthol; medicinal 
drinks; almond milk for pharmaceutical purposes; 
powdered milk for babies; royal jelly for pharmaceuti-
cal purposes; flour for pharmaceutical purposes; meal 
for pharmaceutical purposes; linseed meal for phar-
maceutical purposes; flaxseed meal for pharmaceu-
tical purposes; mint for pharmaceutical purposes; die-
tetic beverages adapted for medical purposes; malted 
milk beverages for medical purposes; cotton sticks for 
medical purposes; cotton swabs for medical purposes; 
stick liquorice for pharmaceutical purposes; pastilles 
for pharmaceutical purposes; lozenges for pharmaceu-
tical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; 
pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for 
pharmaceutical purposes; food for babies; vitamin 
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preparations; pharmaceutical preparations for skin ca-
re; preparations of trace elements for human and ani-
mal use; dietetic foods adapted for medical purposes; 
syrups for pharmaceutical purposes; bath salts for 
medical purposes; digestives for pharmaceutical pur-
poses; nervines; serums; appetite suppressant pills; 
slimming pills; antioxidant pills; medicinal herbs; dia-
betic bread adapted for medical use; medicinal tea; 
herbal teas for medicinal purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical pre-
parations]. 
 

29 – Ajvar [preserved peppers]; peanuts, prepared; al-
bumen for culinary purposes; white of eggs; beans, 
preserved; soya beans, preserved, for food; bouillon; 
broth; ginger jam; ham; laver, preserved; peas, preser-
ved; mushrooms, preserved; guacamole [mashed avo-
cado]; gelatin; jellies for food; fruit jellies; yolk of 
eggs; fruit-based snack food; milk substitutes; egg-
plant paste; aubergine paste; vegetable marrow paste; 
fish roe, prepared; caviar; yogurt; kephir [milk beve-
rage]; kefir [milk beverage]; kimchi [fermented vege-
table dish]; milk shakes; arrangements of processed 
fruit; compotes; vegetables, tinned; vegetables, can-
ned; fruits, tinned; fruits, canned; croquettes; sweet 
corn, processed; marmalade; oils for food; peanut bu-
tter; cocoa butter for food; coconut oil for food; corn 
oil for food; maize oil for food; sesame oil for food; 
linseed oil for food; flaxseed oil for food; extra virgin 
olive oil for food; olive oil for food; sunflower oil for 
food; almonds, ground; milk; peanut milk; peanut 
milk for culinary purposes; coconut milk; coconut 
milk for culinary purposes; almond milk; almond milk 
for culinary purposes; oat milk; rice milk; rice milk 
for culinary purposes; albumin milk; protein milk; 
condensed milk; soya milk; powdered milk; vegetable 
mousses; fruit pulp; milk beverages, milk predomina-
ting; peanut milk-based beverages; coconut milk-
based beverages; almond milk-based beverages; vege-
tables, preserved; freeze-dried vegetables; lyophilized 
vegetables; lyophilised vegetables; vegetables, dried; 
vegetables, cooked; olives, preserved; flavoured nuts; 
flavored nuts; candied nuts; coconut, desiccated; nuts, 
prepared; pickles; jams; milk products; prostokvasha 
[soured milk]; cranberry compote; tomato purée; app-
le purée; ryazhenka [fermented baked milk]; vegetab-
le salads; fruit salads; seeds, prepared; sunflower se-
eds, prepared; cream [dairy products]; whipped cre-
am; vegetable-based cream; smetana [sour cream]; 
lemon juice for culinary purposes; tomato juice for 
cooking; vegetable juices for cooking; whey; cheese; 
tahini [sesame seed paste]; falafel; dates; crystallized 
fruits; frosted fruits; frozen fruits; fruit, preserved; 
fruit, stewed; hazelnuts, prepared; hummus [chickpea 
paste]; fruit peel; low-fat potato chips; low-fat potato  
crisps; fruit chips; seaweed extracts for food; berries, 
preserved. 
 

30 – Vanilla flavourings for culinary purposes; vanilla 
flavorings for culinary purposes; flavorings [flavou-

rings], other than essential oils, for cakes; flavorings, 
other than essential oils, for cakes; flavourings, other 
than essential oils, for cakes; flavourings, other than 
essential oils, for beverages; flavorings, other than es-
sential oils, for beverages; coffee flavourings; coffee 
flavorings; food flavorings, other than essential oils; 
food flavourings, other than essential oils; baozi [stu-
ffed buns]; cereal bars; high-protein cereal bars; pan-
cakes; buns; bulgur; bread rolls; edible rice paper; bu-
rritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed 
dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural 
sweeteners; seaweed [condiment]; malt biscuits; clo-
ves [spice]; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting 
[icing]; glucose for culinary purposes; mustard; buck-
wheat, processed; gluten additives for culinary purpo-
ses; yeast; rice-based snack food; cereal-based snack 
food; artificial coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies 
[confectionery]; candy decorations for cakes; confec-
tionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; 
peanut confectionery; almond confectionery; pasta; 
ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; fro-
zen yoghurt [confectionery ices]; cocoa; capers; cara-
mels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap 
[Korean rice dish]; quiches; gluten prepared as foods-
tuff; flour-based dumplings; sweetmeats [candy]; li-
quorice [confectionery]; peppermint sweets; mints for 
breath freshening; dulce de leche; cinnamon [spice]; 
coffee; starch for food; crackers; custard; hominy 
grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for 
human food; ice cubes; corn, milled; maize, milled; 
corn, roasted; maize, roasted; meat pies; turmeric; 
couscous [semolina]; noodles; edible ices; candy; rice 
cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni; 
maltose; hominy; marinades; marzipan; honey; miso 
[seasoning]; royal jelly; ice cream; bean meal; buck-
wheat flour; tapioca flour; potato flour; corn flour; 
corn meal; maize flour; maize meal; nut flours; flour; 
meal; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert 
mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; 
mint for confectionery; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; coffee-based beverages; 
cocoa-based beverages; chamomile-based beverages; 
tea-based beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; infusions, not medicinal; 
crushed oats; husked oats; nutmegs; chocolate-coated 
nuts; stick liquorice [confectionery]; pastila [confec-
tionery]; pastilles [confectionery]; lozenges [confec-
tionery]; molasses for food; pelmeni [dumplings stuf-
fed with meat]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; 
pesto [sauce]; cookies; biscuits; petit-beurre biscuits; 
bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; pies; 
pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; pop-
corn; powders for making ice cream; baking powder; 
mustard meal; pralines; aromatic preparations for fo-
od; condiments; cereal preparations; oat-based food; 
propolis; bee glue; gingerbread; spices; petits fours 
[cakes]; rice pudding; puddings; cake powder; fruit 
coulis [sauces]; ravioli; chewing gum; rice; instant ri-
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ce; wheat germ for human consumption; spring rolls; 
sago; sugar; palm sugar; sesame seeds [seasonings]; 
linseed for culinary purposes [seasoning]; flaxseed for 
culinary purposes [seasoning]; processed seeds for use 
as a seasoning; aniseed; agave syrup [natural sweete-
ner]; golden syrup; confectionery; sugar confectione-
ry; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savoury 
pancakes]; batter mixes for okonomiyaki [Japanese 
savory pancakes]; baking soda [bicarbonate of soda 
for cooking purposes]; bicarbonate of soda for coo-
king purposes [baking soda]; malt for human con-
sumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; 
sherbets [ices]; sorbets [ices]; cranberry sauce [condi-
ment]; soya sauce; tomato sauce; apple sauce [condi-
ment]; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; 
seasonings; chocolate-based spreads; chocolate spre-
ads containing nuts; rusks; breadcrumbs; sushi; sand-
wiches; tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice 
pulp for culinary purposes; cake dough; cake batter; 
tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; choco-
late decorations for cakes; vinegar; halvah; bread; un-
leavened bread; chips [cereal products]; corn flakes; 
maize flakes; oat flakes; hot dog sandwiches; flowers 
or leaves for use as tea substitutes; chicory [coffee 
substitute]; tea; iced tea; chutneys [condiments]; min-
ced garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; 
saffron [seasoning]; chocolate; husked barley. 
 

32 – Aperitifs, non-alcoholic; aerated water; carbona-
ted water; lithia water; seltzer water; soda water; wa-
ters [beverages]; mineral water [beverages]; table wa-
ters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; non-alcoholic beverages; isoto-
nic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; 
rice-based beverages, other than milk substitutes; so-
ya-based beverages, other than milk substitutes; aloe 
vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-
enriched sports beverages; soft drinks; non-alcoholic 
beverages flavoured with coffee; non-alcoholic beve-
rages flavored with coffee; non-alcoholic beverages 
flavoured with tea; non-alcoholic beverages flavored 
with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; energy 
drinks; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; powders 
for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic 
beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; 
smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alco-
holic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; fruit 
juice; non-alcoholic preparations for making bevera-
ges; preparations for making aerated water; prepara-
tions for making carbonated water; pastilles for effer-
vescing beverages; sherbets [beverages]; sorbets [be-
verages]; non-alcoholic fruit extracts; essences for 
making beverages. 
 

35 – Advertising agency services; demonstration of 
goods; commercial information and advice for consu-
mers in the choice of products and services; marke-
ting; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; commercial intermediation ser-
vices; provision of an online marketplace for buyers 

and sellers of goods and services; presentation of go-
ods on communication media, for retail purposes; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; retail ser-
vices for pharmaceutical, veterinary and sanitary pre-
parations and medical supplies; sales promotion for 
others; advertising; publicity; online advertising on a 
computer network; outdoor advertising; advertising 
by mail order; television advertising; procurement ser-
vices for others [purchasing goods and services for 
other businesses]. 
 

