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gamoqveynebis TariRi – 2020 01 27 



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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

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

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

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

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

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

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

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

baze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

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



AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusis respublika
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD moldovas respublika
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis

mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia    
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli
orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)
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gamoqveynebuli obieqtebi 
 

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14717; 14494; 14824; 14609; 14748; 14438; 14693; 14060; 12594 
 

• patentebi:  

7057-7062 
 

sasargeblo modelebi 
• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

15039; 15142; 14985 
 

• patentebi:  

2030, 2031 
  

dizainebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

1096; 1101 
 

• registrirebuli dizainebi:  

832-834 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini: 

835 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

102918; 103015; 103217; 103438-103442; 103449-103451; 103461, 103462; 103468; 103471, 103472; 
103481, 103482; 103560; 103562, 103563; 103567, 103568; 103576; 103584; 103588; 103590, 103591; 
103663, 103664; 103670; 103678; 103680; 103690; 103700; 103773; 103775, 103776; 103779; 103786-         
-103788; 103844, 103845; 103858; 103861; 103962, 103963 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:  

8942; 32209-32269 
 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

32204-32208; 32270; 32272 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 

 100569*; 101749; 102282; 102285; 102297; 102412, 102413; 102427; 102486; 102570-102579; 102581; 
102593-102603; 102639-102647; 102649-102661; 102665, 102666; 102766; 102768, 102769; 102771; 
102907; 102911; 102937-102941; 103035-103038; 103130-103133; 103229-103234; 103382; 103404; 
103406, 103407; 103489-103491; 103494, 103495; 103536; 103538  
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 

96959; 97488; 97519; 98129; 98336; 99534; 100468; 100623; 100757; 100844, 100845; 100852, 100853; 
100856; 100945; 100985; 100998; 101000-101006; 101008-101011; 101013-101016; 101039; 101041; 
101064; 101078; 101086-101089; 101104; 101108; 101128-101131; 101190; 101192-101194; 101323; 
101325-101328; 101351; 101358; 101435; 101460, 101461; 101483; 101485-101491; 101533; 101537, 
101538; 101580; 101593-101595; 101597, 101598; 101746- 101748; 101757, 101758; 101774-101776, 
101778-101788; 101791; 101793, 101794; 101804-101811; 101833-101835; 101884-101889; 101891; 
101893, 101894; 101898; 101934; 101936; 101946; 101948; 101950; 101994, 101995; 102007-102013 

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 
 

•    Rvinoebis warmoebis specifikacia: 
 

axmeta, warafi 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(10) AP 2020 14717 A   (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/16 
A 61 P 25/32 
C 07 C 235/06 

(21) AP 2016 14717 (22) 2016 08 03 
(31) 102015000041820 
(32) 2015 08 04 
(33) IT 
(71) ლაბორატორიო ფარმასეუტიკო   

ს.ტ.ს.რ.ლ. (IT)  
ვია დანტე ალიგიერი 71, 18038, სანრემო,  
იტალია (IT) 

(72) რობერტო  კაჩალია (IT); 
ანტონელა ლოკე (IT) 

(74) შალვა  გვარამაძე 
(85) 2018 03 01 
(86) PCT/EP2016/068517, 2016 08 03 
(54) γ-ჰიდროქსიერბომჟავას შერჩეული 

ამიდი და მისი გამოყენება  
ალკოჰოლიზმის სამკურნალოდ 

(57) გამოგონება ეხება γ-ჰიდროქსიერბომჟა-
ვას შერჩეულ ამიდს, მისი მიღების ხერხსა და 
გამოყენებას. გამოგონება მოიცავს, აგრეთვე, 
ფარმაცევტულ კომპოზიციას, რომელიც შეი-
ცავს გამოგონებით შერჩეული ნაერთის ეფექ-
ტურ რაოდენობას ნარკოტიკზე დამოკიდებუ-
ლების, განსაკუთრებით, ალკოჰოლის მავნე 
გამოყენების ან ალკოჰოლზე დამოკიდებულე-
ბის პროფილაქტიკისთვის ან სამკურნალოდ 
გამოსაყენებლად. 
მუხლები:  7 დამოუკიდებელი 
 5 დამოკიდებული 
ფიგურა: 8 
_______________________________________ 
 
(10) AP 2020 14494 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/47 
A 61 P 35/00 
C 07 D 401/04 

(21) AP 2015 14494 (22) 2015 10 26 
(31) 62/073,325 
(32) 2014 10 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(33) US 
(71) ჯენოსაიენს ფარმა (FR)  

10, რიუ დ'იენა 13006, მარსელი,  
საფრანგეთი (FR) 

(72) გრეგორი ნიკოლასი (FR);  
ფილიპ ჰალფონი (FR);  
ფირას ბასისი (FR);  
კლარის დუბრეი (FR);  
სონია ბრუნი (FR);  
ჟერომ კურკამბეკი (FR);  
ანტონი ბერეტი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2017 05 17 
(86) PCT/IB2015/002438, 2015 10 26 
(54) ჩანაცვლებული 2,4 დიამინო- 

ქინოლინი ახალი კიბოს  
საწინააღმდეგო აგენტების  
სახით 

(57) გამოგონება ეხება  2-პირველადი ამინო-4-
მეორეული ამინო-ქინოლინის წარმოებულებს, 
ფორმულით I, 

N N
H

N

Lw
R1

(R3)n
H

(I)

(CH2)mR2

 
მათი მიღების ხერხებს, მათ შემცველ ფარმა-
ცევტულ კომპოზიციებს და გამოყენებას პრო-
ლიფერაციული ნეოპლასტიური და არანეო-
პლასტიური დაავადებების სამკურნალოდ. 
მუხლები:  11 დამოუკიდებელი 
 8 დამოკიდებული 
ფიგურა: 6 
_______________________________________ 
 
(10) AP 2020 14824 A   (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/437 
A 61 P 11/00 
C 07 D 471/04 

(21) AP 2016 14824 (22) 2016 12 07 
(31) 15199270.8; 16196836.7  
(32) 2015 12 10; 2016 11 02 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 

(I) 
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gamogonebebi 

(33) EP; EP 
(71) ბაიერ ფარმა აქციენგეზელშაფტ (DE)  

მიულერშტრასე 178, ბერლინი, 13353,  
გერმანია (DE) 

(72) უდო ალბუსი (DE);  
დორის გერინგი (DE);  
ბიორნ როზენშტაინი (DE);  
მარტინა დელბეკი (DE);  
იოჰანა მოზიგი (DE);  
მიხაელ ჰანი (DE);  
თომას მიულერი (DE);  
ჰაინრიხ მაიერი (DE);  
კლემენს ლუსტიგი (DE);  
ლუიზელა ტოში (DE) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(85) 2018 07 06 
(86) PCT/EP2016/079973, 2016 12 07 
(54) 2-ფენილ-3-(პიპერაზინომეთილ)  

იმიდაზო (1,2-A) პირიდინის  
წარმოებული, როგორც TASK-1  
და TASK-2 არხების ბლოკატორი,  
ძილთან დაკავშირებული სუნთქვის  
დარღვევების სამკურნალოდ 

(57) გამოგონება ეხება ახალ 2-ფენილ-3-
(პიპერაზინომეთილ)იმიდაზო(1,2-a)პირიდინის 
წარმოებულს, მათ მიღებას და მათ გამო-
ყენებას სუნთქვის დარღვევების, მათ შორის, 
ძილთან დაკავშირებული ისეთი სუნთქვის 
დარღვევების  მკურნალობის და/ან პრევენცი-
ის მიზნით, როგორიცაა ობსტრუქციული და 
ცენტრალური ძილის აპნოე და ხვრინვა. 
მუხლები: 11 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
_______________________________________ 
 
(10) AP 2020 14609 A   (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/551 
A 61 K 31/5415 
A 61 P 31/04 
C 07 D 281/02 
C 07 D 279/08 

(21) AP 2016 14609 (22) 2016 03 23 
(31) 15160267.9 
(32) 2015 03 23 
(33) EP 
(71) ეკოლ პოლიტექნიკ ფედერალ დე  

ლოზანა (იპფლ) (CH)  
იპფლ ინოვეიშენ პარკ ჯ, ლოზანა, 1015,  
შვეიცარია (CH) 

(72) კოლ სტიუარტ (CH);  
მაკაროვ ვადიმ ალბერტოვიჩ (RU) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2017 10 20 
(86) PCT/EP2016/056371, 2016 03 23 
(54) 2-ჰომოპიპერაზინ-1-ილ-4H-1,3- 

ბენზოთიაზინ-4-ონე წარმოებულები  
 
 

და  2(ჰომო)პიპერაზინ 1,3- ბენზოთია- 
ზინ-4-ონე ჰიდროქლორიდების 
წარმოების პროცესი 

(57) 2-ჰომოპიპერაზინ-1-ილ-4H-1,3-ბენზოთია-
ზინ-4-ონის და 2-(ჰომო)პიპერაზინ 1,3-ბენზო-
თიაზინ-4-ონის ჰიდროქლორიდების  მიღების 
ხერხი. 
მუხლები:  2 დამოუკიდებელი 
 7 დამოკიდებული 
ცხრილი: 1 
_______________________________________ 
 
(10) AP 2020 14748 A   (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 38/03 
A 61 K 31/465 
A 61 K 38/08 
A 61 P 35/00 
C 07 D 213/61 
C 07 K 7/02 
G 01 N 33/68 

(21) AP 2016 14748 (22) 2016 09 19 
(31) 15002800.9; 16164090.9; 16182764.7  
(32) 2015 09 30; 2016 04 06; 2016 08 04  
(33) EP; EP; EP 
(71) რუპრეხტ-კარლს-უნივერსიტეტ  

ჰაიდელბერგი (DE)  
გრაბენგასე 1,  69117 ჰაიდელბერგი,  
გერმანია (DE);  
დოიჩეს  კრებსფორშუნგსცენტრუმი (DE)  
იმ ნოიენჰაიმერ ფელდ 280, 69120  
ჰაიდელბერგი, გერმანია (DE) 

(72) უვე  ჰაბერკორნი (DE);  
ფრედერიკ გიზელი (DE);  
მატიას ედერი (DE);  
ჯენს კარდინალე (AT);  
მარტინა ბენესოვა (DE);  
მარტინ შეფერი (DE);  
კლაუს კორკა (DE);  
ულრიკე ბაუდერ-ვიუსტი (DE);  
მიკელ აიზენჰუტი (DE) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2018 04 12 
(86) PCT/EP2016/001573, 2016 09 19 
(54) პროსტატის სპეციფიკური მემბრა- 

ნის ანტიგენის (PSMA) 18F-ნიშნული  
ინჰიბიტორები და მათი გამოყენება  
პროსტატის კიბოს  ვიზუალიზაციის  
აგენტების სახით 

(57) მოცემული გამოგონება  ეხება რადიოფა-
რმაცევტული პრეპარატების სფეროს და მათ 
გამოყენებას პროსტატის კიბოს ვიზუალიზა-
ციის აგენტების სახით. 
მუხლები: 9 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა: 20 
_______________________________________ 
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ganyofileba C 
 
C 04 
 
(10) AP 2020 14438 A   (51) Int. Cl. (2006) 

C 04 B 28/04 
C 04 B 38/08 
C 04 B 111/60 

(21) AP 2017 14438 (22) 2017 02 28 
(71) სსიპ ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის  
ეროვნული ბიურო (GE) 
ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 84, 0162,  
თბილისი (GE) 

(72) ბელა კეშელავა (GE); 
რაჟდენ სხვიტარიძე (GE); 
გიორგი წინწკალაძე (GE); 
მალხაზ ტურძელაძე (GE); 
მერაბ აბაზაძე (GE) 

(74) ლიანა ჭუმბურიძე 
(54) კონსტრუქციული მსუბუქი ბეტონი 
(57) კონსტრუქციული მსუბუქი ბეტონი, რომე-
ლიც შეიცავს პორტლანდცემენტს, მსუბუქ შე-
მავსებელ პემზას, დაფქვით გააქტიურებულ 
დანამატს, პლასტიფიკატორს და წყალს, ამას-
თან, დაფქვით გააქტიურებული დანამატის 
სახით შეიცავს 014 მმ ზომის საცერში სრულ 
გასვლამდე დაწვრილმანებით მექანიკურად 
და  550-650°C თერმოდამუშავებისას ნანომო-
დიფიცირებით გააქტიურებულ თიხაფიქალს, 
კომპონენტთა გარკვეული თანაფარდობით, 
მას. %-ში. 
მუხლები: 1დამოუკიდებელი 
ცხრილი: 1 
_______________________________________ 
 
C 05 
 
(10) AP 2020 14693 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 05 C 9/00 
C 05 C 3/00 
C 05 G 3/00  

(21) AP 2016 14693 (22) 2016 07 06 
(31) 15175476.9 
(32) 2015 07 06 
(33) NL 
(71) სტამიკარბონ ბ.ვ. (NL)  

მერკატორ, 3 NL-6135 KW სიტარდი,  
ნიდერლანდები (NL) 

(72) პეტრუს კატარინა გერლაჰ სონსი (NL); 
სტეფან ჰენდრიკუს შაფსმა (NL) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2018 02 06 
(86) PCT/NL2016/050486, 2016 07 06 
(54) კარბამიდის პროდუქტების  

გრანულირება 

(57) შემოთავაზებულია კარბამიდის პროდუქ-
ტის გრანულატის მიღების ხერხი, რომელიც 
შეიცავს კარბამიდს და მარილს, მაგალითად, 
კარბამიდი + ამონიუმის სულფატი მარილის 
მაღალი შემცველობით. მაღალი შემცველობა 
უნდა იყოს ისეთი, რომ უზრუნველყოს მარი-
ლის რაოდენობა, რომელიც აღემატება კარბა-
მიდში მარილის ხსნადობის ზღვარს. გამოგო-
ნების გრანულატი გამოირჩევა გლუვი ზედა-
პირით, რომელიც, მაგალითად, კარბამიდი + 
ამონიუმის სულფატის შემთხვევაში, როგორც 
წესი, არ არის დამახასიათებელი გრანულა-
ტისთვის, რომელსაც აქვს ამონიუმის სულფა-
ტის მითითებული მაღალი რაოდენობა. მოცე-
მული გამოგონების თანახმად, ეს ხორციელ-
დება გრანულირების სტადიაზე მიწოდებული 
თხევადი საწყისი მასალების განცალკევებით. 
ეს განცალკევება ხორციელდება არასაბო-
ლოო საგრანულაციო სითხეებში მარილის 
საკმაოდ მაღალი შემცველობით და საბოლოო 
საგრანულაციო სითხით (რომელიც განსაზღ-
ვრავს ზედაპირის ხარისხს), რომელშიც მარი-
ლის შემცველობა მარილის ხსნადობის ზღვა-
რზე ნაკლებია ან საერთოდ არ შეიცავს მა-
რილს. მაგალითად, კარბამიდი + ამონიუმის 
სულფატის შემთხვევაში არასაბოლოო საგ-
რანულაციო სითხეები სავარაუდოდ არის 
კარბამიდის და 20 მას%-ზე მეტი ამონიუმის 
სულფატის პულპა. მაშინ საბოლოო საგრანუ-
ლაციო სითხე შეიცავს 0–20 მას% ამონიუმის 
სულფატს ანუ ხსნადობის ზღვარზე ნაკლებს. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელ 
 7 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 
_______________________________________ 
 
C 07 
 
(10) AP 2020 14060 A   (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 311/46 
A 61 K 31/18 

(21) AP 2014 14060 (22) 2014 07 18 
(31) 61/856,146 
(32) 2013 07 19 
(33) US 
(71) ვერტექს ფარმასიუტიკალზ  

ინკორპორეიტედ (US) 
50 ნოზერნ ავენიუ, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02210 (US) 

(72) სარა, საბინა ადიდა-რუა (US); 
კორი ანდერსონი (US); 
ანდრეას პ.ტერმინი (US); 
ბრაიან, რიჩადრ ბეარი (US); 
ვიჯაიალაკსმი არუმუგამი (US); 
პოლ კრენიტსკი (US); 
ჯეიმს, ფილიპ ჯონსონი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
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(85) 2016 02 15 
(86) PCT/US2014/047265, 2014 07 18 
(54) სულფონამიდები, როგორც ნატრიუმის  

არხების მოდულატორები 
(57) გამოგონება ეხება ნაერთებს, ფორმუ-
ლით I,  

(I) 
მათ ფარმაცევტულად მისაღებ მარილებს. 
ასევე, გამოგონება ეხება ამ ნაერთების შემ-
ცველ ფარმაცევტულ კომპოზიციებს და მათ 
გამოყენებას სხვადასხვა დარღვევების, მაგა-
ლითად, ტკივილის, სამკურნალოდ. 
მუხლები:  10 დამოუკიდებელი 
 48 დამოკიდებელი 
_______________________________________ 
 
(10) AP 2020 12594 A    (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 315/00 
C 07 D 209/52 
C 07 C 237/02 
C 07 K 5/06 

(21) AP 2010 12594 (22) 2010 07 27 
(31) 61/229,613; 61/229,648; 61/229,636;  

61/229,652; 61/229,618 
(32) 2009 07 29; 2009 07 29; 2009 07 29; 

2009 07 29; 2009 07 29 
(33) US; US; US; US; US 
(71) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 

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

(72) ჯონ ტრავერსი (US); 
უილიამ ვ. ლეონგი (US); 
სტივენ პ. მილერი (US); 
ჯენიფერ ალბანესე-უოკერი (US); 
თომას ჯ. ჰანტერი (US); 
ლიცზიუნ ვანი (CN); 
ჰუნბიაო ლიაო (CN); 
აშოკ არასაპანი (US); 
სკოტ ტ. ტრზასკა (US); 
რენდი მ. სმითი (US); 
აზედინე ლეკჰამი (DZ); 
სტეფან ლ. ბოჟენი (FR); 
ცზიანშე კუნი (US); 
ფრენკ ბენეტი (GB); 
ჯორჯ ფ. ნჯოროგე (US); 
მარკ პუარიე (CA); 
შენ-ჩუნ კო (CN); 

იუნგან ჩენი (CN); 
კენეტ ს. მეთიუსი (US); 
პატრის დემონშო (FR); 
ამადეო ფერეირა (FR) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2012 02 23 
(86) PCT/US2010/043356, 2010 07 27 
(54) β-ამინო-α-ჰიდროქსი ამიდების  

ენანტიო- და სტერეო-სპეციფიკური  
სინთეზი  

(57) გამოგონება ეხება ნაერთის, ფორმულით I 

(I) 
მიღების ხერხს. გამოგონება, ასვე, ეხება ამ 
ხერხში გამოყენებულ შუალედურ ნაერთებს 
და მათი მიღების ხერხებს. 
მუხლები:  10 დამოუკიდებელი 
 11 დამოკიდებული 
_______________________________________ 
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gamogonebebi 

 
 
 
 

ganyofileba A 
 

A 61 
 
(11) P 2020 7057 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 31/437  
A 61 К 31/519 
C 07 D 487/04 

(10) AP 2019 14901 A (44) 18/(526) 2019 
(21) AP 2017 14901 
(22) 2017 04 07 
(24) 2017 04 07 
(31) AP201600221 
(32) 2016 04 12 
(33) DK 
(86) PCT/EP2017/058332, 2017 04 07 
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს   (DK)  

ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბი  (DK) 
(72) ლარს კინ  რასმუსენი (DK);  

იან  კეჰლერი (DK);  
მაურო  მარიგო (DK);  
პაულო, ჟორჟ, ვიეირა  ვიტალი (DK);  
მორტენ  ლანგორდი (DK);  
მიკელ  ჯესინგი (DK);  
კარსტენ  იული (DK) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) 1,5-დიჰიდრო-4H-პირაზოლო[3,4-d] 

პირიმიდინ-4-ონები და 1,5-დიჰიდრო- 
4H-პირაზოლო[4,3-c]პირიდინ-4-ონები,  
როგორც PDE1 ინჰიბიტორები 

________________________________________ 
 
(11) P 2020 7058 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4985 
A 61 P 25/00 
C 07 D 487/04 

(10) AP 2019 14615 A (44) 18/(526) 2019 
(21) AP 2016 14615 
(22) 2016 04 29 
(24) 2016 04 29 
(31) PA201500261; PA201600202; PA201500666  
(32) 2015 04 30; 2016 04 04; 2015 10 29  
(33) DK; DK; DK 
(86) PCT/EP2016/059583, 2016 04 29 
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK)  

ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბი (DK) 
(72) პაულო, ჟორჟ, ვიეირა ვიტალი (DK);  

იან  კეჰლერი (DK);  
ლარს კინ  რასმუსენი (DK);  
მორტენ ლანგორდი (DK);  
მიკელ ჯესინგი (DK);  
კარსტენ იული (DK) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
 

 
 
 
 
(54) იმიდაზოპირაზინონები როგორც  

PDE1 ინჰიბიტორები 
________________________________________ 
 

ganyofileba B 
 

B 22 
 
(11) P 2020 7061 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 22 D 11/06  
(10) AP 2019 14718 A (44) 18/(526) 2019 
(21) AP 2018 14718 
(22) 2018 03 01 
(24) 2018 03 01 
(73) ოთარ ბარბაქაძე (GE)  

მოსკოვის გამზირი, V კვარტ., კორპ. 7,  
ბ. 26, 0145, თბილისი (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE)  
აბაშიძის ქ. 68, ბ. 47, 0162, თბილისი (GE); 
ომარ მიქაძე (GE)  
ფალიაშვილის ქ. 55, ბ. 26, 0179,  
თბილისი (GE); 
თამაზ  ჯალიაშვილი (GE)  
მშენებელთა ქ. 4, ბ. 3, 3700, რუსთავი (GE) 

(72) თამაზ  ჯალიაშვილი (GE);  
ომარ მიქაძე (GE);  
ვასილ კოპალეიშვილი (GE);  
ოთარ ბარბაქაძე (GE) 

(54) ლითონური ფურცლის უწყვეტი  
ჩამოსხმის დანადგარი 

_________________________________________ 
 
B 41 
 
(11) P 2020 7059 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 41 J 5/10 
G 06 F 3/02  

(10) AP 2019 14785 A (44) 18/(526) 2019 
(21) AP 2016 14785 
(22) 2016 11 18 
(24) 2016 11 18 
(31) 15472003.1  
(32) 2015 11 19 
(33) EP 
(86) PCT/EP2016/078194, 2016 11 18 
(73) სპდ ლტდ (BG)  

15-17, ტინტუავა სტრ., 1113, სოფია, 
ბულგარეთი  (BG) 

(72) სლავჩო,  ჰრისტოვ  ტორომანოვი (BG) 
(74) შალვა გვარამაძე 
 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

(54) ღილაკი კლავიატურისათვის და  
კლავიატურა 

_________________________________________ 
 
B 67 
 
(11) P 2020 7060 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 67 D 1/04 
B 67 D 1/06 
F 16 K 11/18  

(10) AP 2019 14931 A (44) 18/(526) 2019 
(21) AP 2016 14931 
(22) 2016 07 27 
(24) 2016 07 27 
(86) PCT/RU2016/000486, 2016 07 27 
(73) სერგეი ალექსანდროვიჩ ბუჩიკი (RU) 

რომანოვის ქ. 39, ბ. 143, 630091, ნოვო- 
სიბირსკი, რუსეთი (RU) 

(72) სერგეი ალექსანდროვიჩ  ბუჩიკი (RU) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ნაკადების გადამრთველი  

აქაფებადი და გაზიანი სასმელების  
ხელით ჩამოსხმის მოწყობილობი- 
სათვის 

_________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 

E 21 
 
(11) P 2020 7062 B  (51) Int. Cl. (2006) 

E 21 D 9/00 
E 21 D 11/00 
E 21 D 11/10 
E 21 D 20/02 
E 21 D 13/00  

(10) AP 2019 14719 A (44) 18/(526) 2019 
(21) AP 2016 14719 
(22) 2016 11 23 
(24) 2016 11 23 
(31) 10-2015-0165207 
(32) 2015 11 25 
(33) KR 
(86) PCT/KR2016/013542, 2016 11 23 
(73) ჰიუნ ენჯინიარინგ ენდ კონსტრუქშენ  

კო., ლტდ (KR)  
925 ჰო, 358-39 ჰოსუ-რო, ილსადონგ-გუ 
გოიანგ-სითი გიონგი-დო 410-360 (KR); 
მინ-კიუ სეო (KR)  
606 ჰო, კოლონ დიჯიტალ ტაუერ ესტონ, 
212 გასან დიჯიტალ 1-რო, გუმჩუნ-გუ, 
სეული 153-803 (KR); 
დონგ-ჰიუნ სეო (KR)  
606 ჰო, კოლონ დიჯიტალ ტაუერ ესტონ, 
212 გასან დიჯიტალ 1-რო, გუმჩუნ-გუ, 
სეული 153-803 (KR) 

(72) მინ-კიუ სეო (KR);  
დონგ-ჰიუნ სეო (KR) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) გვირაბის გაყვანის ხერხი წინასწარი 

და შუალედური სამაგრი ელემენტების  
გამოყენებით  

_________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(10) AU 2020 15039 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 01 D 46/04 
(21) AU 2019 15039 (22) 2019 04 01 
(71) ბახვა დოლიძე (GE)  

იაკობ შემოქმედელის ქ. 32, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE);  
ზურაბ ანდღულაძე (GE)  
ჭავჭავაძის ქ. 10, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE);  
თემურ რევიშვილი (GE)  
უნივერსიტეტის ქ. 9, ბ. 13, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE);  
ლიანა შავიშვილი (GE)  
მეცნიერების ქ. 13, ბ. 2, ოზურგეთი,  
საქართველო (GE) 

(72) ბახვა დოლიძე (GE); 
ზურაბ ანდღულაძე (GE); 
თემურ რევიშვილი (GE); 
ლიანა შავიშვილი (GE) 

(54) ჩაის ბუჩქის სასხლავი აგრეგატი  
(57) აგრეგატი შეიცავს სატრანსპორტო საშუ-
ალებასთან – მოტობლოკთან 1 დაკიდების 
სისტემით დაკავშირებულ ბუჩქის სასხლავ 
აპარატს 2 ამძრავით. დაკიდების სისტემა წარ-
მოადგენს გვერდითი დაკიდების სისტემას და 
შესრულებულია განივი ძელისა 3 და ვერტი-
კალური დგარებისაგან 4 შემდგარი ჩარჩოს 
სახით. ჩარჩო ერთი მხრიდან დამონტაჟებუ-
ლია მოტობლოკზე, ხოლო მეორე მხარეს გან-
ლაგებული ჩარჩოს ვერტიკალური დგარი აღ-
ჭურვილია საყრდენი თვალით 5. აგრეგატს 
აქვს ჩაის ბუჩქის მამჭიდროებელი კვანძი, რო-
მელიც წარმოადგენს მოტობლოკის გვერდი-
დან დაყენებულ ფილას 15.  
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ფიგ. 1 

_______________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 25 
 
(10) AU 2020 15142 U (51) Int. Cl. (2006)  

C 25 C 7/00  
C 25 C 7/08  

(21) AU 2019 15142 (22) 2019 07 19 
(71) ცისანა გაგნიძე (GE)  
ვაჟა-ფშაველას  გამზ. 15ა, ბ. 35, 0160, 
თბილისი, საქართველო (GE);  
ჟიული ქებაძე (GE)  
ნუცუბიძის III მკრ., II კვარტ., კორპ. 2,  
ბ. 69, 0186, თბილისი,  საქართველო (GE);  
რუსუდან ჩაგელიშვილი (GE)  
ზაქარიაძის ქ. 3, ბ. 16, 0177,  თბილისი, 
საქართველო (GE);  
ვაჟა  ჩაგელიშვილი (GE)  
დარიალის შეს. 6, 0162, თბილისი, 
საქართველო (GE) 

(72) ცისანა გაგნიძე (GE); 
ჟიული ქებაძე (GE); 
რუსუდან ჩაგელიშვილი (GE); 
ვაჟა  ჩაგელიშვილი (GE) 

(54) კარიერული და სამრეწველო  
ჩამდინარე წყლების  გადამამუშავე- 
ბელი ელექტროქიმიური რეაქტორი  

(57) რეაქტორი შეიცავს ცილინდრულ კორ-
პუსს 1 კონუსური ძირით 3, ცენტრში მოთავ-

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadebi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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sasargeblo modelebi 

სებულ მოცულობით-ფოროვან გამდინარე ნა-
ხშირბადოვან კათოდურ ბლოკს 4  მექანიკური 
სარევით 7, ამასთან, კათოდური ბლოკი შედ-
გება პერფორირებული გრაფიტისაგან, რომ-
ლის მთელ სიმაღლეზე შემოხვეულია  ფორო-
ვანი ნახშირბადოვანი მასალის ,,УралТМ-4-
22“-ის ქსოვილი. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 

 
ფიგ. 1 

_______________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 07 
 
(10) AU 2020 14985 U (51) Int. Cl. (2006)  

G 07 F 19/00  
(21) AU 2019 14985 (22) 2019 01 13 
(71) ლევან  შარანგია (GE)  

სვანიძის გას. 7, სოხუმი, საქართვე- 
ლო (GE) 

(72) ლევან  შარანგია  (GE); 
გიორგი  გვენეტაძე (GE) 

(54) ვალუტის გადამცვლელი ტერმინალი 
(57) წარმოდგენილია ვალუტის გადამცვლე-
ლი ტერმინალი, რომელიც შეიცავს გადასაც-
ვლელი ვალუტის მიმღებ უბანს სხვადასხვა 
ღირებულების ბანკნოტების ან/და მონეტების 
მისაღებად; ბანკნოტების ან/და მონეტების და-
მუშავების მოწყობილობას, რომელიც შესრუ-
ლებულია გადასაცვლელი ვალუტის მიმღებ 
უბანში მოთავსებული ბანკნოტების ან/და მო-
ნეტების მთლიანი ღირებულების განსაზღვ-
რის შესაძლებლობით; ვალუტის გამანაწილე-
ბელ მოწყობილობას, რომელიც კონფიგური-
რებულია ბანკნოტების ან/და მონეტების მთ-
ლიანი ღირებულების შესაბამისი ღირებულე-

ბის გადაცვლილი ვალუტის გასაცემად;  ვა-
ლუტის გამანაწილებელ მოწყობილობასთან 
ფუნქციურად დაკავშირებულ, სულ ცოტა, 
ერთ კონტეინერს ვალუტის შესაბამისი ბანკ-
ნოტების და/ან მონეტების შესანახად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 5 დამოკიდებული 
ფიგურა:   1 
_______________________________________ 
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sasargeblo modelebi 

 
 
 
 
 

ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) U  2020 2030 Y (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 P 5/48 
(10) AU 2019 14928 U (44) 16/(524)2019 
(21) AU 2018 14928 
(22) 2018 11 20 
(24) 2018 11 20 
(73) ელენე გიორგაძე (GE)  

დ. აღმაშენებლის გამზ. 181, ბ. 17, 
თბილისი, საქართველო (GE); 
ნათია ჩხეიძე (GE)  
ჩიქოვანის ქ. 85ბ, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
მარინე ნიკოლაიშვილი (GE)  
შევარდენიძის ქ. 9, ბ. 13, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
თეა  მუსელიანი (GE)  
კოსტავას ქ. 1, ლენტეხის რაიონი, 
საქართველო (GE) 

(72) მარინე ნიკოლაიშვილი (GE) 
(54) მეორე ტიპის დიაბეტის სამკურნალო  

საშუალება  
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 22 
 
(11) U  2020 2031 Y (51) Int. Cl. (2006)  

C 22 C 12/00  
(10) AU 2019 14800 U (44) 14/(522)2019 
(21) AU 2018 14800 
(22) 2018 05 29 
(24) 2018 05 29 
(73) ბაგრატ გოდიბაძე (GE)  

ნუცუბიძის პლატო IV მკრ., კორპ. 10ვ,  
ბ. 60, 0183, თბილისი, საქართველო (GE); 
აკაკი ფეიქრიშვილი (GE)  
შარტავას ქ. 16, ბ. 32, 0175, თბილისი, 
საქართველო  (GE); 
ვახტანგ  ფეიქრიშვილი (GE)  
მცხეთის ქ. 33, 0162, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
გრიგორ მამნიაშვილი (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ., IV კვარტ., კორპ. 38, 
ბ. 3, 0186, თბილისი, საქართველო (GE); 
 

 
 
 
 
 
ტატიანა გეგეჭკორი (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ., VI კვარტ., კორპ. 38,  
ბ. 3, 0186, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ტატიანა გეგეჭკორი (GE); 
გრიგორ მამნიაშვილი (GE); 
ვახტანგ  ფეიქრიშვილი (GE); 
აკაკი ფეიქრიშვილი (GE); 
ბაგრატ გოდიბაძე (GE) 

(54) MgB2-ის ზეგამტარული კომპოზიტის  
კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ  
ფაზაში 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sasargeblo modelis patentebi 
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(10) AD 2020 1096 S (51) 01-99 
(21) AD 2019 1096 (22) 2019 07 15 
(28) 5 
(71) არჩილ გავაშელიშვილი (GE)  

ნუცუბიძის ფერდობი, IV მკრ., კორპ. 29, ბ. 43, 0183, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) არჩილ გავაშელიშვილი (GE) 
(54) 1.-5. გამომშრალი თათარა 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 2.1  
 

2.2 2.3  

dizainebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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dizainebi 

 

2.4 2.5 2.6  
 

3.1 3.2  
 
 

4.1  
 

4.2  
 

5.1  
 

_________________________________________________ 
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dizainebi 

(10) AD 2020 1101 S (51) 03-01 
(21) AD 2019 1101 (22) 2019 08 30 
(28) 5 
(71) ეკატერინე ჭაფოძე (GE)  

აღმაშენებლის ქ. 15, 3500, ოზურგეთი, საქართველო (GE) 
(72) ეკატერინე ჭაფოძე (GE) 
(54) 1.-5. ჩანთები 
(55)  

 

1.1      2.1  
 
 
 

2.2      2.3      3.1       
 
 
 

4.1      5.1  
 

_________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 
 

(11) D 2020 834 S (51) 02-04 
(10) AD 2019 1087 S (44) 2019 10 10 №19 
(21) AD 2019 1087 
(22) 2019 04 30 
(24) 2019 04 30 
(28) 2 
(18) 2024 04 30 
(73) დათო ბერიძე (GE)  

დ. აღმაშენებლის ქ. 20, ბ. 31, 6000, 
ბათუმი, საქართველო (GE) 