43 – Accommodation bureau services [hotels, boar-
ding houses]; tourist home services; hotel services; 
snack-bar services; information and advice in relation 
to the preparation of meals; café services; cafeteria 
services; boarding house services; rental of cooking 
apparatus; rental of chairs, tables, table linen, glass-
ware; rental of transportable buildings; rental of drin-
king water dispensers; restaurant services; self-service 
restaurant services; canteen services; decorating of fo-
od; holiday camp services [lodging]; bar services; fo-
od and drink catering. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116918 A 
(800) 1648366 
(151) 2021 09 24 
(891) 2021 09 24 
(731) Blaser Group GmbH 

Ziegelstadel 1, 88316 Isny, Germany 
(540)  

HunTec 
(591) Black, white  
(511) 
8 – Hunting knives; pocket knives; instruments and 
tools for skinning animals; cutlery and plastic cutlery, 
namely knives, forks, spoons; kitchen knives. 
 

9 – Optical apparatus and instruments; binoculars; 
monoculars; tripods, except for firearms; telescopes; 
optical sighting devices; sighting telescopes; sighting 
telescopes for firearms; scope mounts; night vision 
googles; thermal imaging apparatus; thermal cameras; 
trail cameras; laser rangefinders; compasses; laser tar-
get sights for guns; shot counters; housings, cases and 
bags for the foregoing articles; mounts [attachments] 
for telescopic sights. 
 

13 – Firearms; air and gas weapons; trigger guards for 
guns and rifles; hammers for guns and rifles; gun bar-
rels; gunstocks; butt plates; muzzle brakes that screw 
onto a rifle barrel; swivels for gun slings; magazines 
for weapons; ammunition; accessories for firearms, 
namely, rifle cases, gun bags, cartridge belts, gun 
slings; cartridge pouches; noise-suppressors for guns; 
cleaning brushes for firearms; breeches for firearms; 
bipods for firearms; sighting mirrors for guns and 
rifles; mounts for attaching telescopic sight to a fire-
arm; sights, other than telescopic sights, for firearms. 
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18 – Luggage, bags, wallets and carrying bags; leather 
and imitation leather, and goods made of these ma-
terials, namely trunks and travelling bags, handbags, 
briefcases, tote bags, bum bags, travel accessories, 
hunting bags, backpacks; umbrellas; parasols; walking 
sticks; hiking sticks; mountaineering sticks; saddlery; 
whips; collars, leads, blankets and clothing for ani-
mals; casings, of leather, for springs. 
 

20 – Furniture for camping; sleeping pads; air mattre-
sses for use when camping and foam camping matt-
resses; animal houses and beds. 
 

22 – Nets; tents; tarpaulins; awnings of textile or of 
plastic; sails; tents for mountaineering and camping; 
covers for tents; tents for use as an adjunct to vehic-
les; sail bags; packaging bags of textile. 
 

24 – Textile material; textiles and substitutes for tex-
tiles; canvas; sleeping bags; covers for sleeping bags; 
linens; bed linen and blankets; travelling rugs. 
 

28 – Toy weapons; paintball guns [toys]; airsoft guns 
[toys]; air pistols [toys]; air guns [toys]; ammunition 
and projectiles for the aforesaid weapons [toys]; mo-
del and replica weapons for use with electronic targets 
and/or electronic displays [toys]; games apparatus sui-
table for use with model and replica weapons for vir-
tual shooting; model and replica weapons [non-firing] 
for virtual shooting; decorative weapons [non-firing]; 
model and replica weapons [non-firing]. 
___________________________________________  
 
(260) AM 2022 116920 A 
(800) 1648395 
(151) 2021 10 20 
(891) 2021 10 20 
(731) Adventist Development and Relief Agency  

International 
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring  
MD 20904, USA 

(540)  

ADRA 
(591) Black, white  
(511)  
41 – Educational services, namely, conferences, 
workshops, seminars and college and university cour-
ses and programs involving international community 
development. 
 

43 – Disaster preparedness and disaster relief services, 
namely, providing of food and shelter all for charity 
purposes. 
 

44 – Disaster preparedness and disaster relief services, 
namely, providing of sanitation, medical aid, health 
care, counselling and consultation on personal hygie-
ne and nutrition, establishing health clinics and dis-
pensing medication all for charity purposes. 
 

45 – Missionary services; disaster preparedness and 
disaster relief services, namely, providing of all for 
charity purposes. 
___________________________________________  
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(260) AM 2022 107140 A 
(800) 1363639 
(151) 2017 07 14 
(181) 2027 07 14 
(891) 2020 01 27 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 107381 A 
(800) 1363473 
(151) 2017 07 11 
(181) 2027 07 11 
(891) 2020 02 13 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111143 A 
(800) 1549781 
(151) 2020 04 24 
(181) 2030 04 24 
(891) 2020 12 11 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112211 A 
(800) 1581239 
(151) 2020 12 29 
(181) 2030 12 29 
(891) 2020 12 29 
(511) 09, 10, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39,  

41, 42, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113542 A 
(800) 1596906 
(151) 2021 02 05 
(181) 2031 02 05 
(891) 2021 02 05 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114503 A 
(800) 1611073 
(151) 2021 04 01 
(181) 2031 04 01 
(891) 2021 04 01 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114573 A 
(800) 1612149 
(151) 2021 05 27 
(181) 2031 05 27 

 
 
 
 
 
 
(891) 2021 05 27 
(511) 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114636 A 
(800) 1613315 
(151) 2021 05 06 
(181) 2031 05 06 
(891) 2021 05 06 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114637 A 
(800) 1613411 
(151) 2021 06 18 
(181) 2031 06 18 
(891) 2021 06 18 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114639 A 
(800) 1613461 
(151) 2021 06 04 
(181) 2031 06 04 
(891) 2021 06 04 
(511) 05, 10, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114640 A 
(800) 1613486 
(151) 2021 05 24 
(181) 2031 05 24 
(891) 2021 05 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114641 A 
(800) 1613526 
(151) 2021 06 01 
(181) 2031 06 01 
(891) 2021 06 01 
(511) 14 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114642 A 
(800) 1613538 
(151) 2021 02 17 
(181) 2031 02 17 
(891) 2021 02 17 
(511) 09, 14, 18 
___________________________________________ 
 
 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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(260) AM 2022 114643 A 
(800) 1613556 
(151) 2021 05 09 
(181) 2031 05 09 
(891) 2021 05 09 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114644 A 
(800) 1613602 
(151) 2021 07 23 
(181) 2031 07 23 
(891) 2021 07 23 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114705 A 
(800) 1614435 
(151) 2021 04 29 
(181) 2031 04 29 
(891) 2021 04 29 
(511) 35, 41, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114781 A 
(800) 1615956 
(151) 2021 08 12 
(181) 2031 08 12 
(891) 2021 08 12 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114782 A 
(800) 1615968 
(151) 2021 07 02 
(181) 2031 07 02 
(891) 2021 07 02 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114784 A 
(800) 1616099 
(151) 2021 03 02 
(181) 2031 03 02 
(891) 2021 03 02 
(511) 03, 04, 05, 16, 19, 20, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114785 A 
(800) 1616202 
(151) 2021 07 26 
(181) 2031 07 26 
(891) 2021 07 26 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114786 A 
(800) 1616226 
(151) 2021 07 09 
(181) 2031 07 09 

(891) 2021 07 09 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114843 A 
(800) 1617028 
(151) 2021 07 27 
(181) 2031 07 27 
(891) 2021 07 27 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114855 A 
(800) 1617691 
(151) 2021 08 06 
(181) 2031 08 06 
(891) 2021 08 06 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114856 A 
(800) 1617769 
(151) 2021 03 29 
(181) 2031 03 29 
(891) 2021 03 29 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114857 A 
(800) 1617788 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114858 A 
(800) 1617793 
(151) 2021 07 12 
(181) 2031 07 12 
(891) 2021 07 12 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114859 A 
(800) 1617837 
(151) 2021 09 08 
(181) 2031 09 08 
(891) 2021 09 08 
(511) 05, 29, 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114860 A 
(800) 1617848 
(151) 2021 07 06 
(181) 2031 07 06 
(891) 2021 07 06 
(511) 05, 09 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114861 A 
(800) 1617849 
(151) 2021 07 06 
(181) 2031 07 06 
(891) 2021 07 06 
(511) 18, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114868 A 
(800) 1617905 
(151) 2021 04 27 
(181) 2031 04 27 
(891) 2021 04 27 
(511) 05, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114869 A 
(800) 1617933 
(151) 2021 05 18 
(181) 2031 05 18 
(891) 2021 05 18 
(511) 09, 35, 37, 38, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114877 A 
(800) 369373 
(151) 1970 05 27 
(181) 2030 05 27 
(891) 2021 08 06 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114878 A 
(800) 570488 
(151) 1991 05 17 
(181) 2031 05 17 
(891) 2021 09 03 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114879 A 
(800) 700227 
(151) 1998 09 25 
(181) 2028 09 25 
(891) 2021 09 13 
(511) 02 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114880 A 
(800) 710368 
(151) 1999 02 23 
(181) 2029 02 23 
(891) 2021 09 13 
(511) 05, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114950 A 
(800) 1619213 
(151) 2021 08 09 
(181) 2031 08 09 