(72) დათო ბერიძე (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე (GE) 
(54) 1. რეზინის ყელიანი ფეხსაცმელი;  

2. რეზინის უყელო ფეხსაცმელი 
__________________________________________ 
 
(11) D 2020 832 S (51) 03-01 
(10) AD 2019 1091 S (44) 2019 09 25 №18 
(21) AD 2019 1091 
(22) 2019 05 28 
(24) 2019 05 28 
(28) 11 
(18) 2024 05 28 
(73) ნინო გიორგაძე (GE)  

ი. აბაშიძის ქ. 69, ბ. 13, 0162, თბილისი, 
საქართველო (GE) 

(72) ნინო გიორგაძე (GE) 
(54) 1.-11. ჩანთები 
______________________________________ 
 
(11) D 2020 833 S (51) 06-01 
(10) AD 2019 1080 S (44) 2019 09 25 №18 
(21) AD 2019 1080 
(22) 2019 03 25 
(24) 2019 03 25 
(28) 1 
(18) 2024 03 25 
(73) შპს ,,დაისი+“ (GE)  

საქნავთის დასახლება, ნაკვეთი 07/006, 
0198, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ლალი წითლანაძე (GE) 
(54) სკამი  
__________________________________________ 
 

registrirebuli dizainebi 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 

 
(11) D 2020 835 S (51) 09-01 
(21) AD 2019 1110 (22) 2019 10 10 
(24) 2019 10 10 
(28) 1 
(18) 2024 10 10 
(73) გოჩა ფიფია (GE)  

ბუდაპეშტის  ქ. 11, ბ. 55, 0160, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) გოჩა ფიფია (GE) 
(74) რამაზ კრიჭინაშვილი (GE) 
(54) გრეხილი ბოთლი 
(55)  

1.1      1.2      1.3  
 
 

1.4      1.5      1.6  
__________________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
dizaini 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-

lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 

 
#2  2020 01 27 

 
17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2020 102918 A 
(210) AM 102918 
(220) 2019 04 30 
(731) შპს `ჯეოფერტ~ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 39ა, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, 
ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, მეტყე-
ვეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქი-
მიური პრეპარატები; დაუმუშავებელი სინთეზუ-
რი ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სა-
სუქები; ცეცხლმქრობი ნაერთები; ქიმიური ნივ-
თიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვე-
ბი პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური 
ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების მწე-
ბავი ნივთიერებები; სამრეწველო და სამეცნიე-
რო დანიშნულების ბიოლოგიური პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103015 A 
(210) AM 103015 
(220) 2019 05 07 
(731) შპს `ედვენჩერ გრინ ჯორჯია~ 

უზნაძის ქ. 111, ბ. 11, შენობა 2, დიდუბის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, მწვანე 
(531) 03.11.10; 26.01.01; 26.01.15; 27.05.02; 27.05.09;  

29.01.03; 29.01.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(526) georgia 
(511)  
39 – მოგზაურობის ორგანიზება; ტურისტული 
მომსახურება, მოგზაურთა გადაყვანა, მგზავრე-
ბის გადაყვანა, მოგზაურთა თანხლება, სამოგ-
ზაურო ბილეთების დაჯავშნა, სამოგზაურო მა-
რშრუტების დაჯავშნა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103217 A 
(210) AM 103217 
(220) 2019 05 23 
(731) შპს `Portal~ 

გამრეკელის ქ. 19, ოფისი 44, ვაკე- 
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

Portal Petroleum Georgia LLC 
შპს პორტალ პეტროლეუმ 

ჯორჯია 
(591) შავ-თეთრი 
(526) Georgia ჯორჯია 
(511)  
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მა-
სალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი 
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ 
შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივ-
თიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთ-
ლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103438 A 
(210) AM 103438 
(220) 2019 06 03 
(731) ჰასან რეზაი აგდამ 

ვარკეთილის III მას., X კვარტ., კორპ. I`ვ~, 
0182, თბილისი, საქართველო  

(540)  

Nobel 
Нобел 
ნობელ 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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sasaqonlo niSnebi 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მა-
სალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი 
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ 
შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივ-
თიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთ-
ლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103439 A 
(210) AM 103439 
(220) 2019 06 03 
(731) ჰასან რეზაი აგდამ 

ვარკეთილის III მას., X კვარტ., კორპ. I`ვ~, 
0182, თბილისი, საქართველო  

(540)  

Liberty 
Либерти 

ლიბერთი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მა-
სალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი 
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ 
შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივ-
თიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთ-
ლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103440 A 
(210) AM 103440 
(220) 2019 06 03 
(731) ჰასან რეზაი აგდამ 

ვარკეთილის III მას., X კვარტ., კორპ. I`ვ~, 
0182, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Topex 
Топекс 
ტოპექს 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მა-
სალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი 
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ 
შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივ-
თიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთ-
ლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103441 A 
(210) AM 103441 
(220) 2019 06 03 

(731) ჰასან რეზაი აგდამ 
ვარკეთილის III მას., X კვარტ., კორპ. I`ვ~, 
0182, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Oland 
Оланд 
ოლანდ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მა-
სალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი 
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ 
შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივ-
თიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთ-
ლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103442 A 
(210) AM 103442 
(220) 2019 06 03 
(731) ჰასან რეზაი აგდამ 

ვარკეთილის III მას., X კვარტ., კორპ. I`ვ~, 
0182, თბილისი, საქართველო 

(540)  

Kobenz 
Кобенз 
კობენზ 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი მა-
სალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი 
და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ 
შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივ-
თიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთ-
ლები. 
____________________________________________ 
 
 (260) AM 2020 103449 A 
(210) AM 103449 
(220) 2019 06 03 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, ნევშატელი 2000, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
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sasaqonlo niSnebi 

(591) სხვადასხვა ტონის რუხი, შავი, თეთრი,  
ოქროსფერი 

(531) 24.07.01; 25.01.01; 26.03.01; 26.03.18; 26.03.19;  
26.03.22; 26.03.23; 26.03.24; 26.04.02;  
26.04.11; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09;  
27.05.10; 27.05.24; 29.01.14 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბა-
ქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის 
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრე-
ბი, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვე-
ვი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასან-
თები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103450 A 
(210) AM 103450 
(220) 2019 06 03 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, ნევშატელი 2000, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
 

 
 

(591) ნარინჯისფერი, სხვადასხვა ტონის  
ლურჯი, ცისფერი, შავი, რუხი, თეთრი 

(531) 02.01.05; 09.07.01; 09.07.25; 10.03.01; 26.04.02;  
26.04.05; 26.04.14; 26.04.17; 26.04.22;  
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამ-
ბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-

ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბა-
ქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის 
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტ-
რები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვე-
ვი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასან-
თები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103451 A 
(210) AM 103451 
(220) 2019 06 03 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, ნევშატელი 2000, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
 

 
 

(591) სხვადასხვა ტონის წითელი, რუხი, შავი,  
თეთრი, ნარინჯისფერი 

(531) 02.01.01; 02.01.05; 09.07.01; 09.07.25; 10.03.01;  
26.04.02; 26.04.05; 26.04.12; 26.04.14;  
26.04.22; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.09;  
27.05.10; 27.05.24; 29.01.15 

(511) 
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბა-
ქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის 
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრე-
ბი, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვე-
ვი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასან-
თები. 
____________________________________________ 
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(260) AM 2020 103461 A 
(210) AM 103461 
(220) 2019 06 04 
(731) `ინმუსიქ ბრენდს~ ინკ. 

სიენიქ ვიუ დრაივ კუმბერლენდ 200,  
RI 02864, აშშ 

(740) გიორგი ბათლიძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.05.12; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.21 
(511)  
9 – DVD ფლეერები; ელექტრო გადამყვანები; 
აკუმულატორები, ელექტრო; ყურის ბალიშები 
ყურთსასმენებისთვის; აუდიო აპარატურა; აუ-
დიო და ვიდეო ჩანაწერები; ჩამოსატვირთი ვი-
დეო და აუდიო ფაილები; ვიდეო აპარატურა; 
ანტენები; მაღალი სიხშირის აპარატები; სიგნა-
ლების დისტანციური მართვისთვის ელექტრო-
ნულ-დინამიური აპარატი; დისტანციური მართ-
ვის აპარატი; ხმის ჩამწერი აპარატურა; გლობა-
ლური პოზიციონირების სისტემა [GPS] აპარატი; 
ხმის გადამცემი აპარატურა; ელექტრომოწყობი-
ლობა კომუტაციისთვის; ფოტოტელეგრაფის 
აპარატი; მზის ბატარეები; მზის პანელები ელექ-
ტროენერგიის გამომუშავებისთვის; ბატარეები, 
ელექტრო; მაგნიტური ფირები კომპიუტერების-
თვის; კომპიუტერული მეხსიერების მოწყობი-
ლობები; ვიდეოკამერები; პატარა ვიდეო მონი-
ტორები; ვიდეო კასეტები; ვიდეო ტელეფონები; 
ვიდეო ეკრანები; სამიზნებლები, ფოტოგრაფიუ-
ლი; ელექტრო სანთლები; მიკროსფეროვანი 
ხრახნები ოპტიკური ინსტრუმენტებისთვის; დი-
სტანციური გამოყენების საშუალებები ტელე-
ფონებისთვის; ჰოლოგრამები; დინამიკები; ჯოი-
სტიკები კომპიუტერებით სარგებლობისთვის, 
გარდა ვიდეო თამაშებისა; ტრანსპარანტები 
[ფოტოგრაფია]; მოძრავი პროექტორები; დია-
ფრაგმები [ფოტოგრაფია]; კარნახისთვის განკუ-
თვნილი მოწყობილობები; მოქნილი მაგნიტური 
დისკები; ხმის ჩამწერი დისკები; დისკები, მაგნი-
ტური; ოპტიკური დისკი; კომპიუტერული თამა-
შების დისკები; კომპიუტერების დისკ დრაივები 
კომპიუტერებისთვის; კომპიუტერების ყალიბე-
ბი; მოძრავი ვიდეო ჩვენების მონიტორები; ელ-
ექტრონული ციფრული მონიტორები; ელექტრო-
ნული ინტერაქტიული თეთრი დაფები; აუდიო 
ინტერფეისი; აკუსტიკური მილები; ნემსები ჩანა-
წერის მოსასმენი მოწყობილობებისათვის; თვა-

ლის დამცავი მოწყობილობები; საზომები; გადა-
მყვანები [ელექტროენერგია]; ლინზების შემცვე-
ლი მოწყობილობები; ინტერფეისები კომპიუტე-
რებისთვის; კაბელები, ელექტრო; მიკრომეტრი; 
კესონური პალატები; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების უკანხედვის კამერები; კინემატოგრაფიუ-
ლი კამერები; თერმული გამოსახულების კამე-
რები; ელექტრონული კალმები [ვიზუალური 
ჩვენება]; საიდენტიფიკაციო ბარათები, მაგნიტუ-
რი; ვიდეო კარტრიჯები; მელნის კარტრიჯები, 
ცარიელი პრინტერებისა და ფოტოკოპირებისთ-
ვის;  მეხსიერების ბარათები ვიდეო თამაშებისთ-
ვის; კოდირებული მაგნიტური ბარათები; მუქი 
ფირფიტების მატარებლები [ფოტოგრაფია]; კო-
ჭები [ფოტოგრაფია]; კინემატოგრაფიული ფილ-
მი,  დაუმუშავებელი; კომპიუტერის კლავიშები; 
კოდირებული ძირითადი ბარათები; ელექტრო-
ნული წიგნის მკითხველი; ღონისძიებების ელექ-
ტრონული გრაფიკები; დასაჭერი ღილაკები ზა-
რისთვის; მაუსის ხალიჩები; მაგნიტური მაკოდი-
რებლები; კომუტატორები; კომპაქტური დისკი 
[აუდიო-ვიდეო]; კომპიუტერები; ლეპტოპი კომპი-
უტერები; ტაბლეტი კომპიუტერები; პორტატუ-
ლი კომპიუტერი; მოძრავი კომპიუტერები; დინა-
მიკების კორპუსები; გასამჟღავნებელი ოთახის 
ნათურები [ფოტოგრაფია]; მილები სიმძლავრის 
გასაზრდელად; ფანრები [ფოტოგრაფია]; მაგნი-
ტური ფირები; ვიდეო გადაცემები; კორექტირე-
ბის ლინზები [ოპტიკა]; ოპტიკური ლინზები; მა-
უსი [კომპიუტერის პერიფერიული]; კურსორის 
გადასაადგილებელი ბურთები [კომპიუტერის პე-
რიფერიული]; დიაფრაგმები [აკუსტიკა]; მიკრო-
ფონები; აუდიო მიქსერები; მოდემები; მონიტო-
რები [კომპიუტერული ტექნიკა]; მონიტორები 
[კომპიუტერული პროგრამები]; ყურსასმენები;  
ბინოკლები; ხმის ჩამწერი საშუალებები; მაგნი-
ტური მონაცემების მედია; ოპტიკური მონაცემე-
ბის მედია; ელექტრონული მუსიკა, ჩამოტვირთ-
ვადი; კომპიუტერული პროგრამა, ჩაწერილი; ვი-
რტუალური რეალობის თამაშების პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული ტექნიკა; ობი-
ექტივები [ლინზები] [ოპტიკა]; სელფის ლინზე-
ბი; ოკულარები; სარკეები [ოპტიკა]; მუსიკალუ-
რი პედლები; რადიოპეიჯერები; გადამცემები 
[სატელეკომუნიკაციო]; სატელეფონო გადამცე-
მები; ელექტრონული სიგნალების გადამცემები; 
გადამრთველები, ელექტრო; პერისკოპები, ელ-
ექტრო; ელექტრონული ხელთათმანები; ფირფი-
ტა ინტეგრირებული სქემით; ბეჭდვითი სქემის 
ბორდები; კომპაქტ დისკ ფლეერები; კასეტების 
ფლეერები; კომპიუტერული ეკრანებისთვის ადა-
პტირებული ფილმები; სმარტფონებისთვის ადა-
პტირებული ფილმები; ხმის ჩამწერი ფირფიტე-
ბი; პირადი ციფრული დამხმარე საშუალებები 
[PDAs]; წრიული ამომრთველები; კონვერტორე-
ბი, ელექტრო; მოდემები; დიაგნოსტიკური აპა-
რატურა, არასამედიცინო მიზნებისთვის; მანძი-
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ლის საზომი აპარატი; სიჩქარის საზომი აპარა-
ტი [ფოტოგრაფია]; ოპტიკური აპარატურა და ინ-
სტრუმენტები; აუდიო და ვიდეო მიმღები; პრიზ-
მები [ოპტიკა]; კომპიუტერული პროგრამები, ჩა-
მოტვირთვადი; პრინტერები კომპიუტერთან სარ-
გებლობისთვის; ჩანაწერების ფლეერის ნემსე-
ბის შემცვლელი ინსტრუმენტი; გამწური ფო-
ტოგრაფიაში გამოყენებისათვის; ხმის ჩამწერი 
დისკების გასასუფთავებელი აპარატი; სატელე-
გრაფო ხაზები; სატელეფონო ხაზები; მავთულე-
ბი, ელექტრო; კონდუქტორები, ელექტრო; კომ-
პიუტერული პროგრამები, გადმოწერადი; კომ-
პიუტერული თამაშის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, ჩამოტვირთვადი; კომპიუტერული თა-
მაშების პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერი-
ლი; კომპიუტერული პროგრამები, ჩამოტვირთვა-
დი; ინტერაქტიული მულტიმედიური პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა კომპუტერული თამაშების-
თვის; კომპიუტერული ოპერაციული პროგრამე-
ბი, ჩაწერილი; კომპიუტერის ეკრანმზოგი პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი ან ჩამო-
სატვირთი; აუდიო და ვიდეო აპარატურის მუ-
შაობის კონტროლის კომპიუტერული პროგრამა; 
ჩანაწერების ფლეერი; პროცესორები [ცენტრა-
ლური გადამამუშავებელი დანადგარები]; ელექ-
ტრონული პუბლიკაციები, ჩამოტვირთვადი; გა-
მანაწილებლები [ელექტროენერგია]; საკონტ-
როლო პანელები [ელექტროენერგია]; სარადა-
რო აპარატურა; პატარა მონიტორები; ანძები 
უკაბელო გადაცემისთვის; გადამცემი კომპლექ-
ტი [სატელეკომუნიკაციო]; რადიოები; მანქანის 
რადიოები; ფოტოგრაფიული მინის ჩარჩოები; 
ეკრანები ფოტოგრავირებისთვის; რაციები; სცე-
ნის განათების მარეგულირებელი; სინათლის 
მარეგულირებელი რეოსტატი [მარეგულირებე-
ლი], ელექტრო; ჩანაწერების ფლეერის სიჩქა-
რის მარეგულირებელი მოწყობილობები; ხაზის 
შემცვლელები [ელექტროენერგია]; სარეცხი ბუ-
დე [ფოტოგრაფია]; მომნიშვნელი [სადურგლო]; 
საზომი სახაზავები; დროის გადამრთველები, 
ავტომატური; პლატები, ელექტრო; მასწავლებე-
ლი რობოტები; გადამცემი რობოტები; ხელოვ-
ნური ინტელექტის მქონე ადამიანური რობოტე-
ბი; სალაპარკო ხაზები; საყვირები დინამიკების-
თვის; ინტეგრირებული ავტომატური ბარათები 
[ჭკვიანი ბარათები]; ჭკვიანი სათვალე; სმარტ-
ფონები; სმარტსაათები; ელექტრო ხაზების და-
მაკავშირებლები; შესაერთებლები, ელექტრო; 
ჰიდროლოკატორები; აუდიოვიზუალური სწავ-
ლების აპარატი; რადიოტელეგრაფიული კომპ-
ლექტი; რადიოსტეფონული კომპლექტი; ოპტი-
კური მინა; პერსონალური სტერეო სისტემა; 
სტერეოსკოპები; ფოტოაპარატის დასადგამები; 
სტრობოზკოპები; ჩანთები ლეპტოპებისთვის; 
საშრობი თაროები [ფოტოგრაფია]; სფერომეტ-
რები; ინტეგრირებული სქემები; ბეჭდვითი სქე-
მები; სატელევიზიო აპარატი; ტელეგრაფები 