(891) 2021 08 09 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114953 A 
(800) 1619275 
(151) 2021 05 10 
(181) 2031 05 10 
(891) 2021 05 10 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114955 A 
(800) 1619359 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 04 14 
(511) 12, 20 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115035 A 
(800) 1619907 
(151) 2021 07 16 
(181) 2031 07 16 
(891) 2021 07 16 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115037 A 
(800) 1619954 
(151) 2021 06 10 
(181) 2031 06 10 
(891) 2021 06 10 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115040 A 
(800) 1619984 
(151) 2021 08 27 
(181) 2031 08 27 
(891) 2021 08 27 
(511) 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  

28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 43, 44, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115041 A 
(800) 1619986 
(151) 2021 08 27 
(181) 2031 08 27 
(891) 2021 08 27 
(511) 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  

28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 43, 44, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115042 A 
(800) 1620016 
(151) 2021 06 23 
(181) 2031 06 23 
(891) 2021 06 23 
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(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115044 A 
(800) 1620078 
(151) 2021 07 13 
(181) 2031 07 13 
(891) 2021 07 13 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115047 A 
(800) 1620276 
(151) 2021 08 05 
(181) 2031 08 05 
(891) 2021 08 05 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115048 A 
(800) 1620293 
(151) 2021 09 07 
(181) 2031 09 07 
(891) 2021 09 07 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115049 A 
(800) 1620331 
(151) 2021 06 30 
(181) 2031 06 30 
(891) 2021 06 30 
(511) 09, 35, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115050 A 
(800) 1620422 
(151) 2021 08 06 
(181) 2031 08 06 
(891) 2021 08 06 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115052 A 
(800) 1620449 
(151) 2021 09 02 
(181) 2031 09 02 
(891) 2021 09 02 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115053 A 
(800) 1620497 
(151) 2021 06 04 
(181) 2031 06 04 
(891) 2021 06 04 
(511) 35 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2022 115054 A 
(800) 1620580 
(151) 2021 06 01 
(181) 2031 06 01 
(891) 2021 06 01 
(511) 08, 12, 18, 22, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115055 A 
(800) 1620619 
(151) 2021 07 17 
(181) 2031 07 17 
(891) 2021 07 17 
(511) 14, 18, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115057 A 
(800) 1620769 
(151) 2021 06 10 
(181) 2031 06 10 
(891) 2021 06 10 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115058 A 
(800) 1620813 
(151) 2021 07 12 
(181) 2031 07 12 
(891) 2021 07 12 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115059 A 
(800) 1620819 
(151) 2021 06 22 
(181) 2031 06 22 
(891) 2021 06 22 
(511) 03, 05, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115060 A 
(800) 1620898 
(151) 2021 05 06 
(181) 2031 05 06 
(891) 2021 05 06 
(511) 03, 05, 10, 18, 21, 24, 25, 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115061 A 
(800) 1620924 
(151) 2021 09 10 
(181) 2031 09 10 
(891) 2021 09 10 
(511) 03 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115062 A 
(800) 1620928 
(151) 2021 05 26 
(181) 2031 05 26 
(891) 2021 05 26 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115063 A 
(800) 1620966 
(151) 2021 05 26 
(181) 2031 05 26 
(891) 2021 05 26 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115064 A 
(800) 1620987 
(151) 2021 09 15 
(181) 2031 09 15 
(891) 2021 09 15 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115065 A 
(800) 1620990 
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(891) 2021 04 19 
(511) 16, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115095 A 
(800) 1602209 
(151) 2021 04 14 
(181) 2031 04 14 
(891) 2021 09 07 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115145 A 
(800) 1622212 
(151) 2021 06 22 
(181) 2031 06 22 
(891) 2021 06 22 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115147 A 
(800) 1622227 
(151) 2021 08 24 
(181) 2031 08 24 
(891) 2021 08 24 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115155 A 
(800) 1622420 
(151) 2021 03 16 
(181) 2031 03 16 

(891) 2021 03 16 
(511) 01, 03, 07, 09, 11, 20, 21, 32, 35, 36, 37, 38, 39,  

40, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115172 A 
(800) 1622869 
(151) 2021 05 27 
(181) 2031 05 27 
(891) 2021 05 27 
(511) 09, 14 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115173 A 
(800) 1622877 
(151) 2021 05 20 
(181) 2031 05 20 
(891) 2021 05 20 
(511) 04, 09, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115175 A 
(800) 1622915 
(151) 2021 05 18 
(181) 2031 05 18 
(891) 2021 05 18 
(511) 03, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115176 A 
(800) 1622934 
(151) 2021 07 14 
(181) 2031 07 14 
(891) 2021 07 14 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115177 A 
(800) 1622944 
(151) 2021 07 06 
(181) 2031 07 06 
(891) 2021 07 06 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115178 A 
(800) 1622995 
(151) 2021 07 26 
(181) 2031 07 26 
(891) 2021 07 26 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115182 A 
(800) 1623261 
(151) 2021 09 23 
(181) 2031 09 23 
(891) 2021 09 23 
(511) 33 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115184 A 
(800) 710192 
(151) 1999 03 10 
(181) 2029 03 10 
(891) 2021 10 13 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115185 A 
(800) 1089928 
(151) 2011 03 22 
(181) 2031 03 22 
(891) 2021 10 06 
(511) 05, 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115186 A 
(800) 1101415 
(151) 2011 08 06 
(181) 2031 08 06 
(891) 2021 10 14 
(511) 35, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115187 A 
(800) 1190000 
(151) 2013 12 04 
(181) 2023 12 04 
(891) 2021 10 05 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115188 A 
(800) 1268313 
(151) 2015 09 08 
(181) 2025 09 08 
(891) 2021 09 28 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115192 A 
(800) 1370788 
(151) 2017 08 10 
(181) 2027 08 10 
(891) 2021 10 07 
(511) 18, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115193 A 
(800) 1399976 
(151) 2018 02 22 
(181) 2028 02 22 
(891) 2021 09 25 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115194 A 
(800) 1417812 
(151) 2018 06 26 
(181) 2028 06 26 

(891) 2021 10 07 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115195 A 
(800) 1452931 
(151) 2018 11 21 
(181) 2028 11 21 
(891) 2021 10 07 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115196 A 
(800) 1523358 
(151) 2020 01 28 
(181) 2030 01 28 
(891) 2021 08 02 
(511) 24, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115197 A 
(800) 1551914 
(151) 2020 07 29 
(181) 2030 07 29 
(891) 2021 09 23 
(511) 07, 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115198 A 
(800) 1571815 
(151) 2020 12 02 
(181) 2030 12 02 
(891) 2021 10 05 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115199 A 
(800) 1578600 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2021 09 30 
(511) 06 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115251 A 
(800) 1623693 
(151) 2021 09 27 
(181) 2031 09 27 
(891) 2021 09 27 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115253 A 
(800) 1623725 
(151) 2021 09 28 
(181) 2031 09 28 
(891) 2021 09 28 
(511) 14 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115301 A 
(800) 1601309 
(151) 2021 05 28 
(181) 2031 05 28 
(891) 2021 10 07 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115362 A 
(800) 1624672 
(151) 2021 09 24 
(181) 2031 09 24 
(891) 2021 09 24 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115363 A 
(800) 1624673 
(151) 2021 09 24 
(181) 2031 09 24 
(891) 2021 09 24 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115364 A 
(800) 1624757 
(151) 2021 08 11 
(181) 2031 08 11 
(891) 2021 08 11 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115365 A 
(800) 1624790 
(151) 2021 09 24 
(181) 2031 09 24 
(891) 2021 09 24 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115366 A 
(800) 1624899 
(151) 2021 07 23 
(181) 2031 07 23 
(891) 2021 07 23 
(511) 11, 19, 21, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115367 A 
(800) 1624919 
(151) 2021 09 30 
(181) 2031 09 30 
(891) 2021 09 30 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115368 A 
(800) 1624922 
(151) 2021 09 17 
(181) 2031 09 17 

(891) 2021 09 17 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115369 A 
(800) 1624942 
(151) 2021 07 13 
(181) 2031 07 13 
(891) 2021 07 13 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115370 A 
(800) 1624953 
(151) 2021 07 05 
(181) 2031 07 05 
(891) 2021 07 05 
(511) 03, 08, 35, 41, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115371 A 
(800) 1624956 
(151) 2021 08 23 
(181) 2031 08 23 
(891) 2021 08 23 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115372 A 
(800) 1624989 
(151) 2021 10 05 
(181) 2031 10 05 
(891) 2021 10 05 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115373 A 
(800) 1625005 
(151) 2021 05 12 
(181) 2031 05 12 
(891) 2021 05 12 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115374 A 
(800) 1625011 
(151) 2021 07 22 
(181) 2031 07 22 
(891) 2021 07 22 
(511) 06, 19, 35, 37, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115375 A 
(800) 1625012 
(151) 2021 07 23 
(181) 2031 07 23 
(891) 2021 07 23 
(511) 09, 11 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115386 A 
(800) 1625596 
(151) 2021 10 08 
(181) 2031 10 08 
(891) 2021 10 08 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115387 A 
(800) 1625639 
(151) 2021 03 08 
(181) 2031 03 08 
(891) 2021 03 08 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115389 A 
(800) 1625795 
(151) 2021 06 30 
(181) 2031 06 30 
(891) 2021 06 30 
(511) 35, 38, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115390 A 
(800) 1625822 
(151) 2021 08 31 
(181) 2031 08 31 
(891) 2021 08 31 
(511) 06, 16, 17, 20, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115391 A 
(800) 1625908 
(151) 2021 08 10 
(181) 2031 08 10 
(891) 2021 08 10 
(511) 01, 02, 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115394 A 
(800) 1232155 
(151) 2014 10 23 
(181) 2024 10 23 
(891) 2021 06 02 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115395 A 
(800) 1329181 
(151) 2016 09 30 
(181) 2026 09 30 
(891) 2021 10 27 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115457 A 
(800) 1626218 
(151) 2021 10 01 
(181) 2031 10 01 

(891) 2021 10 01 
(511) 16 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115458 A 
(800) 1626318 
(151) 2021 09 07 
(181) 2031 09 07 
(891) 2021 09 07 
(511) 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115474 A 
(800) 1627003 
(151) 2021 09 13 
(181) 2031 09 13 
(891) 2021 09 13 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115478 A 
(800) 1627146 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115546 A 
(800) 1627788 
(151) 2021 09 27 
(181) 2031 09 27 
(891) 2021 09 27 
(511) 01, 05, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115547 A 
(800) 1627812 
(151) 2021 10 01 
(181) 2031 10 01 
(891) 2021 10 01 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115549 A 
(800) 1627854 
(151) 2021 08 11 
(181) 2031 08 11 
(891) 2021 08 11 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115550 A 
(800) 1627855 
(151) 2021 09 27 
(181) 2031 09 27 
(891) 2021 09 27 
(511) 05 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115553 A 
(800) 1628061 
(151) 2021 03 12 
(181) 2031 03 12 
(891) 2021 03 12 
(511) 09, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115555 A 
(800) 1628102 
(151) 2021 08 03 
(181) 2031 08 03 
(891) 2021 08 03 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115556 A 
(800) 1628119 
(151) 2021 07 08 
(181) 2031 07 08 
(891) 2021 07 08 
(511) 06, 19, 35, 36, 37, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115558 A 
(800) 1628173 
(151) 2021 09 29 
(181) 2031 09 29 
(891) 2021 09 29 
(511) 03, 14, 18, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115559 A 
(800) 1628175 
(151) 2021 09 27 
(181) 2031 09 27 
(891) 2021 09 27 
(511) 17 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115560 A 
(800) 1628268 
(151) 2021 10 05 
(181) 2031 10 05 
(891) 2021 10 05 
(511) 16, 41, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115562 A 
(800) 1628283 
(151) 2021 10 15 
(181) 2031 10 15 
(891) 2021 10 15 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115563 A 
(800) 1628314 
(151) 2021 07 07 
(181) 2031 07 07 

(891) 2021 07 07 
(511) 01, 17, 39 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115564 A 
(800) 1628427 
(151) 2021 08 19 
(181) 2031 08 19 
(891) 2021 08 19 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115565 A 
(800) 1628533 
(151) 2021 09 14 
(181) 2031 09 14 
(891) 2021 09 14 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115578 A 
(800) 1628927 
(151) 2021 10 14 
(181) 2031 10 14 
(891) 2021 10 14 
(511) 05, 16, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115579 A 
(800) 1628934 
(151) 2021 10 08 
(181) 2031 10 08 
(891) 2021 10 08 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115621 A 
(800) 1629306 
(151) 2021 06 21 
(181) 2031 06 21 
(891) 2021 06 21 
(511) 09, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115623 A 
(800) 1629337 
(151) 2021 10 13 
(181) 2031 10 13 
(891) 2021 10 13 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115624 A 
(800) 1629357 
(151) 2021 09 15 
(181) 2031 09 15 
(891) 2021 09 15 
(511) 25 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115625 A 
(800) 1629364 
(151) 2021 10 11 
(181) 2031 10 11 
(891) 2021 10 11 
(511) 35, 36, 37, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115626 A 
(800) 1629400 
(151) 2021 04 30 
(181) 2031 04 30 
(891) 2021 04 30 
(511) 09, 18 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115699 A 
(800) 1630589 
(151) 2021 08 17 
(181) 2031 08 17 
(891) 2021 08 17 
(511) 35, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115709 A 
(800) 1630989 
(151) 2021 10 26 
(181) 2031 10 26 
(891) 2021 10 26 
(511) 14 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115710 A 
(800) 1631042 
(151) 2021 07 23 
(181) 2031 07 23 
(891) 2021 07 23 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115711 A 
(800) 1631068 
(151) 2021 04 26 
(181) 2031 04 26 
(891) 2021 04 26 
(511) 09, 35, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115712 A 
(800) 1631262 
(151) 2021 10 04 
(181) 2031 10 04 
(891) 2021 10 04 
(511) 27 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115714 A 
(800) 1631357 
(151) 2021 11 03 
(181) 2031 11 03 

(891) 2021 11 03 
(511) 18, 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115716 A 
(800) 1631541 
(151) 2021 11 08 
(181) 2031 11 08 
(891) 2021 11 08 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115717 A 
(800) 1631555 
(151) 2021 08 31 
(181) 2031 08 31 
(891) 2021 08 31 
(511) 29, 30, 32, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115718 A 
(800) 1631558 
(151) 2021 08 19 
(181) 2031 08 19 
(891) 2021 08 19 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115791 A 
(800) 1633205 
(151) 2021 11 17 
(181) 2031 11 17 
(891) 2021 11 17 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115792 A 
(800) 1633295 
(151) 2021 11 03 
(181) 2031 11 03 
(891) 2021 11 03 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115793 A 
(800) 1633300 
(151) 2021 10 20 
(181) 2031 10 20 
(891) 2021 10 20 
(511) 19, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115794 A 
(800) 1633309 
(151) 2021 08 11 
(181) 2031 08 11 
(891) 2021 08 11 
(511) 32 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 115795 A 
(800) 1633312 
(151) 2021 11 09 
(181) 2031 11 09 
(891) 2021 11 09 
(511) 09, 38 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115796 A 
(800) 1633349 
(151) 2021 11 17 
(181) 2031 11 17 
(891) 2021 11 17 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115800 A 
(800) 1633484 
(151) 2021 11 12 
(181) 2031 11 12 
(891) 2021 11 12 
(511) 29, 30, 39, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115831 A 
(800) 1471435 
(151) 2019 04 18 
(181) 2029 04 18 
(891) 2021 11 09 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115833 A 
(800) 1509382 
(151) 2019 10 01 
(181) 2029 10 01 
(891) 2021 03 01 
(511) 01, 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115836 A 
(800) 1556535 
(151) 2020 06 18 
(181) 2030 06 18 
(891) 2021 12 02 
(511) 06, 07, 11, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115837 A 
(800) 1571861 
(151) 2020 08 20 
(181) 2030 08 20 
(891) 2021 10 05 
(511) 03, 08, 10, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115839 A 
(800) 1616992 
(151) 2021 08 26 
(181) 2031 08 26 

(891) 2021 11 18 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 115903 A 
(800) 1633992 
(151) 2021 10 19 
(181) 2031 10 19 
(891) 2021 10 19 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116038 A 
(800) 1636439 
(151) 2021 11 17 
(181) 2031 11 17 
(891) 2021 11 17 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 116042 A 
(800) 1636462 
(151) 2021 10 19 
(181) 2031 10 19 
(891) 2021 10 19 
(511) 10 
___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტის მოქმედების აღდგენა 
 

 
(21) AP 2012 13384 
(11) P 2017 6668 B  
(73) ტაკედა ვექსინს ინკ. 
(54) ნოროვირუსის ვაქცინის  პარენტერალური ფორმულაციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 07 11 
(პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი:) 2022 10 25 

__________________________________________ 

 
პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
 
(21) AP 2006 10664 
(11) P 2012 5595 B  
(73) საიპრეს ბაიოსაიენს ინკ. 
(54) მილნაციპრანი ფიბრომიალგიის სინდრომის ხანგრძლივი  მკურნალობისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 27 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13247 
(11) P 2019 6994 B  
(73) ივანე ბეროშვილი;  

აბესალომ  ბეროშვილი;  
თეიმურაზ კეჩიანი 

(54) გაზის დაჭირხვნის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 27 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 14124 
(11) P 2019 6952 B  
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
(54) ჩანაცვლებული ქინოლიზინის წარმოებულები აივ ინტეგრაზას ინჰიბიტორების სახით  

გამოსაყენებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14774 
(11) P 2022 7349 B  
(73) ტენსარ კორპორეიშენ ლლკ  
(54) თანაექსტრუდირებული მრავალშრიანი პოლიმერისაგან დამზადებული ერთიანი 

გეოგისოსი 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

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

__________________________________________ 
 
(21) AP 2018 14895 
(11) P 2020 7120 B  
(73) გოჩა ქურდაძე 
(54) სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 10 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 05 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2017 15054 
(11) P 2021 7284 B  
(73) ჰაინცე გრუპე ფერვალტუნგს გმბჰ 
(54) ბეტონის გადახურვა, კომპლექტი ბეტონის გადახურვის დასამზადებლად და ბეტონის  

გადახურვის დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 27 

__________________________________________ 
 

(21) AP 2017 15076 
(11) P 2021 7269 B  
(73) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ;  

ბაიერ ფარმა აქციენგეზელშაფტ 
(54) ჩანაცვლებული 6-(1H-პირაზოლ-1-ილ)პირიმიდინ-4-ამინის წარმოებულები და მათი  

გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 10 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 10 09 

__________________________________________ 
 

(21) AP 2003 8770 
(11) P 2007 4059 B  
(73) კო2  პაკ  ლიმიტედ  
(54) კონტეინერის კონსტრუქცია ვაკუუმის  მოსაცილებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 30 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2005 9999 
(11) P 2012 5714 B  
(73) ჯო დევიდ ჯონსი 
(54) ნახშირბადის დიოქსიდის მოცილება ნაკადიდან კარბონატის და/ან ბიკარბონატის  