[აპარატი]; ტელესკოპები; ტელესუფლიორები; 
ტელეპრინტერები; ფიჭური ტელეფონები; უსა-
დენო ტელეფონები ინტერაქტიული სენსორული 
ტერმინალები; ტონარმები ფირსაკრავებისათ-
ვის; სატელეფონო მიმღები; გამაძლიერებლები; 
სამრეწველო ოპერაციების დისტანციური მართ-
ვის ელექტრული დანადგარები; მართვის მოწყო-
ბილობები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის, ავტომატური; ვიდეო ჩამწერები; ხმის რეპ-
როდუქციული აპარატები; ფირის ჩამწერები; 
მონაცემთა დამუშავების აპარატები; ვირტუა-
ლური კლავიშების პროექციის მოწყობილობე-
ბი; ფილმის ჭრის აპარატები; ფოტოების საშ-
რობი აპარატები; ოპტიკური პროდუქტის მკითხ-
ველები; ფოტოგრაფიული მინის გასასწორებე-
ლი აპარატები; ბატარეის დამტენები; დამტენები 
ელექტრო ბატარეებისთვის; აკუსტიკური მაღვი-
ძარები; კინემატოგრაფიული ფილმის რედაქტი-
რების აპარატები; აკუსტიკური შემაერთებელი 
[მონაცემთა დამუშავების მოწყობილობა]; გადა-
ადგილებადი საქმიანობის კონტროლის მექანი-
ზმები; ელექტრო მიქსერები [აუდიო აპარატუ-
რა]; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილო-
ბები; აკუსტიკური შემაერთებელი; ფოტოს გა-
მამრავლებელი მოწყობილობები [ფოტოგრაფი-
ული, ელექტროსტატიკური, თერმული]; ელექტ-
რო მუსიკალური ინსტრუმენტები; შტრიხ-კოდის 
ამომკითხველი მოწყობილობები; ჩამოსატვირთი 
ზარის მელოდიები მობილური ტელეფონებისთ-
ვის; ჩამოსატვირთი სურათები; ჩამოსატვირთი 
მუსიკალური ფაილები; ანიმაციური მულტფილ-
მები; ფილტრები ულტრაიისფერი სხივებისთ-
ვის, ფოტოგრაფიისთვის; ფოტოგრაფიაში გამო-
ყენებადი ფილტრები; USB ფლეშ დრაივები; ჯა-
დოსნური ფარნები; ოპტიკური ნათურები; სიგნა-
ლის ფარნები; კამერები [ფოტოგრაფია]; ფო-
ტოგრაფიული ნამუშევრებისთვის დამამუშავე-
ბელი აპარატი; საკეტები [ფოტოგრაფია]; დასაბ-
ნელებელი საშუალებები [ფოტოგრაფია]; ფო-
ტომეტრები; ფლეშ-ბურთულები [ფოტოგრაფია]; 
ციფრული ფოტო ჩარჩოები; გაფართოების აპა-
რატი [ფოტოგრაფია]; მზის ბატარეები; სმარტ-
ფონის ჩასადებები; ფოტოაპარატურისთვის და 
ინსტრუმენტებისთვის სპეციალურად დამზადე-
ბული ჩასადებები; ლეპტოპების დამცავები; პი-
რადი ციფრული დამხმარე საშუალებების დამ-
ცავები [PDAs]; ტაბლეტი კომპიუტერების დამ-
ცავები; სმარტფონების დამცავები; კომპენსატო-
რი [აუდიო აპარატურა]; ეკრანები [ფოტოგრა-
ფია]; ჩამოსატვირთი გრაფიკა მობილური ტელე-
ფონებისთვის. 
____________________________________________ 
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სიენიქ ვიუ დრაივ კუმბერლენდ 200,  
RI 02864, აშშ 

(740) გიორგი ბათლიძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – DVD ფლეერები; ელექტრო გადამყვანები; 
აკუმულატორები, ელექტრო; ყურის ბალიშები 
ყურთსასმენებისთვის; აუდიო აპარატურა; აუ-
დიო და ვიდეო ჩანაწერები; ჩამოსატვირთი ვი-
დეო და აუდიო ფაილები; ვიდეო აპარატურა; 
ანტენები; მაღალი სიხშირის აპარატები; სიგნა-
ლების დისტანციური მართვისთვის ელექტრო-
ნულ-დინამიური აპარატი; დისტანციური მართ-
ვის აპარატი; ხმის ჩამწერი აპარატურა; გლობა-
ლური პოზიციონირების სისტემა [GPS] აპარატი; 
ხმის გადამცემი აპარატურა; ელექტრომოწყობი-
ლობა კომუტაციისთვის; ფოტოტელეგრაფის 
აპარატი; მზის ბატარეები; მზის პანელები ელექ-
ტროენერგიის გამომუშავებისთვის; ბატარეები, 
ელექტრო; მაგნიტური ფირები კომპიუტერების-
თვის; კომპიუტერული მეხსიერების მოწყობი-
ლობები; ვიდეოკამერები; პატარა ვიდეო მონი-
ტორები; ვიდეო კასეტები; ვიდეო ტელეფონები; 
ვიდეო ეკრანები; სამიზნებლები, ფოტოგრაფიუ-
ლი; ელექტრო სანთლები; მიკროსფეროვანი 
ხრახნები ოპტიკური ინსტრუმენტებისთვის; დი-
სტანციური გამოყენების საშუალებები ტელე-
ფონებისთვის; ჰოლოგრამები; დინამიკები; ჯოი-
სტიკები კომპიუტერებით სარგებლობისთვის, 
გარდა ვიდეო თამაშებისა; ტრანსპარანტები 
[ფოტოგრაფია]; მოძრავი პროექტორები; დია-
ფრაგმები [ფოტოგრაფია]; კარნახისთვის განკუ-
თვნილი მოწყობილობები; მოქნილი მაგნიტური 
დისკები; ხმის ჩამწერი დისკები; დისკები, მაგნი-
ტური; ოპტიკური დისკი; კომპიუტერული თამა-
შების დისკები; კომპიუტერების დისკ დრაივები 
კომპიუტერებისთვის; კომპიუტერების ყალიბე-
ბი; მოძრავი ვიდეო ჩვენების მონიტორები; ელ-
ექტრონული ციფრული მონიტორები; ელექტრო-
ნული ინტერაქტიული თეთრი დაფები; აუდიო 
ინტერფეისი; აკუსტიკური მილები; ნემსები ჩანა-
წერის მოსასმენი მოწყობილობებისათვის; თვა-
ლის დამცავი მოწყობილობები; საზომები; გადა-
მყვანები [ელექტროენერგია]; ლინზების შემცვე-
ლი მოწყობილობები; ინტერფეისები კომპიუტე-
რებისთვის; კაბელები, ელექტრო; მიკრომეტრი; 
კესონური პალატები; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების უკანხედვის კამერები; კინემატოგრაფიუ-
ლი კამერები; თერმული გამოსახულების კამე-
რები; ელექტრონული კალმები [ვიზუალური 
ჩვენება]; საიდენტიფიკაციო ბარათები, მაგნიტუ-
რი; ვიდეო კარტრიჯები; მელნის კარტრიჯები, 

ცარიელი პრინტერებისა და ფოტოკოპირებისთ-
ვის;  მეხსიერების ბარათები ვიდეო თამაშებისთ-
ვის; კოდირებული მაგნიტური ბარათები; მუქი 
ფირფიტების მატარებლები [ფოტოგრაფია]; კო-
ჭები [ფოტოგრაფია]; კინემატოგრაფიული ფილ-
მი,  დაუმუშავებელი; კომპიუტერის კლავიშები; 
კოდირებული ძირითადი ბარათები; ელექტრო-
ნული წიგნის მკითხველი; ღონისძიებების ელ-
ექტრონული გრაფიკები; დასაჭერი ღილაკები 
ზარისთვის; მაუსის ხალიჩები; მაგნიტური მაკო-
დირებლები; კომუტატორები; კომპაქტური დის-
კი [აუდიო-ვიდეო]; კომპიუტერები; ლეპტოპი 
კომპიუტერები; ტაბლეტი კომპიუტერები; პორ-
ტატული კომპიუტერი; მოძრავი კომპიუტერები; 
დინამიკების კორპუსები; გასამჟღავნებელი 
ოთახის ნათურები [ფოტოგრაფია]; მილები სიმ-
ძლავრის გასაზრდელად; ფანრები [ფოტოგრა-
ფია]; მაგნიტური ფირები; ვიდეო გადაცემები; 
კორექტირების ლინზები [ოპტიკა]; ოპტიკური 
ლინზები; მაუსი [კომპიუტერის პერიფერიული]; 
კურსორის გადასაადგილებელი ბურთები [კომ-
პიუტერის პერიფერიული]; დიაფრაგმები [აკუს-
ტიკა]; მიკროფონები; აუდიო მიქსერები; მოდემე-
ბი; მონიტორები [კომპიუტერული ტექნიკა]; მო-
ნიტორები [კომპიუტერული პროგრამები]; ყურ-
სასმენები;  ბინოკლები; ხმის ჩამწერი საშუალე-
ბები; მაგნიტური მონაცემების მედია; ოპტიკური 
მონაცემების მედია; ელექტრონული მუსიკა, ჩა-
მოტვირთვადი; კომპიუტერული პროგრამა, ჩაწე-
რილი; ვირტუალური რეალობის თამაშების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული 
ტექნიკა; ობიექტივები [ლინზები] [ოპტიკა]; სელ-
ფის ლინზები; ოკულარები; სარკეები [ოპტიკა]; 
მუსიკალური პედლები; რადიოპეიჯერები; გადა-
მცემები [სატელეკომუნიკაციო]; სატელეფონო 
გადამცემები; ელექტრონული სიგნალების გა-
დამცემები; გადამრთველები, ელექტრო; პერის-
კოპები, ელექტრო; ელექტრონული ხელთათმა-
ნები; ფირფიტა ინტეგრირებული სქემით; ბეჭდ-
ვითი სქემის ბორდები; კომპაქტ დისკ ფლეერები; 
კასეტების ფლეერები; კომპიუტერული ეკრანე-
ბისთვის ადაპტირებული ფილმები; სმარტფონე-
ბისთვის ადაპტირებული ფილმები; ხმის ჩამწე-
რი ფირფიტები; პირადი ციფრული დამხმარე 
საშუალებები [PDAs]; წრიული ამომრთველები; 
კონვერტორები, ელექტრო; მოდემები; დიაგნოს-
ტიკური აპარატურა, არასამედიცინო მიზნების-
თვის; მანძილის საზომი აპარატი; სიჩქარის სა-
ზომი აპარატი [ფოტოგრაფია]; ოპტიკური აპა-
რატურა და ინსტრუმენტები; აუდიო და ვიდეო 
მიმღები; პრიზმები [ოპტიკა]; კომპიუტერული 
პროგრამები, ჩამოტვირთვადი; პრინტერები კომ-
პიუტერთან სარგებლობისთვის; ჩანაწერების 
ფლეერის ნემსების შემცვლელი ინსტრუმენტი; 
გამწური ფოტოგრაფიაში გამოყენებისათვის; 
ხმის ჩამწერი დისკების გასასუფთავებელი აპა-
რატი; სატელეგრაფო ხაზები; სატელეფონო ხა-
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ზები; მავთულები, ელექტრო; კონდუქტორები, 
ელექტრო; კომპიუტერული პროგრამები, გადმო-
წერადი; კომპიუტერული თამაშის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, ჩამოტვირთვადი; კომპიუტერუ-
ლი თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ჩაწერილი; კომპიუტერული პროგრამები, ჩამოტ-
ვირთვადი; ინტერაქტიული მულტიმედიური 
პროგრამული უზრუნველყოფა კომპუტერული 
თამაშებისთვის; კომპიუტერული ოპერაციული 
პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის ეკრან-
მზოგი პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერი-
ლი ან ჩამოსატვირთი; აუდიო და ვიდეო 
აპარატურის მუშაობის კონტროლის კომპიუტე-
რული პროგრამა; ჩანაწერების ფლეერი; პრო-
ცესორები [ცენტრალური გადამამუშავებელი 
დანადგარები]; ელექტრონული პუბლიკაციები, 
ჩამოტვირთვადი; გამანაწილებლები [ელექტრო-
ენერგია]; საკონტროლო პანელები [ელექტრო-
ენერგია]; სარადარო აპარატურა; პატარა მონი-
ტორები; ანძები უკაბელო გადაცემისთვის; გა-
დამცემი კომპლექტი [სატელეკომუნიკაციო]; რა-
დიოები; მანქანის რადიოები; ფოტოგრაფიული 
მინის ჩარჩოები; ეკრანები ფოტოგრავირებისთ-
ვის; რაციები; სცენის განათების მარეგულირე-
ბელი; სინათლის მარეგულირებელი რეოსტატი 
[მარეგულირებელი], ელექტრო; ჩანაწერების 
ფლეერის სიჩქარის მარეგულირებელი მოწყო-
ბილობები; ხაზის შემცვლელები [ელექტრო-
ენერგია]; სარეცხი ბუდე [ფოტოგრაფია]; მომ-
ნიშვნელი [სადურგლო]; საზომი სახაზავები; 
დროის გადამრთველები, ავტომატური; პლატე-
ბი, ელექტრო; მასწავლებელი რობოტები; გადა-
მცემი რობოტები; ხელოვნური ინტელექტის მქო-
ნე ადამიანური რობოტები; სალაპარკო ხაზები; 
საყვირები დინამიკებისთვის; ინტეგრირებული 
ავტომატური ბარათები [ჭკვიანი ბარათები]; 
ჭკვიანი სათვალე; სმარტფონები; სმარტსაათე-
ბი; ელექტრო ხაზების დამაკავშირებლები; შე-
საერთებლები, ელექტრო; ჰიდროლოკატორები; 
აუდიოვიზუალური სწავლების აპარატი; რადიო-
ტელეგრაფიული კომპლექტი; რადიოსტეფონუ-
ლი კომპლექტი; ოპტიკური მინა; პერსონალური 
სტერეო სისტემა; სტერეოსკოპები; ფოტოაპარა-
ტის დასადგამები; სტრობოზკოპები; ჩანთები 
ლეპტოპებისთვის; საშრობი თაროები [ფოტო-
გრაფია]; სფერომეტრები; ინტეგრირებული სქე-
მები; ბეჭდვითი სქემები; სატელევიზიო აპარატი; 
ტელეგრაფები [აპარატი]; ტელესკოპები; ტელე-
სუფლიორები; ტელეპრინტერები; ფიჭური ტე-
ლეფონები; უსადენო ტელეფონები ინტერაქ-
ტიული სენსორული ტერმინალები; ტონარმები 
ფირსაკრავებისათვის; სატელეფონო მიმღები; 
გამაძლიერებლები; სამრეწველო ოპერაციების 
დისტანციური მართვის ელექტრული დანადგა-
რები; მართვის მოწყობილობები სატრანსპორტო  
საშუალებებისათვის, ავტომატური; ვიდეო ჩამ-
წერები; ხმის რეპროდუქციული აპარატები; ფი-

რის ჩამწერები; მონაცემთა დამუშავების აპარა-
ტები; ვირტუალური კლავიშების პროექციის მო-
წყობილობები; ფილმის ჭრის აპარატები; ფო-
ტოების საშრობი აპარატები; ოპტიკური პრო-
დუქტის მკითხველები; ფოტოგრაფიული მინის 
გასასწორებელი აპარატები; ბატარეის დამტენე-
ბი; დამტენები ელექტრო ბატარეებისთვის; აკუს-
ტიკური მაღვიძარები; კინემატოგრაფიული 
ფილმის რედაქტირების აპარატები; აკუსტიკური 
შემაერთებელი [მონაცემთა დამუშავების მოწ-
ყობილობა]; გადაადგილებადი საქმიანობის 
კონტროლის მექანიზმები; ელექტრო მიქსერები 
[აუდიო აპარატურა]; კომპიუტერის პერიფერიუ-
ლი მოწყობილობები; აკუსტიკური შემაერთებე-
ლი; ფოტოს გამამრავლებელი მოწყობილობები 
[ფოტოგრაფიული, ელექტროსტატიკური, თერ-
მული]; ელექტრო მუსიკალური ინსტრუმენტები; 
შტრიხ-კოდის ამომკითხველი მოწყობილობები; 
ჩამოსატვირთი ზარის მელოდიები მობილური 
ტელეფონებისთვის; ჩამოსატვირთი სურათები; 
ჩამოსატვირთი მუსიკალური ფაილები; ანიმა-
ციური მულტფილმები; ფილტრები ულტრაიის-
ფერი სხივებისთვის, ფოტოგრაფიისთვის; ფო-
ტოგრაფიაში გამოყენებადი ფილტრები; USB 
ფლეშ დრაივები; ჯადოსნური ფარნები; ოპტი-
კური ნათურები; სიგნალის ფარნები; კამერები 
[ფოტოგრაფია]; ფოტოგრაფიული ნამუშევრე-
ბისთვის დამამუშავებელი აპარატი; საკეტები 
[ფოტოგრაფია]; დასაბნელებელი საშუალებები 
[ფოტოგრაფია]; ფოტომეტრები; ფლეშ-ბურთუ-
ლები [ფოტოგრაფია]; ციფრული ფოტო ჩარჩოე-
ბი; გაფართოების აპარატი [ფოტოგრაფია]; მზის 
ბატარეები; სმარტფონის ჩასადებები; ფოტოაპა-
რატურისთვის და ინსტრუმენტებისთვის სპეცია-
ლურად დამზადებული ჩასადებები; ლეპტოპე-
ბის დამცავები; პირადი ციფრული დამხმარე სა-
შუალებების დამცავები [PDAs]; ტაბლეტი კომ-
პიუტერების დამცავები; სმარტფონების დამცა-
ვები; კომპენსატორი [აუდიო აპარატურა]; ეკრა-
ნები [ფოტოგრაფია]; ჩამოსატვირთი გრაფიკა 
მობილური ტელეფონებისთვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103468 A 
(210) AM 103468 
(220) 2019 06 05 
(731) შპს `გობი~ 

ვიქტორ დოლიძის ქ., კორპ. 9, ბ. 20,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ორი ლუკმა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო; ფქვი-
ლი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურ-ფუნთუ-
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შეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შო-
კოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა საკვები ყინუ-
ლი; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, 
დაკონსერვებული მწვანილი; ძმარი, საწებლები 
და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103471 A 
(210) AM 103471 
(220) 2019 06 05 
(731) შპს `დერციკი~ 

ევდოშვილის ქ. 13, ქუთაისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი, ოქროსფერი 
(531) 09.01.01; 09.01.03; 09.01.06; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული 
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; 
საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები. 
 