მინერალების კოგენერაციით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 09 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 09 23 

__________________________________________ 
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პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 
 
 
(21) AP 2005 10669 
(11) P 2012 5369 B  
(73) უან სმარტ სტარ ლიმიტედ 
(54) ბიზნესმომხმარებლებთან კომუნიკაცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 28 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2006 10681 
(11) P 2011 5168 B  
(73) კინოინ ძიოძსერ ეშ ვეძესეტი ტერმეკეკ ძიარა ზრტ 
(54) მოწყობილობა მყარი ფასონური სხეულების, კერძოდ, ორალური აბებისა ან/და  

კაფსულების შენახვისა და განაწილებისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12676 
(11) P 2015 6214 B  
(73) ზე რეჯენტს ოვ ზე უნივერსიტი ოვ კალიფორნია 
(54) მონოკლონური ანტისხეულები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 30 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 13232 
(11) P 2016 6458 B  
(73) ზე რეჯენტს ოვ ზე უნივერსიტი ოვ კალიფორნია 
(54) მონოკლონური ანტისხეულები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 30 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13243 
(11) P 2015 6305 B  
(73) ეთერ ქემერტელიძე;  

პავლე იავიჩი;  
ლუიზა ჭურაძე  

(54) რექტოსკოპიისათვის ავადმყოფთა მოსამზადებელი საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13245 
(11) P 2014 6172 B  
(73) მერაბ დვალი 
(54) ფაკიური თვალშიგა ბროლი  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 26 

__________________________________________ 
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(21) AP 2014 13580 
(11) P 2016 6445 B  
(73) შოთა ამირიძე;  

გენადი ელნიკოვი;  
გიორგი ზუნთურაშვილი;  
მარად კუხალეიშვილი 

(54) ღია სარწყავი არხების მონიტორინგის სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 24 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2019 15188 
(11) P 2021 7289 B  
(73) გურამი თოფურია 
(54) მექანიკური მინი ელექტროსადგური 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 09 27 

__________________________________________ 

 
უფლებების გადაცემა 

 
(21) AP 2017 15056 
(11) P 2021 7266 B  
(54) ქრომანის, იზოქრომანის და დიჰიდროიზობენზოფურანის წარმოებულები როგორც 

 mGluR2-უარყოფითი ალოსტერული მოდულატორები, მათი შემცველი კომპოზიციები და  
მათი გამოყენება 

პატენტმფლობელი ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US) 
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელი ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი, ნიუ- 
ჯერსი  07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 12 10 2022 
__________________________________________ 

 
 
(21) AP 2019 15499 
(11) P 2022 7409 B  
(54) ნიკოტინური აცეტილქოლინური რეცეპტორების სპიროპიპერიდინული ალოსტერული  

მოდულატორები 
პატენტმფლობელი ახალი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ ელელსი (US)  

126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, საფოსტო ყუთი  
2000, რაუეი, ნიუ-ჯერსი, 07065, აშშ (US) 

პატენტმფლობელი ყოფილი დასახელება და მისამართი: მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი, ნიუ-
ჯერსი 07065-0907, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 12 10 2022 
__________________________________________ 
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პატენტმფლობელის დასახელების და/ან მისამართის ცვლილება 
 
 
(21) AP 2019 15584 
(11) P 2022 7422 B  
(54) მზის ენერგიაზე მომუშავე უწყვეტი დისტილატორი სითბოს ეფექტური რეკუპერაციით 
პატენტმფლობელი ახალი დასახელება და მისამართი: უოტერტრანსფორმერ გმბჰ (AT)  

ლიხტენშტეინშტრასე  25/16, ვენა, 1090 (AT) 
პატენტმფლობელი ყოფილი დასახელება და მისამართი: უოტერტრანსფორმერ გმბჰ 

შრუტკაგასე 48/10, ვენა 1130, ავსტრია 
რეესტრში შეტანის თარიღი: 05 10 2022 

__________________________________________ 

 
დიზაინები 

დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
 
 

(11) D 2017 734 S 
(73) ჩენგჟუნ ფენგ (GE)  

შატბერაშვილის ხევი 10ა, 0179, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) ღვინის ჭურჭელი თეთრ ფერში,ღვინის ჭურჭელი ფერებში 
(28) 2 
(24) 2017 10 30 
(18) 2027 10 30 
(58) 2022 10 06 

__________________________________________ 
 
(11) D 2018 766 S 
(73) შპს „ბატონო“ (GE)  

გოთუას ქ. 8, 0139, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი,საქართველო (GE) 
(54) 1.-10. ლოგო 
(28) 10 
(24) 2017 10 04 
(18) 2027 10 04 
(58) 2022 10 05 

__________________________________________ 

 
დიზაინის რეგისტრაციის გაუქმება 

 
(11) D 2017 735 S 
(73) შალვა ავთანდილაშვილი (GE)  

ლესელიძის ქ. 1, 4500, ქარელი, საქართველო (GE) 
(54) ღვინის ბოთლის ჩასადები - სუვენირი 
(18) 2022 03 21 
(58) 2022 10 03 

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
 
 
(111) M 2002 14766 R2 
(156) 2002 10 15 
(186) 2032 10 15 
(732) ზე ამერიკან სოსაიეტი ოფ მექანიკალ  

ენჯინიერს 
თუ პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10016-5990, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14507 R2 
(156) 2002 06 13 
(186) 2032 06 13 
(732) რეკორდატი აილენდ ლიმიტედ 

რეიჰინს ისტ, რინგასკიდი კო. კორკი,  
ირლანდია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14733 R2 
(156) 2002 10 15 
(186) 2032 10 15 
(732) ეიჩბიაი იუროპ გმბჰ 

ლუქსემბურგერ შტრასე 19, 41812  
ერკელენცი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14707 R2 
(156) 2002 10 15 
(186) 2032 10 15 
(732) ქუოლიტი სელონ (პვტ) ლტდ 

N14 სტეიშენ როუდი, ვოტალა,  
შრი-ლანკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14761 R2 
(156) 2002 10 15 
(186) 2032 10 15 
(732) ქუოლიტი სელონ (პვტ) ლტდ 

N14, სტეიშენ როუდი, ვოტალა,  
შრი-ლანკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14826 R2 
(156) 2002 11 28 
(186) 2032 11 28 
(732) დიაჯეო ბრენდს ბ.ვ. 

მოლენვერფ 10-12, 1014 BG ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 
(111) M 2002 14827 R2 
(156) 2002 11 28 
(186) 2032 11 28 
(732) დიაჯეო ბრენდს ბ.ვ. 

მოლენვერფ 10-12, 1014 BG ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14828 R2 
(156) 2002 11 28 
(186) 2032 11 28 
(732) დიაჯეო ბრენდს ბ.ვ. 

მოლენვერფ 10-12, 1014 BG ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23027 R1 
(156) 2012 11 02 
(186) 2032 11 02 
(732) დაინერზ კლაბ ინტერნეშენელ ლ.ტ.დ.,  

ნიუ-იორკის კორპორაცია 
2500 ლეიკ ქუკ როუდი, რივერვუდზი,  
ილინოისის შტატი 60015, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22591 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) შპს „ბიოპოლუსი“ (405042172) 

ნონეშვილის ქ. 65, 1200, ბათუმი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22451 R1 
(156) 2012 04 05 
(186) 2032 04 05 
(732) შპს „პოლიგლოტი“ 

გუდამაყრის ქ. 4, 0141, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23048 R1 
(156) 2012 11 02 
(186) 2032 11 02 
(732) ნიუ ბელანს ათლეტიკ ინკ. 

100 გესტ სტრიტი, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02135, აშშ 

__________________________________________ 

სასაქონლო ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 23198 R1 
(156) 2012 12 10 
(186) 2032 12 10 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა, 
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23145 R1 
(156) 2012 11 29 
(186) 2032 11 29 
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

ზეჰლერვეგ 10 6300 ცუგი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23146 R1 
(156) 2012 11 29 
(186) 2032 11 29 
(732) გალდერმა ჰოლდინგ სა 

ზეჰლერვეგ 10 6300 ცუგი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23997 R1 
(156) 2013 09 02 
(186) 2033 09 02 
(732) ვასილ  სულხანიშვილი  

ირ. აბაშიძის ქ. 72, ბ. 51, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 24056 R1 
(156) 2013 09 17 
(186) 2033 09 17 
(732) გრინდექს, აქციუ საბიედრიბა (გრინდექს,  

ჯოინტ სტოკ კომპანი) 
კრუსტპილს სტრიტ 53, რიგა, 1057,  
ლატვია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23707 R1 
(156) 2013 05 20 
(186) 2033 05 20 
(732) შპს `ასკანელი ვაინერი & დისტილერი~ 

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

__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2002 14768 R  
(732) ფ. ჰოფმან - ლა როშ აგ 

გრენზახერშტრასე 124, 4070 ბაზელი,  
შვეიცარია 

(770) ოსი ფარმასიუტიკალს ლლკ 
1 ასტელას ვეი, ნორთბრუკი, ილინოისი, 
60062, აშშ 

(580) 2022 09 30 
 
__________________________________________ 
 
(111) M 2004 15774 R  
(732) ჩიპიტა გლობალ სოსიეტე ანონიმ (ჩიპიტა  

გლობალ ს.ა.) 
12თ კმ ნეშენელ როუდ ათენს-ლამია,  
144 52, მეტამორფოსისი, ატიკა, საბერძნეთი 

(770) ჩიპიტა ინდასტრიალ ენდ კომერშალ  
კომპანი ს.ა. (ჩიპიტა ს.ა.) 
12 კმ ნეშენელ როუდ ათენს-ლამია,  
144 52 მეტამორფოსი, ატიკა, საბერძნეთი 

(580) 2022 05 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 16083 R  
(732) ფ. ჰოფმან - ლა როშ აგ 

გრენზახერშტრასე 124, 4070 ბაზელი,  
შვეიცარია 

(770) ოსი ფარმასიუტიკალს ლლკ 
1 ასტელას ვეი, ნორთბრუკი, ილინოისი,  
60062, აშშ 

(580) 2022 09 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21717 R  
(732) ბურგერ კინგ კომპანი ლლკ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივ, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21718 R  
(732) ბურგერ კინგ კომპანი ლლკ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
 

 
 
 
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21719 R  
(732) ბურგერ კინგ კომპანი ლლკ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24844 R  
(732) თვენთის  სენჩერი  ფოქს ფილმ  

კორპორეიშნ 
10201 ვესტ პიკო ბულვარ, ლოს-ანჟელესი, 
კალიფორნია 90035, აშშ 

(770) ელიტ სპორტს ლიმიტიდ 
57/63 ლაინ ვოლ როუდი, გიბრალტარი 

(580) 2022 10 04 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

უფლებების სრული გადაცემა 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
 
(111) M 1997 7001 R  
(732) პანასონიკ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(770) პანასონიკ კორპორეიშენ 
1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(580) 2022 09 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10482 R  
(732) სანპელეგრინო ს.პ.ა. 

სან პელეგრინო ტერმე (ბერგამო),  
ლოკალიტა რუსპინო, I-24016, იტალია 

(770) სანპელეგრინო ს.პ.ა. 
ვია ლუდოვიკო ილ მორო, 35, 20142  
მილანი, იტალია 

(580) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3072 R  
(732) პანასონიკ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(770) პანასონიკ კორპორეიშენ 
1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(580) 2022 09 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3800 R  
(732) პანასონიკ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(770) პანასონიკ კორპორეიშენ 
1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში, 
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(580) 2022 09 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3073 R  
(732) პანასონიკ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში, 
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(770) პანასონიკ კორპორეიშენ 
1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(580) 2022 09 08 
__________________________________________ 

 
 
 
 
(111) M 1997 6136 R  
(732) პანასონიკ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(770) პანასონიკ კორპორეიშენ 
1006, ოაზა-კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(580) 2022 09 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19082 R  
(732) ჟენომ კორპორეიშენ 

1463 ჰაზამა-მაჩი, ჰაციოძი-ში, ტოკიო,  
იაპონია 

(770) ჟენომ სევინგ მაშინ კომპანი ლიმიტიდ 
1463 ჰაზამა-მაჩი, ჰაციოძი-ში, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21714 R  
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21715 R  
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი, 
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21716 R  
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 

მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2011 21717 R  
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21718 R  
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21719 R  
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21786 R  
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 

5707 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(770) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ 
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,  
ფლორიდა 33126, აშშ 

(580) 2022 10 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22549 R  
(732) პანასონიკ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(770) პანასონიკ კორპორეიშენ 
1006, ოაზა კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(580) 2022 09 08 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2015 25693 R  
(732) ჟანომე კორპორეიშენ 

1463 ჰაძამა-მატი, ჰატიოძი-სი, ტოკიო,  
იაპონია 

(770) ჟანომე სეუინგ მაშინ კომპანი ლიმიტედ 
1463 ჰაძამა-მატი, ჰატიოძი-სი, ტოკიო,  
იაპონია 

(580) 2022 09 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6188 R  
(732) პანასონიკ ჰოლდინგზ კორპორეიშენ 

1006, ოაზა კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(770) პანასონიკ კორპორეიშენ 
1006, ოაზა კადომა, კადომა-ში,  
ოსაკა 571-8501, იაპონია 

(580) 2022 09 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9618 R  
(732) სანდენ კორპორეიშენ 

20, კოტობუკი-ჩო, ისესაკი-ში,  
372-8502 გუნმა, იაპონია 

(770) სანდენ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
20, კოტობუკი-ჩო, ისესაკი-ში,  
372-8502 გუნმა, იაპონია 

(580) 2022 10 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9619 R  
(732) სანდენ კორპორეიშენ 

20, კოტობუკი-ჩო, ისესაკი-ში,  
372-8502 გუნმა, იაპონია 

(770) სანდენ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 
20, კოტობუკი-ჩო, ისესაკი-ში,  
372-8502 გუნმა, იაპონია 

(580) 2022 10 07 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2021 33816 R  
(151) 2021 03 17 
(732) მარიამ ლაშხი 

ბესიკის ქ. 23, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 10 05 – რეგისტრაცია გაუქმებულია 
საფუძველი: სასაქონლო ნიშნების  
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15  
პრიმა მუხლის მე-8 პუნქტი 

__________________________________________  
 
(111) M 2002 14399 R  
(151) 2002 04 01 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი 

410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, 
ილინოისი 60611, აშშ 

(141) 2022 10 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14355 R  
(151) 2002 03 27 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

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

(141) 2022 10 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14387 R  
(151) 2002 03 27 
(732) ვაიეტ ლლკ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(141) 2022 10 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14401 R  
(151) 2002 04 01 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

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

(141) 2022 10 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14402 R  
(151) 2002 04 01 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო 

 
 
  
ბლდგ, მე-3 სარ. პანამა, პანამის  
რესპუბლიკა 

(141) 2022 10 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14404 R  
(151) 2002 04 01 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

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

(141) 2022 10 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14357 R  
(151) 2002 03 27 
(732) ჰუმან გეზელშაფტ ფიურ ბიოხემიკა უნდ  

დიაგნოსტიკა მბჰ 
მაქს-პლანკ-რინგ 21, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

(141) 2022 10 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14386 R  
(151) 2002 03 27 
(732) დრაგტეკ კორპორეიშენ (დელავერის  

კორპორაცია) 
300 დელავეა ავენიუ, სუიტი 1270,  
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ 

(141) 2022 10 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14408 R  
(151) 2002 04 01 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის 

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

(141) 2022 10 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14391 R  
(151) 2002 03 27 
(732) შევრონ გლობალ ენერჯი ინკ.,  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
6001 ბოლინგერ კენიონ როუდი, სან- 
რემონი, კალიფორნია 94583, აშშ 

(141) 2022 10 05 
__________________________________________ 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22444 R  
(151) 2012 04 05 
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

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

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22448 R  
(151) 2012 04 05 
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

კომერჩესკიი ბანკ `პრივატბანკ~ 
ულ. ნაბერეჟნაია პობედი, 50,  
ქ. დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22449 R  
(151) 2012 04 05 
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

კომერჩესკიი ბანკ `პრივატბანკ~ 
ულ. ნაბერეჟნაია პობედი, 50,  
ქ. დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22450 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს `Beauty Life~ 

გაგარინის შესახვ. 2/5-4, სართ. 3,  
ს.ფ. 4, 0160, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22452 R  
(151) 2012 04 05 
(732) უორლდ მედისინ ლიმიტიდ 

ქომონველს ტრასტ ლიმიტიდ, დრეიკ  
ჩეიმბერს, ტორტოლა, ვირჯინის 
კუნძულები (ბრიტანეთის) 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22453 R  
(151) 2012 04 05 
(732) უორლდ მედისინ ლიმიტიდ 

ქომონველს ტრასტ ლიმიტიდ, დრეიკ  
ჩეიმბერს, ტორტოლა, ვირჯინის  
კუნძულები (ბრიტანეთის) 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 

(111) M 2012 22455 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს `Oriana~ 

სამტრედიის ქ. 1, ბ. 77, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22456 R  
(151) 2012 04 05 
(732) თემურ კილაძე 

ლომთათიძის ქ. 24, ოზურგეთი, 3500,  
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22460 R  
(151) 2012 04 05 
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ 

100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი, 
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22461 R  
(151) 2012 04 05 
(732) გეომედ მედიცინ-ტეხნიკ გმბჰ & კო. კგ 

ლუდვიგშტალერ შტრასე 27, 78532  
ტუტლინგენი, გერმანია 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22462 R  
(151) 2012 04 05 
(732) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი   
07901, აშშ 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22464 R  
(151) 2012 04 05 
(732) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი  
07901, აშშ 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22466 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს „სი ბი ეს ფარმაცევტიკალს“ 

ჯანსუღ კახიძის ქ. 8, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22467 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს „სი ბი ეს ფარმაცევტიკალს“ 

ჯანსუღ კახიძის ქ. 8, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22468 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს „სი ბი ეს ფარმაცევტიკალს“ 

ჯანსუღ კახიძის ქ. 8, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22470 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს „სი ბი ეს ფარმაცევტიკალს“ 

ჯანსუღ კახიძის ქ. 8, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22474 R  
(151) 2012 04 05 
(732) ავანსე'ფიტოთერაპის პრაივიტ ლიმიტიდ 

204, სირკლ-პ ბილდინგი, ეს.ჯ.ჰაივეი,  
ახმედაბადი, 380054, გუჯარატი, ინდოეთი 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22476 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს `ასფარმა - საქართველოს ფარმაცევ- 

ტული კომპანია~ 
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22478 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს `ასფარმა - საქართველოს ფარმაცევ- 

ტული კომპანია~ 
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართვე- 
ლო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 

(111) M 2012 22479 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს `ასფარმა - საქართველოს ფარმაცევ- 

ტული კომპანია~ 
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22482 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს „სუფთა სამყარო“ 

დიღმის მასივი, V კვარტ., კორპ. 1, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22484 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს `ასფარმა - საქართველოს ფარმაცევ- 

ტული კომპანია~ 
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22486 R  
(151) 2012 04 05 
(732) ემოუნ ფარმასიუტიკალ ინდასტრის კო.  