25 – ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103472 A 
(210) AM 103472 
(220) 2019 06 05 
(731) ეფლ ინკ. 

უან ეფლ პარკ უეი, კალიფორნია,  
კუპერტინო, 95014, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

IPHONE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 – ფინანსური მომსახურება; დაფინანსება; სა-
ბანკო მომსახურება; სესხების დაფინანსება; სა-
ცალო კრედიტების ვადის გაგრძელება; ვადიანი 
სესხები; იჯარის, შეძენის დაფინანსება; სადე-
ბეტო და საკრედიტო ბარათების მომსახურება; 
საკრედიტო ბარათების გაცემა; გადახდის 
მომსახურება; ფინანსური ოპერაციების მომსა-
ხურება; ელექტრონული გადახდების დამუშავე-
ბა; ბიომეტრიული ტექნოლოგიების გამოყენე-
ბით ელექტრონული გადახდების დამუშავება 
იდენტიფიკაციისა და ავტორიზაციისათვის; ფი-
ნანსური მომსახურება, კერძოდ, ელექტრონული 

გადახდებისა და ელექტრონული გადახდების 
ტრანზაქციების მიღება, დამუშავება, დამოწმე-
ბა, მართვა და ანგარიშების შეთანხმება; საგა-
რანტიო და გაგრძელებული  საგარანტიო ხელ-
შეკრულებების უზრუნველყოფა და დაზღვევა; 
სასაჩუქრე ბარათების და წინასწარი გადახდის  
ბარათების მომსახურება; ფასდაკლების უზრუნ-
ველყოფა სხვა ორგანიზაციების მონაწილე და-
წესებულებებში საწევრო ბარათების გამოყენე-
ბის მეშვეობით; საკრედიტო ბარათის გამოყენე-
ბისთვის ფულადი სახსრების და სხვა ფასდა-
კლებების შეთავაზება კლიენტების ლოიალუ-
რობის პროგრამის ნაწილის სახით; საქველმოქ-
მედო სახსრების  მოძიების მომსახურება; საკონ-
სულტაციო მომსახურება ფინანსების სფეროში; 
რჩევები ფინანსების სფეროში და საკონსულტა-
ციო მომსახურება; ფინანსური ინფორმაციის შე-
თავაზება ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებით; 
ინფორმაციის შეთავაზება ინვესტიციების და 
ფინანსების სფეროებში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103481 A 
(210) AM 103481 
(220) 2019 06 06 
(731) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

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

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და 
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფერო-
ში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღ-
ჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103482 A 
(210) AM 103482 
(220) 2019 06 06 
(731) შპს `მანდარინი~ 

ზურაბ გორგილაძის ქ. 43, ბ. 4, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
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(591) მწვანე, თეთრი, სტაფილოსფერი,  
ყავისფერი 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.11; 05.07.22; 27.05.01;  
29.01.14 

(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი,  პურ-ფუნთუშეული,  
საკონდიტრო  ნაწარმი,  ნაყინი;  შაქარი,  თაფ-
ლი,  ბადაგის  ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნი-
ლები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული; ზღვის წყალმცენა-
რე (საკაზმი); მაკარონის ნაწარმი; ნუშის ცომი; 
ანისულის თესლი; ბადიანი; საკონდიტრო ნაწა-
რმი (საშობაო ნაძვისხის მოსართავი); ნაყენები, 
არასამკურნალო; ყავის არომატული ნივთიერე-
ბები; არომატიზატორები საკვებისათვის; საკაზ-
მები; ხმიადი; მარილი (საკვების დასაკონსერვე-
ბელი); ორცხობილა; ბისკვიტები; გალეტები; 
ალაოს ნამცხვარი; კანფეტები (პიტნის); კანფე-
ტები; ვაფლი; ბრიოშები [ერბოზელილი ფუნთუ-
შები]; კაკაო; ყავა; ნედლი ყავა; ბოსტნეულისა-
გან მიღებული  ყავის შემცვლელები; ნამცხვრე-
ბი; დარიჩინი [სანელებელი]; კაპარის სანელე-
ბელი; კარამელი [კანფეტი]; კერი [ცხარე საკაზ-
მი]; მარცვლეულის ნაწარმი; საღეჭი რეზინი; 
ვარდკაჭაჭა [ყავის შემცვლელი]; ჩაი; შოკოლა-
დი; მარციპანი; მიხაკი [სანელებელი]; საკაზმე-
ბი; ტკბილეული; სიმინდის ფანტელები; ბატიბუ-
ტი; ათქვეფილი ნაღების სტაბილიზატორები; ნა-
ყინი; ბლინები; ესენციები (საკვები), ეთერის 
ესენციისა და ეთერზეთების გარდა; მარილი 
(სუფრის ); საკვების შემსქელებლები; ქურქუმა; 
ბუნებრივი დამატკბობლები; სანელებლები; თა-
ფლაკვერები; ბაჰარი; ფქვილი, მუხუდოს ფქვი-
ლი; სიმინდის ფქვილი; მდოგვის ფქვილი; ქერის 
ფქვილი; სოიას ფქვილი; ხორბლის ფქვილი; სა-
კვები სახამებელი; ფერმენტები ცომისათვის; 
პომადი [საკონდიტრო ნაწარმი]; პტიფური [პატა-
რა ნამცხვარი]; შაქარი; ნამცხვრის არომატიზა-
ტორები, ეთერზეთების გარდა; ნამცხვრის პუდ-
რი; ნამცხვრის ცომი; ნამცხვრის თხელი ცომი; 
ჯანჯაფილი, კოჭა [სანელებელი]; ნაყინის შემკ-
ვრელი ნივთიერებები; ყინული, ბუნებრივი ან 
ხელოვნური; ყინული გასაცივებლად; გლუკოზა 
კულინარიისთვის; კვების პროდუქტის სახით 
დამზადებული წებოგვარა; საკვები ბურღულეუ-
ლი; ძმარი; კეტჩუპი [საწებელა]; კაკაოს რძიანი 
სასმელები; ყავის რძიანი სასმელები; შოკოლა-
დის რძიანი სასმელები; ცომის ხაში, საფუარი; 
საფუარი; ძეხვეულის შემკვრელი ნივთიერებები; 
ნუშის ნამცხვარი; მაკარონის ნაწარმი; სიმინდის 
ღერღილი; სიმინდი, მოხალული; პური; მალტო-
ზა; მელასა [შავი ბადაგი]; ბადაგი; პიტნა საკონ-
დიტრო ნაწარმისათვის; თაფლი; დაცეხვილი ქე-
რი; მდოგვი; ჯავზი; ატრია; წვრილი ვერმიშელი; 
ღვეზლები; დაღერღილი ქერი; სენდვიჩები; პას-

ტილა [კანფეტი]; საკონდიტრო ნაწარმი; მშრა-
ლი ნამცხვარი; ფუნთუშები; წიწაკა [საკმაზი]; 
პიცა; წიწაკა; კარტოფილის ფქვილი; პუდინგე-
ბი; პრალინე; რავიოლი; ძირტკბილას კანფეტე-
ბი; ბრინჯი; ზაფრანა [საკაზმები]; საგო; საწებ-
ლები [საკაზმები]; ნიახურის მარილი; მანანის 
ბურღული; ხილის ნაყინი; სპაგეტი; ტაპიოკა; ტა-
პიოკას ფქვილი; ხილ-კენკრის ტორტები; ვანი-
ლი კულინარიისთვის; ვანილინი [ვანილის შემც-
ვლელი]; ვერმიშელი; ღვეზელი (ხორციანი); ხო-
რციანი პური (ღვეზელი) პატე ან კღუ; ხორცის 
საოჯახო  პირობებში დასარბილებელი შედგე-
ნილობები; საკვები ყინული; ნაყინის გასაკეთე-
ბელი ფხვნილი; ნუშის საკონდიტრო ნაწარმი; 
არაქისის საკონდიტრო ნაწარმი; საკვების  არო-
მატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; სასმელის 
არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; და-
ღერღილი შვრია; დაცეხვილი შვრია; შვრიაზე 
დამზადებული საკვები; ფანტელები (შვრიის); 
შვრიის ფქვილი; ძირტკბილას ჩხირები [კანფე-
ტი]; ღვინის ძმარი; სასმელები (ყავის); კაკაოს 
სასმელები; სასმელები (შოკოლადის); ყავის შე-
მცვლელები; შაქარყინული; ფანტელები [მარც-
ვლეულის ნაწარმი]; ჩაუ-ჩაუ [საკაზმი]; კუსკუსი 
[მანანის ბურღული]; ალაოს ექსტრაქტი; საკვები 
ალაო; პროპოლისი; დინდგელა, სკის წებო; 
სოუს-სანელებლები [საკაზმები]; ფუტკრის რძე; 
ზღვის წყალი კულინარიისათვის; სუში; პომიდვ-
რის საწებელა; მაიონეზი; კრეკერები; მოხარშუ-
ლი კრემი რძითა და კვერცხით; მარმელადი [სა-
კონდიტრო ნაწარმი]; მიუსლი; ბრინჯის კვერე-
ბი; სოიას საწებელა; გაყინული იოგურტი [გა-
ყინული საკონდიტრო ნაწარმი]; ჩატნი [მოტკბო-
მომჟავო საწებელი ხორცისათვის]; საგაზაფხუ-
ლო რულეტი [ბლინში გახვეული ცოცხალი 
ბოსტნეული]; ტაქოსი [სიმინდის უმარილო კვე-
რი ხორცისა და ბოსტნეულის შიგთავსით]; 
ტორტილია [სიმინდის კვერი]; ყინულიანი ჩაი; 
სასმელები (ჩაის); საკაზმები (სალათის); საფა-
ნელი; ტაბულე [ბოსტნეულის  კერძი ხორბლის 
ბურღულით]; ჰალვა; კიში [ღვეზელი-მობრაწუ-
ლა წვრილად დაჭრილი ღორის ქონის შიგ-
თავსით]; წვენი (ხორცის) [საწებელა]; მისო (სა-
კაზმი); სოიას ცომი [საკაზმი]; მარცვლეულის 
საუზმეული; ბრინჯის საუზმეული; ღომი; სიმინ-
დის ბურღული; საცხობი ფხვნილები; ნატრიუ-
მის ბიკარბონატი [საცხობი სოდა]; მწვანილი, 
დაკონსერვებული [საკაზმები]; არტიით დამზა-
დებული კერძები; ნამცხვრის მოსაყინი (შაქრის 
ჭიქურა); შოკოლადის მუსი; ტკბილეულის მუსი 
(საკონდიტრო ნაწარმი); ხილის, საწებლები, 
სოუსები; მარინადები; ჩიზბურგერი (სენდვიჩი); 
პესტო (საწებელი); ლორის გლაზური; საკვები 
სელის თესლი; საკვები სელის მარცვალი; ხორ-
ბლის ჩანასახი ადამიანის მიერ მოხმარებისათ-
ვის; მაღალი კონცენტრაციით ცილის შემცველი 
მარცვლეული; ტარტარის კრემი კულინარიის-
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თვის; წებოგვარის დანამატები კულინარიული 
მიზნებისათვის; მაკარონის ნაწარმის სოუსი; მა-
რცვლეულის ფილა (ბრიკეტი); პალმის შაქარი; 
ცომი; ყვავილები და ფოთლები, ჩაის შემცვლე-
ლები; ტკბილი ერბოზელილი ცომი საკონდიტ-
რო ნაწარმისთვის; ვარენიკი (ცომის გუფთები 
შიგთავსით); პელმენი (ცომის გუფთები ხორცის 
შიგთავსით); ნამცხვრების მოსართავი შოკოლა-
დი; ნამცხვრების მოსართავი კანფეტები; თხი-
ლეული შოკოლადის მინანქრით; ბრინჯის პუ-
დინგი; თხილეულის ფქვილი; წვრილად დაკეპი-
ლი ნიორი (საკმაზი); ბაოზი (ფუნთუშები შიგ-
თავსით); ბრინჯის ფაფა კულინარიისთვის;  ჯი-
აოზი (ცომის გუფთები შიგთავსით); რამენი (ატ-
რიის იაპონური კერძი); ოკონომიაკი (იაპონური 
სანელებლიანი ბლინები); თხელი ცომის ნარევი 
ოკონომიაკისთვის (იაპონური სანელებლიანი 
ბლინები); ბურიტოები; გიმბაპი (კორეული ბრინ-
ჯის კერძი); საკვები ქაღალდი; საკვები ბრინჯის 
ქაღალდი; ხორცის საოჯახო პირობებში დასარ-
ბილებელი შედგენილობები; სელის თესლი კუ-
ლინარიული მიზნებისთვის (სუნელი); შოკოლა-
დის სპრედი; შოკოლადის სპრედი თხილის შემ-
ცველობით; ცომის გუნდები; აგავის ვაჟინი (შაქ-
რის შემცვლელი); მინანქარი (გლაზური); გაყი-
ნული-გამხმარი საკვები ბრინჯის ჭარბი შემ-
ცველობით; ლიოფილიზებული (გამომშრალი) 
საკვები ბრინჯის ჭარბი შემცველობით; გაყინუ-
ლი-გამხმარი საკვები მაკარონის ჭარბი შემცვე-
ლობით; ლიოფილიზებული (გამომშრალი) საკ-
ვები მაკარონის ჭარბი შემცველობით; გვირი-
ლის ნაყენი; კარამელი (შედედებული რძე); ბი-
ბიმბაპი (ბრინჯის, ბოსტნეულის და ხორცის ნა-
რევი); ონიგირი (ბრინჯის გუნდები); გრანუ-
ლირებული ბრინჯი (სწრაფი მოხმარებისთვის); 
ყინულის კუბები; დამუშავებული თესლი (სუნე-
ლები); სეზამის თესლი (სუნელი); დაკეპილი 
ბოსტნეულის მწნილი ცხარე სანელებლებით. 
 