ეს. ეი. ი. 
ელ-სალამ-სიტი 11491, ს/ყ 3001, კაირო,  
ეგვიპტე 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22487 R  
(151) 2012 04 05 
(732) შპს  „ეკონომი“ 

ზოვრეთისა და მგალობლიშვილის ქუჩის  
კუთხე, 0160, თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22488 R  
(151) 2012 04 05 
(732) სს `საქართველოს ბანკი~ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22496 R  
(151) 2012 04 12 
(732) შპს „ქართული სავაჭრო ჯგუფი“ 

გაგარინის ქ., I შესახვ. 1, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 10 20 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22493 R  
(151) 2012 04 06 
(732) შპს „გუგული“ 

დავით აღმაშენებლის ქ. 67, 1100,  
ბოლნისი, საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22438 R  
(151) 2012 03 28 
(732) სააქციო საზოგადოება `ლომისი~ 

სოფ. ნატახტარი, 3308,  მცხეთა,  
საქართველო 

(141) 2022 10 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22442 R  
(151) 2012 03 29 
(732) შპს „სანტრეიდი“ 

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

(141) 2022 10 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22443 R  
(151) 2012 03 29 
(732) შპს „სანტრეიდი“ 

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

(141) 2022 10 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22440 R  
(151) 2012 03 29 
(732) Georgian Industrial Asset Managment Group 

შოთ რუსთაველის ქ. 74, 6200, ქობულეთი,  
საქართველო 

(141) 2022 10 07 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2012 22439 R  
(151) 2012 03 28 
(732) შპს `LaMeR~ 

ასათიანის სკვ. 37, 0105, ბათუმი, 
საქართველო 

(141) 2022 10 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22494 R  
(151) 2012 04 06 
(732) სს „ლილო 1“ 

იუმაშევის ქ. 14, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22495 R  
(151) 2012 04 06 
(732) სს „ლილო 1“ 

იუმაშევის ქ. 14, 0198,  თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 10 17 
__________________________________________ 
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სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 47 J 31/18; A 47 J 31/42 AP 2022 15490 A 
A 47 L 9/28; A 61 L 2/20; G 05 D 1/00 AP 2022 15711 A 

A 61 K 8/04; A 61 K 8/43; A 61 K 8/60; A 61 Q 11/00 AP 2022 15745 A 
A 61 K 31/4178; A 61 P 11/00; A 61 P 37/00; C 07 D 403/12 AP 2022 15523 A 

A 61 K 31/437; A 61 K 9/08; A 61 K 9/00; A 61 P 25/20 AP 2022 15600 A 
A 61 K 47/26; A 61 K 47/02; A 61 K 9/08; A 61 K 9/19 AP 2022 15306 A 

B 29 C 53/20; B 29 C 43/02 AP 2022 15867 A 
C 07 K 16/24 AP 2022 15316 A 
E 01 F  15/04 AP 2022 15547 A 
G 01 J 3/00 AP 2022 15707 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2022 15306 A A 61 K 47/26; A 61 K 47/02; A 61 K 9/08; A 61 K 9/19 
AP 2022 15316 A C 07 K 16/24 
AP 2022 15490 A A 47 J 31/18; A 47 J 31/42 
AP 2022 15523 A A 61 K 31/4178; A 61 P 11/00; A 61 P 37/00; C 07 D 403/12 
AP 2022 15547 A E 01 F  15/04 
AP 2022 15600 A A 61 K 31/437; A 61 K 9/08; A 61 K 9/00; A 61 P 25/20 
AP 2022 15707 A G 01 J 3/00 
AP 2022 15711 A A 47 L 9/28; A 61 L 2/20; G 05 D 1/00 
AP 2022 15745 A A 61 K 8/04; A 61 K 8/43; A 61 K 8/60; A 61 Q 11/00 
AP 2022 15867 A B 29 C 53/20; B 29 C 43/02 
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საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 23 F 3/00 P 2022 7427 B AP 2022 15792 A 
A 61 K 9/00; A 61 K 31/7048; A 61 K 31/43; 

A 61 K 31/4184; A 61 P 31/04 P 2022 7431 B AP 2022 15593 A 

A 61 K 31/19; A 61 K 9/06; A 61 K 47/38; 
A 61 K 31/185; A 61 K 31/191; A 61 K 9/00 

P 2022 7432 B AP 2022 15586 A 

A 61 K 31/53; A 61 P 35/00; C 07 D 487/04 P 2022 7429 B AP 2022 15322 A 
A 61 K 31/423; A 61 P 37/00; C 07 D 413/12; 

C 07 D 471/04; C 07 D 413/06; C 07 D 487/04; 
C 07 D 498/04; C 07 D 513/04; C 07 D 413/14 

P 2022 7428 B AP 2022 15134 A 

A 61 K 31/437; A 61 K 31/444; A 61 K 31/4196; 
A 61 P 35/00; C 07 D 471/04 

P 2022 7434 B AP 2022 15630 

A 61 P 35/00; C 07 D 401/14; C 07 D 405/14; 
C 07 D 487/04; C 07 D 498/04 

P 2022 7433 B AP 2022 15475 A 

B 01 J 20/18; C 02 F 1/28; C 02 F 1/64 P 2022 7430 B AP 2022 15408 A 
C 12 M 1/34 P 2022 7426 B AP 2022 15657 A 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კ ლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2022 7426 B AP 2022 15657 A C 12 M 1/34 
P 2022 7427 B AP 2022 15792 A A 23 F 3/00 

P 2022 7428 B AP 2022 15134 A 
A 61 K 31/423; A 61 P 37/00; C 07 D 413/12; 

C 07 D 471/04; C 07 D 413/06; C 07 D 487/04; 
C 07 D 498/04; C 07 D 513/04; C 07 D 413/14 

P 2022 7429 B AP 2022 15322 A A 61 K 31/53; A 61 P 35/00; C 07 D 487/04 
P 2022 7430 B AP 2022 15408 A B 01 J 20/18; C 02 F 1/28; C 02 F 1/64 

P 2022 7431 B AP 2022 15593 A 
A 61 K 9/00; A 61 K 31/7048; A 61 K 31/43; 

A 61 K 31/4184; A 61 P 31/04 

P 2022 7432 B AP 2022 15586 A A 61 K 31/19; A 61 K 9/06; A 61 K 47/38; 
A 61 K 31/185; A 61 K 31/191; A 61 K 9/00 

P 2022 7433 B AP 2022 15475 A A 61 P 35/00; C 07 D 401/14; C 07 D 405/14; 
C 07 D 487/04; C 07 D 498/04 

P 2022 7434 B AP 2022 15630 A 61 K 31/437; A 61 K 31/444;  
A 61 K 31/4196; A 61 P 35/00; C 07 D 471/04 
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განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2017 15134 AP 2022 15134 A P 2022 7428 B 
AP 2018 15322 AP 2022 15322 A P 2022 7429 B 
AP 2020 15408 AP 2022 15408 A P 2022 7430 B 
AP 2019 15475 AP 2022 15475 A P 2022 7433 B 
AP 2019 15586 AP 2022 15586 A P 2022 7432 B 
AP 2019 15593 AP 2022 15593 A P 2022 7431 B 
AP 2019 15630 AP 2022 15630 A P 2022 7434 B 
AP 2021 15657 AP 2022 15657 A P 2022 7426 B 
AP 2021 15792 AP 2022 15792 A P 2022 7427 B 

 
სასარგებლო მოდელები 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

B 22 F 3/11; B 22 F 3/23; C 22 C 1/08 U 2022 2134 Y AU 2022 15433 U 
B 22 F 9/14; B 82 B 3/00 U 2022 2135 Y AU 2022 15641 U 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კ ლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

U 2022 2134 Y AU 2022 15433 U B 22 F 3/11; B 22 F 3/23; C 22 C 1/08 
U 2022 2135 Y AU 2022 15641 U B 22 F 9/14; B 82 B 3/00 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2020 15433 AU 2022 15433 U U 2022 2134 Y 
AU 2021 15641 AU 2022 15641 U U 2022 2135 Y 
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დიზაინები 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
01-01 AD 2022 1267 S 
02-04 AD 2022 1269 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2022 1267 S 01-01 
AD 2022 1269 S 02-04 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

21-01 D 2022 947 S AD 2022 1257 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

D 2022 947 S AD 2022 1257 S 21-01 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

AD 2022 1257 AD 2022 1257 S D 2022 947 S 
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სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