35 – საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა, საქონ-
ლის რეკლამა, მათ შორის, საქონლის გავრცე-
ლება ინტერნეტის მეშვეობით როგორც საცა-
ლო, აგრეთვე, საბითუმო, საქონლის დემონ-
სტრირება მესამე პირთათვის.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103560 A 
(210) AM 103560 
(220) 2019 06 10 
(731) სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ 

ბ. კვერნაძის ქ. 10, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 

(591) მწვანე 
(531) 26.04.05; 26.04.06; 26.04.07; 29.01.03; 29.01.12 
(511)  
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოე-
ბისთვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის სა-
ქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვარ-
თა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და 
ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);  სასწავლო 
მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გა-
რდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103562 A 
(210) AM 103562 
(220) 2019 06 10 
(731) სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ 

ბ. კვერნაძის ქ. 10, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) მწვანე, ნაცრისფერი 
(531) 26.04.05; 26.04.06; 26.04.07; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოე-
ბისთვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის სა-
ქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვარ-
თა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და 
ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);  სასწავლო 
მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გა-
რდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
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უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103563 A 
(210) AM 103563 
(220) 2019 06 10 
(731) სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ 

ბ. კვერნაძის ქ. 10, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) მწვანე, ნაცრისფერი 
(531) 26.04.05; 26.04.06; 26.04.07; 28.19; 29.01.13 
(511)  
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოე-
ბისთვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის სა-
ქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვარ-
თა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და 
ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);  სასწავლო 
მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გა-
რდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103567 A 
(210) AM 103567 
(220) 2019 06 10 
(731) შპს `აგროჰაბი~ 

მარშალ გელოვანის გამზ. 22, 0159,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540) 

აგროჰობი 
Agrohob 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – საცალო და საბითუმო მაღაზიები, მარკეტე-
ბი, სუპერმარკეტები, ჰიპერმარკეტები. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 

(260) AM 2020 103568 A 
(210) AM 103568 
(220) 2019 06 10 
(731) შპს `გარაჟი~ 

მე-5 ქ.  21, სოფ. ქვედა სამება, 6000,  
ხელვაჩაურის რაიონი,  საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, წითელი 
(531) 18.01.09; 26.11.03; 26.11.06; 27.05.09; 27.05.17;  

27.05.24; 29.01.13 
(511)  
39 – მოგზაურობის ორგანიზება. 
 

43 – კაფე; ბარების მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103576 A 
(210) AM 103576 
(220) 2019 06 12 
(731) შპს `თმასი~ 

ჟონეთის ქ. 13, ისნის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ოქროსფერი, ღია ყავისფერი, მუქი  

ყავისფერი 
(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.01; 05.05.20; 11.03.09;  

28.19; 29.01.13 
(511)  
5 – პარა სამკურნალო  პრეპარატები, პარა სამ-
კურნალო თმის ლოსიონები, მალამო თმის 
ცვენის საწინააღმდეგო  და ამომყვანი, ფსორია-
ზის პარა სამკურნალო საშუალებები, ნეიროდე-
რმიტის პარა სამკურნალო საშუალება. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103584 A 
(210) AM 103584 
(220) 2019 06 12 
(731) ალექსი მორჩილაძე 
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ჭყონდიდელის ქ. 22, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

august 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103588 A 
(210) AM 103588 
(220) 2019 06 13 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 – ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნილი 
მზიდი ნაწილები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103590 A 
(210) AM 103590 
(220) 2019 06 14 
(731) შპს `ხალედ ალრაჯჰი ჰოლდინგ კომპანი~ 

ირაკლი აბაშიძის ქ. 21ა, ოფისი 16, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი, თეთრი, მწვანე 
(531) 24.09.01; 27.05.01; 28.05; 29.01.12 
(511)  
36 – ინვესტირება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103591 A 
(210) AM 103591 
(220) 2019 06 14 

(310) № 069632019 
(320) 20 05 2019 
(330) CH 
(731) ზე პროკტერ ენდ გემბლ კომპანი 

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

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – საპნები; პარფიუმერია; ეთერზეთები; კოსმე-
ტიკური საშუალებები; თმის ლოსიონები; კბი-
ლის პასტები, ფხვნილები; კანის, თავის კანის 
და თმის გასაწმენდი, მოსავლელი და გასალა-
მაზებელი საშუალებები; თმის დასაყენებელი 
საშუალებები; პრეპარატები თმის ტონირების, 
გაღიავების, შეღებვის და კოლორირებისათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103663 A 
(210) AM 103663 
(220) 2019 06 17 
(731) სკრინ იქს კო., ლტდ 

24-31, დურეუნგიური-რო, ოჩანგ-ეუფ,  
ჩონვონგუ, ჩონგუჯა-სი, ჩუნჩხონგუკი,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
35 – მარკეტინგი; სარეკლამო სააგენტოები; სა-
ზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში გა-
წეული მომსახურება; ინტერაქტიური რეკლამა 
კომპიუტერულ ქსელებში; სარეკლამო მასალის 
შექმნა და განახლება; სარეკლამო მასალის გა-
მოცემა; სარეკლამო სივრცის და სარეკლამო მა-
სალის გაქირავება; მესამე პირებისთვის რეკლა-
მის გავრცელება ინტერნეტის მეშვეობით; გაყი-
დვების ხელშეწყობა მესამე პირებისთვის; რეკ-
ლამასა და კომერციულ საქმიანობასთან დაკავ-
შირებული საინფორმაციო მომსახურება ინტერ-
ნეტის მეშვეობით; ბიზნესსა და მარკეტინგთან 
დაკავშირებული საინფორმაციო და საცნობარო 
მომსახურება; მარკეტინგული კვლევა; ინფორ-
მაციის შეგროვება კომპიუტერულ მონაცემთა 
ბაზებში; აუქციონით გაყიდვა; უნივერსალური 
მაღაზიებით გაწეული საცალო ვაჭრობის მომ-
სახურება; სუპერმარკეტებით გაწეული საცალო 
ვაჭრობის მომსახურება; სადღეღამისო მაღაზიე-
ბით გაწეული საცალო ვაჭრობის მომსახურება; 
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ფართო მოხმარების საქონლის მქონე მაღაზიე-
ბით საცალო ვაჭრობის „ონ-ლაინ“ მომსახურე-
ბა; საავტომობილო ნაწილებით და აქსესუარე-
ბით საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახუ-
რება; პურ-ფუნთუშეულის საცალო ვაჭრობის 
მაღაზიებით მომსახურება; დელიკატესი პროდუ-
ქტებით საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსა-
ხურება; სასურსათო მაღაზიებით საცალო ვაჭ-
რობის მომსახურება; აფთიაქებით გაწეული სა-
ცალო ვაჭრობის მომსახურება; სამომხმარებლო 
საქონლის ფართო არჩევანის მქონე მაღაზიებით 
საცალო ვაჭრობის მომსახურება; ოპტიკის მაღა-
ზიებით გაწეული საცალო ვაჭრობის მომსახუ-
რება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103664 A 
(210) AM 103664 
(220) 2019 06 17 
(731) სკრინ იქს კო., ლტდ 

24-31, დურეუნგიური-რო, ოჩანგ-ეუფ,  
ჩონვონგუ, ჩონგუჯა-სი, ჩუნჩხონგუკი,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
41 – თეატრალურ-გასართობი მომსახურება; კი-
ნოდარბაზებით უზრუნველყოფა, კერძოდ, კინო-
თეატრებით მომსახურება; კინოთეატრების მომ-
სახურება; გართობასთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაცია; კინოფილმების გავრცელება; კინო 
სფეროსთან, კინოწარმოებასა და გართობასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციით და სტატიებით 
უზრუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით; კინო სფეროსთან, კინოწარ-
მოებასა და გართობასთან დაკავშირებული არა-
ჩატვირთვადი, „ონ-ლაინ“ სტატიებით უზრუნ-
ველყოფა; გართობა, კერძოდ, მუსიკალური კონ-
ცეფციების, მუსიკალური წარმოდგენების, ოპე-
რების, სატელევიზიო სანახაობების ან პიესების 
წარმოება; სუბტიტრება; კინოპროექტორების და 
აქსესუარების გაქირავება; კინოფილმების გაქი-
რავება; სპორტული მოწყობილობებით უზრუნ-
ველყოფა; არაჩატვირთვადი ელექტრონული გა-
მოცემებით უზრუნველყოფა წიგნების სახით, პე-
რიოდული გამოცემების სახით, როგორიცაა სა-
ინფორმაციო ბიულეტენები, პერიოდული გამო-
ცემები და ჟურნალები, დაკავშირებული ისეთ 
სფეროებთან, როგორიცაა მუსიკა, ცეკვა, კონცე-
რტები, წარმოდგენები, ფილმები, სანახაობები 
და გართობა; გამოფენების მოწყობა კულტურუ-
ლი ან საგანმანათლებლო მიზნით; სკოლამდე-
ლი აღზრდის დაწესებულებები; სათამაშო მომ-

სახურება კაზინო-თამაშების სახით; გართობის-
თვის განკუთვნილი მოწყობილობებით უზრუნ-
ველყოფა; ფოტოგრაფირება; გასართობი პარკე-
ბის მომსახურება (ატრაქციონები); თეატრის დე-
კორაციების გაქირავება; სათამაშო მოწყობი-
ლობების გაქირავება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103670 A 
(210) AM 103670 
(220) 2019 06 19 
(310) № 069592019 
(320) 20 05 2019 
(330) CH 
(731) ზე პროკტერ ენდ გემბლ კომპანი 

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

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – თმის ლოსიონები; თავის კანის და თმის გასა-
წმენდი, მოსავლელი და გასალამაზებელი სა-
შუალებები; თმის დასაყენებელი საშუალებები; 
პრეპარატები თმის ტონირების, გაღიავების, შე-
ღებვის და კოლორირებისათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103678 A 
(210) AM 103678 
(220) 2019 06 19 
(731) შპს `ჩემი სახლი~ 

დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის  
ტერიტორია, სართ. 2, საბურთალოს  
რაიონი, 0131, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, შავი 
(531) 27.05.21; 28.19; 29.01.12 
(511)  
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გამა-
ცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამა-
ნაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები. 
 

20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და ა. 
შ.;  ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის, 
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს 
ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, `ზღვის ხვირ-
თქლისა~ და ამ მასალების შემცვლელების ან 
პლასტმასის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვ-
ნება სხვა კლასებს. 
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21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან 
დამზადებულის ან დაფარულის გარდა); სავარ-
ცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების 
გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; 
სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; 
ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდა-
მუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); 
მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
 

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბნები, 
გადასაფარებლები და სუფრები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103680 A 
(210) AM 103680 
(220) 2019 06 19 
(731) შპს `ჩემი სახლი~ 

დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის  
ტერიტორია, სართ. 2, საბურთალოს  
რაიონი, 0131, თბილისი, საქართველო  

(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, შავი 
(531) 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გამა-
ცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამა-
ნაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები. 
 

20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და ა. 
შ.;  ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის, 
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს 
ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, `ზღვის ხვირ-
თქლისა~ და ამ მასალების შემცვლელების ან 
პლასტმასის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვ-
ნება სხვა კლასებს. 
 

21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან 
დამზადებულის ან დაფარულის გარდა); სავარ-
ცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების 
გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; 
სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; 
ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდა-
მუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); 
მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
 

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბნები, 
გადასაფარებლები და სუფრები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103690 A 
(210) AM 103690 
(220) 2019 06 21 
(731) სს ,,m2 უძრავი ქონება~ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სართ. 3, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნიკოლოზ ჯალაღანია 
(540)  

დეველოპმენტის ახალი 
განზომილება 

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

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების და-
ყენება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103700 A 
(210) AM 103700 
(220) 2019 06 21 
(731) შპს `გორელლი~ 

შინდისის გზატ. მე-2 კმ., 1400, გორი,  
საქართველო 

(540)  

გორელლი 
GORELLI 
ГОРЕЛЛИ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103773 A 
(210) AM 103773 
(220) 2019 06 25 
(731) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(540)  

რამზეს 
Ramesses 
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103775 A 
(210) AM 103775 
(220) 2019 06 25 
(731) სიქს კონტინენტს ლიმიტიდ  

ბროუდვოტა პარკი, დენემი, ბაკინგემშირი,  
UB9 5HR, გაერთიანებული სამეფო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)   

VOCO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსა-
ხური; სასტუმროს მართვაში მომსახურება მესა-
მე პირთათვის; სასტუმროთა ფრენჩაიზინგი, სა-
ხელდობრ, საქმიანობის მართვაში დახმარების 
შეთავაზება სასტუმროების დაფუძნებასა და 
ფუნქციონირების საკითხებში; მომსახურება ბი-
ზნეს კონსულტაციებსა და რჩევების გაწევაში, 
რომელიც ეხება სასტუმროების მართვას, ფუნქ-
ციონირებას და ფრენჩაიზინგს. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა: სასტუმროს მომსახურება; 
დროებითი საცხოვრებლის უზრუნველყოფაში 
მომსახურება; ბარებისა და რესტორნების მომ-
სახურება; კოკტეილ-ბარების მომსახურება; მო-
მსახურება სასტუმროში ადგილების დაჯავშნა-
ში; მომსახურება საკვების შეკვეთით მომზადე-
ბაში და საკვებისა და სასმელების ადგილზე მი-
ტანაში; კონფერენციების, შეხვედრების, გამო-
ფენებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების 
ღონისძიებების განთავსება-აღჭურვის უზრუნ-
ველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103776 A 
(210) AM 103776 
(220) 2019 06 25 
(731) სიქს კონტინენტს ლიმიტიდ  

ბროუდვოტა პარკი, დენემი, ბაკინგემშირი,  
UB9 5HR, გაერთიანებული სამეფო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.09; 27.05.10 
(511) 
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური; სასტუმროს მართვაში მომსახურება მესა-
მე პირთათვის; სასტუმროთა ფრენჩაიზინგი, სა-
ხელდობრ, საქმიანობის მართვაში დახმარების 
შეთავაზება სასტუმროების დაფუძნებასა და 
ფუნქციონირების საკითხებში; მომსახურება ბი-
ზნეს კონსულტაციებსა და რჩევების გაწევაში, 
რომელიც ეხება სასტუმროების მართვას, ფუნქ-
ციონირებასა და ფრენჩაიზინგს. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა: სასტუმროს მომსახურება; 
დროებითი საცხოვრებლის უზრუნველყოფაში 
მომსახურება; ბარებისა და რესტორნების მო-
მსახურება; კოკტეილ-ბარების მომსახურება; 
მომსახურება სასტუმროში ადგილების დაჯავშ-
ნაში; მომსახურება საკვების შეკვეთით მომზა-
დებაში და საკვებისა და სასმელების ადგილზე 
მიტანაში; კონფერენციების, შეხვედრების, გა-
მოფენებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულე-
ბის ღონისძიებების განთავსება-აღჭურვის უზ-
რუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103779 A 
(210) AM 103779 
(220) 2019 06 26 
(731) შპს `გლობალფარმი~ 

ალმასიანის ქ. 13ა / ბერბუთის ქ. 8, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.22; 27.05.23 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103786 A 
(210) AM 103786 
(220) 2019 06 27 
(731) ბალი გეიმინგ ინკ. 
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6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი,  
ნევადა, 89119, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ULTIMATE TEXAS  
HOLD ’EM 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
28 – თამაშები; კაზინოს სამაგიდე თამაშები, რო-
მელსაც თამაშობენ კაზინოს სათამაშო მაგი-
დებზე; თამაშები, აზარტული თამაშების ჩათვ-
ლით; აზარტული თამაშები; კაზინოს ბანქოს 
თამაშები; სათამაშო მაგიდები; სათამაშო მაგი-
დების აღჭურვილობა; კაზინოს სათამაშო აღჭუ-
რვილობა; სათამაშო მაგიდები მოთამაშის ელ-
ექტრონული ფსონის ინტერფეისისა და მოთამა-
შის ვიდეო მონაცემების ეკრანების ჩათვლით; 
ელექტრონული სათამაშო მანქანები ერთი და 
რამდენიმე მოთამაშისათვის; სათამაშო აპარა-
ტები; კაზინოს სათამაშო აღჭურვილობა; ყველა 
ზემოხსენებული საქონლის სათადარიგო ნაწი-
ლები და ფიტინგები. 
 

41 – გართობის მომსახურება, სახელდობრ, კა-
ზინოს, თამაშებისა და აზარტული თამაშების 
მომსახურება; ცოცხალი სამაგიდე აზარტული 
თამაშებისა და ონლაინ აზარტული თამაშების 
უზრუნველყოფა, რომელსაც ახასიათებს წინ წა-
წევა, ბონუსები და გვერდითი ფსონები; კაზინოს  
საშუალებებით უზრუნველყოფა; აღჭურვილო-
ბისა და თამაშის წესების უზრუნველყოფა კა-
ზინოს ცოცხალი სამაგიდე თამაშებისა და მათი 
გვერდითი ფსონებისათვის; თამაშებისა და სა-
თამაშო აღჭურვილობის ლიზინგი, გაქირავება 
და იჯარა; სათამაშო მაგიდების აღჭურვილობის 
უზრუნველყოფა; სათამაშო დაწესებულებებში 
აზარტული თამაშების უზრუნველყოფა; ბანქოს 
სათამაშო აღჭურვილობისა და რესურსის უზ-
რუნველყოფა ინსტრუქციების ჩათვლით; კაზი-
ნო, სათამაშო და აზარტული ონლაინ მომსახუ-
რების უზრუნველყოფა; ონლაინ კომპიუტერუ-
ლი თამაშების უზრუნველყოფა; ინტერნეტის 
საშუალებებით უზრუნველყოფილი ელექტრო-
ნული თამაშების მომსახურება; კომპიუტერული 
თამაშებისა და ფსონის დადების თამაშების უზ-
რუნველყოფა კომპიუტერული ან მობილური 
პლატფორმის მეშვეობით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103787 A 
(210) AM 103787 
(220) 2019 06 27 
(731) ბალი გეიმინგ ინკ. 

6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი, ნევადა  
89119, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 21.01.01; 21.01.02; 21.01.03;  

25.01.01; 26.13.25; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
28 – თამაშები; კაზინოს სამაგიდე თამაშები, რო-
მელსაც თამაშობენ კაზინოს სათამაშო მაგი-
დებზე; თამაშები, აზარტული თამაშების ჩათვ-
ლით; აზარტული თამაშები; კაზინოს ბანქოს 
თამაშები; სათამაშო მაგიდები; სათამაშო მაგი-
დების აღჭურვილობა; კაზინოს სათამაშო აღ-
ჭურვილობა; სათამაშო მაგიდები მოთამაშის 
ელექტრონული ფსონის ინტერფეისისა და 
მოთამაშის ვიდეო მონაცემების ეკრანების ჩათ-
ვლით; ელექტრონული სათამაშო მანქანები ერ-
თი და რამდენიმე მოთამაშისათვის; სათამაშო 
აპარატები; კაზინოს სათამაშო აღჭურვილობა; 
ყველა ზემოხსენებული საქონლის სათადარიგო 
ნაწილები და ფიტინგები. 
 

41 – გართობის მომსახურება, სახელდობრ, ცო-
ცხალი სამაგიდე აზარტული თამაშებისა და ონ-
ლაინ აზარტული თამაშების უზრუნველყოფა, 
რომელსაც ახასიათებს ზრდადი ჯეკპოტები, 
ბონუსები და გვერდითი ფსონები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103788 A 
(210) AM 103788 
(220) 2019 06 27 
(731) ბალი გეიმინგ ინკ. 

6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი, ნევადა  
89119, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.01.02; 21.01.01; 21.01.02; 21.01.03; 27.05.02;  

27.05.10 
(511)  
28 – თამაშები; კაზინოს სამაგიდე თამაშები, რო-
მელსაც თამაშობენ კაზინოს სათამაშო მაგი-
დებზე; თამაშები, აზარტული თამაშების ჩათვ-
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ლით; აზარტული თამაშები; კაზინოს ბანქოს 
თამაშები; სათამაშო მაგიდები; სათამაშო მაგი-
დების აღჭურვილობა; კაზინოს სათამაშო აღ-
ჭურვილობა; სათამაშო მაგიდები მოთამაშის 
ელექტრონული ფსონის ინტერფეისისა და მო-
თამაშის ვიდეო მონაცემების ეკრანების ჩათვ-
ლით; ელექტრონული სათამაშო მანქანები ერთი 
და რამდენიმე მოთამაშისათვის; სათამაშო აპა-
რატები; კაზინოს სათამაშო აღჭურვილობა; ყვე-
ლა ზემოხსენებული საქონლის სათადარიგო ნა-
წილები და ფიტინგები. 
 

41 – გართობის მომსახურება, სახელდობრ, კა-
ზინოს, თამაშებისა და აზარტული თამაშების 
მომსახურება; ცოცხალი სამაგიდე აზარტული 
თამაშებისა და ონლაინ აზარტული თამაშების 
უზრუნველყოფა, რომელსაც ახასიათებს წინ წა-
წევა, ბონუსები და გვერდითი ფსონები; კაზინოს  
საშუალებებით უზრუნველყოფა; აღჭურვილო-
ბისა და თამაშის წესების უზრუნველყოფა კა-
ზინოს ცოცხალი სამაგიდე თამაშებისა და მათი 
გვერდითი ფსონებისათვის; თამაშებისა და სა-
თამაშო აღჭურვილობის ლიზინგი, გაქირავება 
და იჯარა; სათამაშო მაგიდების აღჭურვილობის 
უზრუნველყოფა; სათამაშო დაწესებულებებში 
აზარტული თამაშების უზრუნველყოფა; ბანქოს 
სათამაშო აღჭურვილობისა და რესურსის უზ-
რუნველყოფა ინსტრუქციების ჩათვლით; კაზი-
ნო, სათამაშო და აზარტული ონლაინ მომსახუ-
რების უზრუნველყოფა; ონლაინ კომპიუტერუ-
ლი თამაშების უზრუნველყოფა; ინტერნეტის სა-
შუალებებით უზრუნველყოფილი ელექტრონუ-
ლი თამაშების მომსახურება; კომპიუტერული 
თამაშებისა და ფსონის დადების თამაშების უზ-
რუნველყოფა კომპიუტერული ან მობილური 
პლატფორმის მეშვეობით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103844 A 
(210) AM 103844 
(220) 2019 06 28 
(310) 88/325,082 
(320) 04 03 2019 
(330) US 
(731) რეიჯნ ბევერიჯ კომპანი ლლკ 

1547 ნ. კნოულზ ავენიუ, ლოს-ანჯელესი,  
კალიფორნია, 90063, აშშ 

(740) ნათელა ოთარიძე 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 04.05.21; 24.09.09 
(511)  
32 – ფიტნეს სასმელები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103845 A 
(210) AM 103845 
(220) 2019 06 28 
(310) 8825,087 
(320) 04 03 2019 
(330) US 
(731) რეიჯნ ბევერიჯ კომპანი ლლკ 

1547 ნ. კნოულზ ავენიუ, ლოს-ანჯელესი,  
კალიფორნია, 90063, აშშ 

(740) ნათელა ოთარიძე  
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი, ყვითელი, ლურჯი 
(531) 04.05.21; 24.09.09 
(511)  
32 – ფიტნეს სასმელები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103858 A 
(210) AM 103858 
(220) 2019 07 02 
(731) შპს `ვილლა ერალდო~ 

ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. 1/12,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ვაზლოვანი 
VAZLOVANI 

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

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103861 A 
(210) AM 103861 
(220) 2019 07 02 
(731) ნინტენდო კო., ლტდ. 
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11-1, ხოკოტატე-ჩო, კამიტობა, მინამი-კუ,  
კიოტო-ში, კიოტო, იაპონია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – სამეცნიერო, კვლევითი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიუ-
ლი, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, ამწონი, გამ-
ზომი, სასიგნალო, აღმომჩენი, საკონტროლო, 
დასაკვირვებელი, სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის 
გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგრო-
ვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ხმის, გამოსახულების ან 
მონაცემების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარ-
მოებელი აპარატურა; ჩაწერილი და ჩატვირთვა-
დი საშუალება, კომპიუტერული პროგრამები, 
ციფრული ან ანალოგური ინფორმაციის ჩაწე-
რის და შენახვის სუფთა (ცარიელი) საშუალე-
ბები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი 
გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო 
მანქანები; კომპიუტერები და კომპიუტერული 
პერიფერია; სკაფანდრები მყვინთავებისათვის, 
მყვინთავის ნიღბები, საყვინთი ყურთსაცობები, 
ცხვირის მომჭერები მყვინთავისა და მოცურავი-
სათვის, ხელთათმანები მყვინთავებისათვის, სა-
სუნთქი აპარატები წყალქვეშა ცურვისათვის; 
ცეცხლმქრობები; ვიდეოთამაშების პროგრამები 
სათამაშო ავტომატების გალერეისათვის; ჩატვი-
რთვადი ვიდეოთამაშების პროგრამები სათამა-
შო ავტომატების გალერეისათვის; ელექტრონუ-
ლი შესანახი საშუალებები პროგრამებით სათა-
მაშო ავტომატების  გალერეისათვის; აკუმულა-
ტორის დამტენები; აკუმულატორები, ელექტრუ-
ლი; საყურისები; პერსონალური ციფრული დამ-
ხმარეები [PDAs]; სმარტ-საათები; სმარტფონები; 
ინსტრუმენტების ნაკრები სმარტფონებისთვის; 
დამცავი სახურავები სმარტფონებისთვის; დამ-
ცავი ფენები სმარტფონებისთვის; კომპიუტერუ-
ლი თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ჩაწერილი; კომპიუტერული თამაშების პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, ჩატვირთვადი; პროგრა-
მები სმარტფონებისთვის; ატვირთვადი პროგრა-
მები სმარტფონებისთვის; მეხსიერების ბარათე-
ბი მიკროპროცესორით [სმარტ-ბარათები]; პლა-
ნშეტური კომპიუტერების დამცავები; „თაგვი”-ს 
ქვესადებები; ჩანთები ლეპტოპებისთვის; ვიდეო-
თამაშების პროგრამები სამომხმარებლო ვიდეო-
თამაშების აპარატებისთვის; ჩატვირთვადი ვი-
დეოთამაშების პროგრამები სამომხმარებლო ვი-
დეოთამაშების აპარატებისთვის; მონაცემების 
შესანახი მოწყობილობები ჩაწერილი პროგრა-

მებით სამომხმარებლო ვიდეოთამაშების აპარა-
ტებისთვის; ვიდეოთამაშების პროგრამები ხე-
ლის ელექტრონული თამაშების აპარატებისთ-
ვის; ჩატვირთვადი ვიდეოთამაშების პროგრამები 
ხელის ელექტრონული თამაშების აპარატების-
თვის; მონაცემების შესანახი მოწყობილობები 
ჩაწერილი პროგრამებით ხელის ელექტრონული 
თამაშების აპარატებისთვის; ელექტრონული 
თამაშების პროგრამები; ვიდეოთამაშების პროგ-
რამები; ჩატვირთვადი ვიდეოთამაშების პროგრა-
მები; სათვალეები; სამგანზომილებიანი სათვა-
ლეები; მზის სათვალეები; სათვალის ბუდეები; 
გამოსახულების ჩამოსატვირთი ფაილები; ჩასა-
ტვირთი მუსიკალური დოკუმენტები; ხმის ჩანა-
წერის მატარებლები; ელექტრონული პუბლიკა-
ციები, ჩატვირთვადი; კინოფირები, ექსპონირე-
ბული; ვიდეოთამაშების კარტრიჯები; მეხსიერე-
ბის ბარათები ვიდეო თამაშების მანქანებისთ-
ვის; კომპიუტერების `ჯოისტიკები~, არავიდეო 
თამაშებისთვის; ვირტუალური რეალობა ინტეგ-
რირებული მიკროფონით; მობილური ტელეფო-
ნები; პორტატული ტელეფონის თასმები; ჩატ-
ვირთვადი ემოტიკონები მობილური ტელეფონე-
ბისთვის; ჩატვირთვადი გრაფიკული ელემენტე-
ბი მობილური ტელეფონებისთვის; მულტიპლი-
კაციური ფილმები. 
 

14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული 
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; 
საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოე-
ბი; ბრელოკები გასაღებებისათვის; საიუველი-
რო ყუთები; მონეტები; საყურეები; ჰალსტუხის 
ქინძისთავები; ყელსაბამები (ძვირფასეულობა); 
სამაჯურები (ძვირფასეულობა); მოქარგული 
ქსოვილით დამზადებული სამაჯურები (ძვირფა-
სეულობა); ბეჭდები (ძვირფასეულობა); მედლე-
ბი; დეკორატიული ქინძისთავები; ბრელოკები 
(ძვირფასეულობა); ფეხსაცმლის მორთულობა 
კეთილშობილი ლითონებისგან; საათები; მაჯის 
საათები. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისა-
თვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქო-
ნელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო და-
ნიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა 
საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფი-
სის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასა-
ლა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); 
პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრა-
ფიული კლიშე; შესაფუთი საშუალებები ქაღალ-
დის ან პლასტმასისაგან (ტომრები, კონვერტები, 
პარკები, ჩანთები); ქაღალდის კონუსური პარკე-
ბი; ნაგვის პარკები, ქაღალდის ან პლასტმასის; 
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ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები; პლასტმასის შე-
საფუთი ფურცლები; შესაფუთი ქაღალდი; გრა-
ფინის ქაღალდის სადგარები; ქვეშსადებები მა-
გიდისათვის (ქაღალდის - ); მაგიდის ქაღალდის 
ხელსახოცები; ქაღალდის სუფრები; მისალოცი 
ღია ბარათები; უბის წიგნაკები; ფანქრები; 
თვითწებვადი ეტიკეტები; პენალები; საღებავია-
ნი ყუთები სასკოლო; კალმისტრები (ოფისის სა-
კუთნო); რეზინის საშლელები; საწერი კომპლექ-
ტები; აფიშები, პლაკატები; კალენდრები; წიგნა-
კები; გრაფიკული რეპროდუქციები; ფერწერუ-
ლი ნახატები (სურათები), ჩარჩოიანი ან უჩარ-
ჩოო; ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; ფანქ-
რის სათლელები, ელექტრული ან არაელექტრუ-
ლი. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხო-
ველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, 
ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელ-
ჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზ-
მულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; შესაფუთი სა-
შუალებები ტყავისაგან (ტომრები, კონვერტები, 
პარკები, ჩანთები); ბუდეები ტყავისგან ან ტყავ-
მუყაოსგან; ჩანთები; სპორტული ჩანთები; სას-
კოლო ზურგჩანთები; ჩემოდნები; სავიზიტო 
ბარათების ჩასაწყობები; საფულეები; საკრედი-
ტო ბარათების ჩასაწყობები (საფულეები); გასა-
ღების ბუდეები; ჩემოდნის, ბარგის იარლიყი; 
ზურგჩანთები; ნესესერები, ცარიელი. 
 

20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები; 
კონტეინერები, არალითონური, შესანახად ან 
ტრანსპორტირებისთვის; დამუშავებული ან ნა-
ხევრად დამუშავებული რქა, ძვალი, სპილოს 
ძვალი, ვეშაპის ულვაში ან სადაფი; ნიჟარები; 
სეპოლიტი; ყვითელი ქარვა; დივანის ბალიშები; 
ბალიშები; ლეიბები; მარაოები პერსონალური, 
არაელექტრული; პირსახოცის დასარიგებელი 
სტაციონარული მოწყობილობა, არალითონური; 
მძივების დეკორატიული ფარდა; ფანჯრის შიდა 
დარაბები, ჟალუზები (ავეჯი); გასაბერი სარეკ-
ლამო ნივთები; აბრები ხის ან პლასტმასისგან. 
 

21 – საოჯახო მეურნეობის ან სამზარეულოს  
სამზარეულო აღჭურვილობა და ჭურჭლეული;  
სამზარეულოს ნივთები და სუფრის საკუთნო, 
ჩანგლების, დანების და კოვზების გარდა; სავარ-
ცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების 
გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; 
სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; 
დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული 
მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფუ-
რისა და ქაშანურის ნაკეთობა; კოსმეტიკური 
ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო; ტუალეტის სა-
კუთნო; კბილის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, 
ელექტრული; სამზარეულო ჭურჭელი და ჭურჭ-
ლეული გარდა საოჯახო მეურნეობაში გამოსა-
ყენებელი წყლის გაზის გამაცხელებლების, სა-

ოჯახო მეურნეობაში გამოსაყენებელი საკვების 
დასამზადებელი არაელექტრული გამხურებლე-
ბის, საკვების დასამზადებელი სამზარეულო ზე-
დაპირების და სამზარეულო ნიჟარებისა; ნამც-
ხვრის კოლოფები, ყუთები; მინის ბურთები; ბო-
კალები, სირჩები; ჭიქები; მაგიდის გასაწყობი 
ჭურჭელი; თეფშები; საწვენეები; საუზმის ჩასა-
დები კოლოფები; ქაღალდის  თეფშები; მათარა; 
სპორტისთვის განკუთვნილი ბოთლები; თერმო-
სები; ჩხირები საკვებისათვის; სასმელი ღეროე-
ბი; ლანგრები, საოჯახო; გრაფინის სადგამები, 
ქაღალდის ან სუფრის თეთრეულის გარდა; კა-
ლათები გამოყენებული ქაღალდისთვის (მაკუ-
ლატურისთვის); შინაური ცხოველების ტუალე-
ტები; საპნის დამჭერები. 
 