1 2 3 4 
M 2022 36021 R AM 119373 – 20(599)2022 
M 2022 36022 R AM 114342 AM 2022 114342 A 6(585)2022 
M 2022 36023 R AM 114414 AM 2022 114414 A 7(586)2022 
M 2022 36024 R AM 114415 AM 2022 114415 A 7(586)2022 
M 2022 36025 R AM 114416 AM 2022 114416 A 7(586)2022 
M 2022 36026 R AM 114417 AM 2022 114417 A 7(586)2022 
M 2022 36027 R AM 114470 AM 2022 114470 A 7(586)2022 
M 2022 36028 R AM 114529 AM 2022 114529 A 7(586)2022 
M 2022 36029 R AM 114530 AM 2022 114530 A 7(586)2022 
M 2022 36030 R AM 114592 AM 2022 114592 A 7(586)2022 
M 2022 36031 R AM 114593 AM 2022 114593 A 7(586)2022 
M 2022 36032 R AM 114753 AM 2022 114753 A 8(587)2022 
M 2022 36033 R AM 114900 AM 2022 114900 A 8(587)2022 
M 2022 36034 R AM 114901 AM 2022 114901 A 8(587)2022 
M 2022 36035 R AM 114902 AM 2022 114902 A 8(587)2022 
M 2022 36036 R AM 114972 AM 2022 114972 A 8(587)2022 
M 2022 36037 R AM 114973 AM 2022 114973 A 9(588)2022 
M 2022 36038 R AM 115239 AM 2022 115239 A 10(589)2022 
M 2022 36039 R AM 115405 AM 2022 115405 A 12(591)2022 
M 2022 36040 R AM 115406 AM 2022 115406 A 12(591)2022 
M 2022 36041 R AM 115408 AM 2022 115408 A 12(591)2022 
M 2022 36042 R AM 115410 AM 2022 115410 A 12(591)2022 
M 2022 36043 R AM 115411 AM 2022 115411 A 12(591)2022 
M 2022 36044 R AM 115412 AM 2022 115412 A 12(591)2022 
M 2022 36045 R AM 115414 AM 2022 115414 A 12(591)2022 
M 2022 36046 R AM 115415 AM 2022 115415 A 12(591)2022 
M 2022 36047 R AM 115416 AM 2022 115416 A 12(591)2022 
M 2022 36048 R AM 115418 AM 2022 115418 A 12(591)2022 
M 2022 36049 R AM 115420 AM 2022 115420 A 12(591)2022 
M 2022 36050 R AM 115511 AM 2022 115511 A 12(591)2022 
M 2022 36051 R AM 115512 AM 2022 115512 A 12(591)2022 
M 2022 36052 R AM 115513 AM 2022 115513 A 11(590)2022 
M 2022 36053 R AM 115514 AM 2022 115514 A 12(591)2022 
M 2022 36054 R AM 115518 AM 2022 115518 A 12(591)2022 
M 2022 36055 R AM 115114 AM 2022 115114 A 9(588)2022 
M 2022 36056 R AM 114756 AM 2022 114756 A 7(586)2022 
M 2022 36057 R AM 115510 AM 2022 115510 A 12(591)2022 
M 2022 36058 R AM 119114 – 20(599)2022 
M 2022 36059 R AM 119586 – 20(599)2022 
M 2022 36060 R AM 119587 – 20(599)2022 
M 2022 36061 R AM 119588 – 20(599)2022 
M 2022 36062 R AM 119589 – 20(599)2022 
M 2022 36063 R AM 119590 – 20(599)2022 
M 2022 36064 R AM 119591 – 20(599)2022 
M 2022 36065 R AM 119592 – 20(599)2022 
M 2022 36066 R AM 119593 – 20(599)2022 
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1 2 3 4 
M 2022 36067 R AM 119618 – 20(599)2022 
M 2022 36068 R AM 119501 – 20(599)2022 
M 2022 36069 R AM 119604 – 20(599)2022 
M 2022 36070 R AM 119491 – 20(599)2022 
M 2022 36071 R AM 119801 – 20(599)2022 
M 2022 36072 R AM 119583 – 20(599)2022 
M 2022 36073 R AM 119584 – 20(599)2022 
M 2022 36074 R AM 119701 – 20(599)2022 
M 2022 36075 R AM 114608 AM 2022 114608 A 8(587)2022 
M 2022 36076 R AM 114736 AM 2022 114736 A 7(586)2022 
M 2022 36077 R AM 114758 AM 2022 114758 A 9(588)2022 
M 2022 36078 R AM 115206 AM 2022 115206 A 11(590)2022 
M 2022 36079 R AM 115424 AM 2022 115424 A 11(590)2022 
M 2022 36080 R AM 115425 AM 2022 115425 A 11(590)2022 
M 2022 36081 R AM 115427 AM 2022 115427 A 11(590)2022 
M 2022 36082 R AM 115429 AM 2022 115429 A 11(590)2022 
M 2022 36083 R AM 115596 AM 2022 115596 A 12(591)2022 
M 2022 36084 R AM 115670 AM 2022 115670 A 12(591)2022 
M 2022 36085 R AM 115672 AM 2022 115672 A 13(592)2022 
M 2022 36086 R AM 115674 AM 2022 115674 A 13(592)2022 
M 2022 36087 R AM 115675 AM 2022 115675 A 12(591)2022 
M 2022 36088 R AM 115682 AM 2022 115682 A 13(592)2022 
M 2022 36089 R AM 115880 AM 2022 115880 A 13(592)2022 

 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  

შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის 
ნომერი 

(210) 

 1 2 
AM 2022 117074 A AM 117074 
AM 2022 117087 A AM 117087 
AM 2022 117104 A AM 117104 
AM 2022 117105 A AM 117105 

1 2  AM 2022 117108 A AM 117108 
AM 2022 114913 A* AM 114913  AM 2022 117168 A AM 117168 
AM 2022 115858 A AM 115858  AM 2022 117169 A AM 117169 
AM 2022 116225 A AM 116225  AM 2022 117266 A AM 117266 
AM 2022 116950 A AM 116950  AM 2022 117268 A AM 117268 
AM 2022 116951 A AM 116951  AM 2022 117269 A AM 117269 
AM 2022 116952 A AM 116952  AM 2022 117270 A AM 117270 
AM 2022 116954 A AM 116954  AM 2022 117271 A AM 117271 
AM 2022 116955 A AM 116955  AM 2022 117274 A AM 117274 
AM 2022 116986 A AM 116986  AM 2022 117320 A AM 117320 
AM 2022 116988 A AM 116988  AM 2022 117443 A AM 117443 
AM 2022 117073 A AM 117073  AM 2022 117444 A AM 117444 
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განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
საქონლისა და/ან 

მომსახურების 
კლასი 
(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

 1 2 
32 AM 2022 116986 A 
32 AM 2022 117443 A 
33 AM 2022 115858 A 
33 AM 2022 116225 A 

1 2  33 AM 2022 116954 A 
3 AM 2022 114913 A*  33 AM 2022 116986 A 
3 AM 2022 117443 A  33 AM 2022 117168 A 
5 AM 2022 117104 A  33 AM 2022 117169 A 
5 AM 2022 117444 A  33 AM 2022 117268 A 
8 AM 2022 117443 A  33 AM 2022 117269 A 
9 AM 2022 116986 A  33 AM 2022 117270 A 
9 AM 2022 117105 A  33 AM 2022 117271 A 
9 AM 2022 117274 A  33 AM 2022 117443 A 
10 AM 2022 117087 A  34 AM 2022 116951 A 
11 AM 2022 117443 A  34 AM 2022 116952 A 
12 AM 2022 116950 A  35 AM 2022 116954 A 
14 AM 2022 116986 A  35 AM 2022 116955 A 
16 AM 2022 116986 A  35 AM 2022 116986 A 
16 AM 2022 117105 A  35 AM 2022 117073 A 
16 AM 2022 117443 A  35 AM 2022 117087 A 
18 AM 2022 116986 A  35 AM 2022 117105 A 
18 AM 2022 117443 A  35 AM 2022 117443 A 
20 AM 2022 117443 A  36 AM 2022 115858 A 
21 AM 2022 117443 A  36 AM 2022 116986 A 
24 AM 2022 116986 A  38 AM 2022 116986 A 
24 AM 2022 117443 A  39 AM 2022 117087 A 
25 AM 2022 115858 A  41 AM 2022 115858 A 
25 AM 2022 116986 A  41 AM 2022 116986 A 
25 AM 2022 117443 A  41 AM 2022 117108 A 
26 AM 2022 117443 A  42 AM 2022 116986 A 
27 AM 2022 116986 A  42 AM 2022 117087 A 
28 AM 2022 115858 A  42 AM 2022 117105 A 
28 AM 2022 116986 A  42 AM 2022 117266 A 
28 AM 2022 117443 A  42 AM 2022 117274 A 
29 AM 2022 116988 A  43 AM 2022 116954 A 
29 AM 2022 117443 A  43 AM 2022 116955 A 
30 AM 2022 117443 A  43 AM 2022 116986 A 
31 AM 2022 117320 A  44 AM 2022 117087 A 
31 AM 2022 117443 A  45 AM 2022 116986 A 
32 AM 2022 115858 A  45 AM 2022 117074 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 2022 36060 R 
5 M 2022 36061 R 
5 M 2022 36062 R 
5 M 2022 36063 R 
5 M 2022 36064 R 
5 M 2022 36065 R 
5 M 2022 36066 R 
7 M 2022 36058 R 
7 M 2022 36059 R 

12 M 2022 36070 R 
16 M 2022 36071 R 
18 M 2022 36071 R 
20 M 2022 36069 R 
25 M 2022 36071 R 
26 M 2022 36071 R 
32 M 2022 36068 R 
32 M 2022 36072 R 
32 M 2022 36073 R 
35 M 2022 36069 R 
35 M 2022 36071 R 
35 M 2022 36074 R 
37 M 2022 36074 R 
43 M 2022 36021 R 
43 M 2022 36074 R 
44 M 2022 36067 R 
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სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალური ბიულეტენი     
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გამოგონებები 

სასარგებლო მოდელები 

დიზაინები 
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