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საწოლის 
გადასაფარებლები; მაგიდის გადასაფარებლები 
ქსოვილის ან პლასტიკური მასალისგან; ქსოვი-
ლის ცხვირსახოცები; ქსოვილის პირსახოცები; 
ქსოვილის კოსმეტიკური პირსახოცები; ბალი-
შისპირები; საბნები; პიკნიკის გადასაფარებლე-
ბი; ბალიშისპირები; სამგზავრო პლედები (ფეხ-
სათბურები); დალიანდაგებული საბანი; ლოგი-
ნის თეთრეული; მაგიდის ქსოვილის ხელსახო-
ცები; ქვეშსადებები (ჭურჭლის -), არაქაღალ-
დის; ქსოვილის საფენები გრაფინისათვის; ქსო-
ვილის მაგიდის საფენები; ალმები; დროშები, 
არაქაღალდის; ქსოვილის გობელენი (შპალერი). 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი; 
წინსაფრები (ტანსაცმელი); საყელოები (ტან-
საცმელი); კომბინეზონები (ტანსაცმელი); მანჟე-
ტები (ტანსაცმელი); მოქარგული ტანსაცმელი; 
ბეწვეული (ტანსაცმელი); გაბარდინის ტანსაც-
მელი (ტანსაცმელი); შუბლსაკრავები (ტანსაც-
მელი); ნაქსოვი ტანსაცმელი (ტანსაცმელი); 
ახალშობილის თეთრეულისა და ტანსაცმლის 
კომპლექტი; ქამარი-საფულეები (ტანსაცმელი); 
მუფტები (ტანსაცმელი); ქაღალდის ტანსაცმე-
ლი; ქაღალდის ქუდები (სამოსი) მზა ტანსაცმე-
ლი; მზა სარჩული (ტანსაცმლის დეტალი); ფორ-
მის ბლუზები (ტანსაცმელი); პირბადე, ვუალი 
(სამოსი); მოკლესახელოიანი მაისურები; ჯერ-
სის ტანსაცმელი; პარკა; ქურთუკები (ტანსაც-
მელი); მანტოები; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი; 
შარვლები; ბლუზები, ბლუზონები; ქვედატანე-
ბი, ქვედაწელები; პიჟამები; თეთრეული (ტან-
საცმელი); საბანაო კოსტიუმი; ტრიკოტაჟის ნა-
წარმი; წინდები; შარფები (კისერზე მოსახვევე-
ბი); საყურისები (ტანსაცმელი); ხელთათმანები 
(ტანსაცმელი); უთითო თათმანი; გეტრები; წინა-
ფრები რომლებიც განეკუთვნება თავსაბურა-
ვებს; ქამრები (ტანსაცმელი); სპორტული ფეხსა-
ცმელი; ჩექმები; პლაჟის ფეხსაცმელი; ჩუსტები; 
მასკარადის კოსტიუმები. 
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28 – თამაშობები, სათამაშოები; აპარატები ვი-
დეო თამაშებისთვის; ტანვარჯიშისა და სპორ-
ტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორ-
თულობა; სათამაშო ავტომატები წინასწარი გა-
დახდით; სათამაშო ავტომატების გალერეა ვი-
დეო თამაშებისთვის; მანქანები ვიდეო თამაშე-
ბისთვის; მართვის სახელურები ვიდეო თამაშე-
ბისთვის; მართვის სახელურები ვიდეო თამაშე-
ბისთვის; თოჯინები; პლუშის სათამაშოები; 
ამოვსებული სათამაშოები; პორტატული თამა-
შები თხევადკრისტალური მონიტორით; ხელის 
პულტები ვიდეო თამაშების თამაშისთვის; პორ-
ტატული თამაშები და სათამაშოები მათში ჩარ-
თული კავშირგაბმულობის ფუნქციებით; ეკრა-
ნის დამცავი ადაპტერები პორტატული თამაშე-
ბისთვის; ასაწყობი სურათი-თავსატეხები (პაზ-
ლები); სალონური თამაშები; თოჯინების სათა-
მაშო ნაკრები; თოჯინების ტანსაცმელი; თოჯი-
ნას საწოლი; თოჯინას საწოვარა ბოთლები; სა-
თამაშო ფიგურები; საშობაო ნაძვისხის მოსარ-
თავები, ელნათურების, სანთლებისა და საკონ-
დიტრო ნაწარმის გარდა; ქაღალდის ქუდები 
(წვეულებისთვის); წვეულების სამახსოვრო სა-
თამაშოები; სათამაშო ბუშტები; მაგიდის თამა-
შები; ბანქო; სავაჭრო ბარათები თამაშებისთ-
ვის; ჭრელი ბარათები ლატარიის სათამაშოდ; 
კამუფლაჟის ეკრანები; იდაყვის დამცავები 
(სპორტის საკუთნო); სამუხლეები (სპორტის სა-
კუთნო); სუსპენზორები, დამჭერი ბანდაჟები მა-
მაკაცებისთვის (სპორტის საკუთნო); საღებავია-
ნი ვაზნები პეინტბოლის პისტოლეტებისათვის 
(სპორტის საკუთნო; წვივის დამცავები (სპორ-
ტის საკუთნო); მარხილები (სპორტის საკუთნო); 
შურდულები (სპორტის საკუთნო); ასახტომი ზა-
მბარიანი დაფები (სპორტის საკუთნო); საცურაო 
აუზები (სათამაშოები); გასაბერი სათამაშოები 
აუზებისთვის. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა (მანიოკა) 
და საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; 
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი; შო-
კოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა საკვები ყი-
ნული; შაქარი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუა-
რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, საკაზმები, 
სანელებლები, დაკონსერვებული ბალახები; 
ძმარი, საწებლები და სხვა საკმაზები; ყინული 
(გაყინული წყალი); ჩაის სასმელები; ყავის სას-
მელები; კაკაოს სასმელები; შაქარყინული; გა-
ლეტები; ბატიბუტი; საღეჭი რეზინი; ბრიოშები 
(ერბოზელილი ფუნთუშები); სენდვიჩები; ჩიზ-
ბურგერი (სენდვიჩი); ჰოთ-დოგ სენდვიჩები; პი-
ცა; ღვეზელი; ნამცხვრები; კეტჩუპი (საწებელა); 
სალათის საკაზმები; ნაყინის გასაკეთებელი 
ფხვნილი; შვრიის ფქვილი; სიმინდის ფანტელე-
ბი; მარმელადი (საკონდიტრო ნაწარმი); ბლი-
ნები; მაკარონის ნაწარმის სოუსი. 

 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგა-
ნიზება; გართობასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაცია; ინტერაქტიული გამოცემების უზრუნველ-
ყოფა  არაჩამოტვირთვადი; ონ-ლაინ ვიდეოებით 
უზრუნველყოფა, არაჩამოტვირთვადი; არაგად-
მოსაწერი ფილმებით უზრუნველყოფა მოთხოვ-
ნით მომსახურების საფუძველზე; არასარეკლა-
მო ფილმების  წარმოება; ონ-ლაინ მუსიკით უზ-
რუნველყოფა, არაჩამოტვირთვადი; მუსიკალუ-
რი ნაწარმოების შექმნა; სათამაშო მოწყობილო-
ბების გაქირავება; სათამაშოების გაქირავება; 
თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კო-
მპიუტერულ ქსელში; სასწავლო ან გასართობი 
კონკურსების ორგანიზება; სათამაშო ავტომა-
ტების დარბაზებით უზრუნველყოფა; გასართო-
ბი პარკების მომსახურება (ატრაქციონები); კოს-
ტუმირებული გასართობი ღონისძიებების ორგა-
ნიზება.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103962 A 
(210) AM 103962 
(220) 2019 07 09 
(731) სუნდარამ-კლეიტონ ლიმიტიდ 

'ჯაიალაკშმი ისტეიტს' No.29 (ძველი N8),  
ჰედოუზ როუდი, ჩენაი, 600006, ინდოეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
12 – ავტომატური ორთვლიანი და სამთვლიანი 
მოტორიზებული ხმელეთის სატრანსპორტო სა-
შუალებები, კერძოდ, მოტოციკლეტები, მოპედე-
ბი, სკუტერები, სკუტერეტები, ნაწილები და მა-
თი საკუთვნო. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103963 A 
(210) AM 103963 
(220) 2019 07 09 
(731) სუნდარამ-კლეიტონ ლიმიტიდ 

'ჯაიალაკშმი ისტეიტს' No.29 (ძველი N8),  
ჰედოუზ როუდი, ჩენაი, 600006, ინდოეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 
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(591) შავ-თეთრი, წითელი 
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.13 
(511)  
12 – ავტომატური ორთვლიანი და სამთვლიანი 
მოტორიზებული ხმელეთის სატრანსპორტო სა-
შუალებები, კერძოდ, მოტოციკლეტები, მოპედე-
ბი, სკუტერები, სკუტერეტები, ნაწილები და მა-
თი საკუთვნო. 
____________________________________________ 
 

 
 #2  2020 01 27 

 
38 



 
 
 

sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
(111) M 1998 8942P R  
(151) 1998 04 21 
(181) 2028 04 21 
(260) AM 2019 105969 A 
(220) 2019 12 02 
(732) სუმიტომო ჰევი ინდასტრიზ, ლტდ. 

1-1 ოსაკი 2-ჩომე, შინაგავა-კუ, ტოკიო  
141-6025, იაპონია 

(511)  
6 – ჩვეულებრივი დაუმუშავებელი და ნახევ-
რად დამუშავებული ლითონები და მათი შე-
ნადნობები. ღუზები, გრდემლები, ზარები; სა-
მშენებლო მასალები, სხმული და ნაგლინი, 
რელსები და სხვა ლითონური მასალები რკი-
ნიგზისათვის; ჯაჭვები (მანქანის ამძრავი ჯაჭ-
ვების გარდა), გვარლები, ლითონის მავთული; 
საზეინკლო ნაწარმი, ლითონის მილები; სეი-
ფები და ზარდახშები, ფოლადის ბურთულე-
ბი, ნალები, ლურსმნები, ხრახნები და სხვა 
ლითონის ნაწარმი (არაძვირფასი), რომელიც 
სხვა კლასებით არ არის გათვალისწინებული; 
მადანი. 
 

7 – მანქანები და ჩარხები, ძრავები ხმელეთზე 
მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის განკუთვნილის გარდა, შეერთებები და 
ამძრავი ღვედები (ხმელეთზე მოძრავი სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნი-
ლის გარდა), სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, 
ინკუბატორები. 
__________________________________________  
 
(111) M 2020 32209 R  
(151) 2020 01 13 
(181) 2030 01 13 
(260) AM 2018 100433 A 
(220) 2018 11 20 
(732) საქართველოში INPHA  LLP-ის 

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

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32210 R  
(151) 2020 01 13 
(181) 2030 01 13 
(260) AM 2018 100613 A 
(220) 2018 11 29 
(732) `სააქციო საზოგადოება ლეკხიმ~ 

შოთა რუსთაველის ქ. 23, 01033, კიევი,  
უკრაინა 

__________________________________________  
 
 

 
 
 
 
(111) M 2020 32211 R  
(151) 2020 01 13 
(181) 2030 01 13 
(260) AM 2018 100614 A 
(220) 2018 11 29 
(732) `სააქციო საზოგადოება ლეკხიმ~ 

შოთა რუსთაველის ქ. 23, 01033, კიევი,  
უკრაინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32212 R  
(151) 2020 01 13 
(181) 2030 01 13 
(260) AM 2018 100665 A 
(220) 2018 11 30 
(732) ჰანგჟოუ ჯეი ენ ბი უაი ფაინერი კო.,  

ლტდ 
ოთახი 18A01, შენობა 1, №39 იილე როუდ,  
ქსიჰუ დისტრიქტ, ხანჯოუ, ჯეძიანის პრო- 
ვინცია, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32213 R  
(151) 2020 01 13 
(181) 2030 01 13 
(260) AM 2018 100689 A 
(220) 2018 12 05 
(732) შპს `პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE~ 

ი. ნონეშვილის ქ. 60, ბ. 27, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32214 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100693 A 
(220) 2018 12 05 
(732) კია მოტორს კორპორეიშენ 

12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32215 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100772 A 
(220) 2018 12 10 
(732) კია მოტორს კორპორეიშენ  

12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________  
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(111) M 2020 32216 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100789 A 
(220) 2018 12 14 
(732) მერაბ აბაზაძე 

წინამძღვრიშვილის ქ. 60, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32217 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100794 A 
(220) 2018 12 14 
(732) რაკუტენ ინკ. 

1-14-1 ტამაგავა, სეტაგაია-კუ, ტოკიო,  
158-0094, იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32218 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100795 A 
(220) 2018 12 14 
(732) რაკუტენ ინკ. 

1-14-1 ტამაგავა, სეტაგაია-კუ, ტოკიო,  
158-0094, იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32219 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100796 A 
(220) 2018 12 14 
(732) რაკუტენ ინკ. 

1-14-1 ტამაგავა, სეტაგაია-კუ, ტოკიო,  
158-0094, იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32220 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100809 A 
(220) 2018 12 18 
(732) ქარაჯა ზიუჯაჯიე თიჯარეთ ვე სანაი  

ანონიმ შირქეთი 
იაქუფლუ მერქეზი მაჰ. ბირლიქ ჯად:24  
ბუიუქჯექმეჯე, სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32221 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100881 A 
(220) 2018 12 26 
(732) შპს `კავკაზუს ტრაველი~ 

მეტეხის ქ. 19/ფერისცვალების ქ. 20, 22,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32222 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100897 A 
(220) 2018 12 28 
(732) ალიბაბა გრუპ ჰოლდინგ ლიმიტიდ 

ფორს ფლორ, უან კეპიტალ პლეის, პ.ო.  
ბოქს 847, ჯორჯ თაუნი, გრანდ კაიმანი,  
კაიმანის კუნძულები 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32223 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100899 A 
(220) 2018 12 28 
(732) ალიბაბა გრუპ ჰოლდინგ ლიმიტიდ 

ფორს ფლორ, უან კეპიტალ პლეის, პ.ო.  
ბოქს 847, ჯორჯ თაუნი, გრანდ კაიმანი,  
კაიმანის კუნძულები 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32224 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 100918 A 
(220) 2019 01 04 
(732) ექსტრიმ ნეტვორკს ლიმიტედ 

22 ფრიარს სტრიტ, სუდბური, სუფოლკ,  
CO10 2AA, გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32225 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 100921 A 
(220) 2019 01 07 
(732) ნსარ ჯენერალ ტრეიდინგ ლ.ლ.კ. 

1502 გრინ თაუერ, ბანიიას სტრიტ, ს/ყ  
171611, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32226 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 100922 A 
(220) 2019 01 07 
(732) ნსარ ჯენერალ ტრეიდინგ ლ.ლ.კ. 

1502 გრინ თაუერ, ბანიიას სტრიტ, ს/ყ  
171611, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

__________________________________________  

 
 #2  2020 01 27 

 
40 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2020 32227 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 100923 A 
(220) 2019 01 07 
(732) ნსარ ჯენერალ ტრეიდინგ ლ.ლ.კ. 

1502 გრინ თაუერ, ბანიიას სტრიტ, ს/ყ  
171611, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32228 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101236 A 
(220) 2019 01 16 
(732) ფარმაცია & აპჯონ კომპანი ლლკ 

7000 პორტეიჯ როუდ, კალამაზოო,  
მიჩიგანის შტატი 49001, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32229 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101382 A 
(220) 2019 01 28 
(732) შპს `კიმილი~ 

შ. მიქატაძის ქ. 20, 0101, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32230 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101399 A 
(220) 2019 01 29 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,  

ელავერის შტატის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32231 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101400 A 
(220) 2019 01 29 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32232 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101416 A 

(220) 2019 01 31 
(732) ვივო მობილ კომუნიკეიშენ კო., ლტდ 

283, ბიბიკი როად, ვაშა, ჩენიან,  
დანგუან, გუანდუნ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32233 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101422 A 
(220) 2019 01 31 
(732) შპს `კიმილი~ 

შ. მიქატაძის ქ. 20, 0101, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32234 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101495 A 
(220) 2019 02 01 
(732)  აკციონერნოე ობშჩესტვო „ვერტეკს“ 

197350, სანკტ-პეტერბურგი, დაროგა ვ  
კამენკუ, დომ № 62, ლიტერა ა, რუსეთის  
ფედერაცია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32235 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101514 A 
(220) 2019 02 05 
(732) შპს ჯორჯიან ჰაიდრო ფაუერ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 41, სართ. 3,   
(ოთახი 4, 5, 6), 0177, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32236 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101519 A 
(220) 2019 02 06 
(732) შპს `ჯორჯიან ალიანსი~ 

გიორგი ნადარეიშვილის ქ. 9, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32237 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101520 A 
(220) 2019 02 06 
(732) შპს `ჯორჯიან ალიანსი~ 

გიორგი ნადარეიშვილის ქ. 9, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
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(111) M 2020 32238 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101612 A 
(220) 2019 02 11 
(732) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32239 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101639 A 
(220) 2019 02 12 
(732) მარსა იაღ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
რამაზანოღლუ მაჰ. მაჰმუთ ბაირამ ჯად.  
– NO:9 შეიჰლი 34758 ფენდიქ სტამბოლი,  
თურქეთი 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32240 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101646 A 
(220) 2019 02 13 
(732) ლადო  კიზირია 

მოსკოვი 119602, მიჩურინსკი პროსპექტი,  
ოლიმპიისკაია დერევნია, სახლი 16, ბ.  
131, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32241 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101677 A 
(220) 2019 02 19 
(732) შპს `მარანი~ 

სოფ. ნაფარეული, 2211, თელავი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32242 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101687 A 
(220) 2019 02 20 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.,  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674,  
აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32243 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 

(260) AM 2019 101688 A 
(220) 2019 02 20 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.,  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674,  
აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32244 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101694 A 
(220) 2019 02 21 
(732) შპს `იფქლი~ 

ევგენი ხარაძის ქ. 2ა, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32245 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101906 A 
(220) 2019 02 25 
(732) შპს `არტფარმა~ 

გამრეკელის ქ. 19, ოფისი 30, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32246 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101907 A 
(220) 2019 02 25 
(732) შპს `არტფარმა~ 

გამრეკელის ქ. 19, ოფისი 30, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32247 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101929 A 
(220) 2019 02 28 
(732) შპს `მისს და მისტერ გოლდენ ბრენდი~ 

დიღმის მასივი V კვ., კორპ. 24, ბ. 60,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32248 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101931 A 
(220) 2019 02 28 
(732) შპს `იფქლი~ 

ევგენი ხარაძის ქ. 2ა, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
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(111) M 2020 32249 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101932 A 
(220) 2019 02 28 
(732) შპს `იფქლი~ 

ევგენი ხარაძის ქ. 2ა, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32250 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102022 A 
(220) 2019 03 01 
(732) შპს `იფქლი~ 

ევგენი ხარაძის ქ. 2ა, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32251 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102023 A 
(220) 2019 03 01 
(732) შპს `იფქლი~ 

ევგენი ხარაძის ქ. 2ა, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32252 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102043 A 
(220) 2019 03 04 
(732) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32253 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102044 A 
(220) 2019 03 04 
(732) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32254 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102047 A 
(220) 2019 03 05 
(732) შპს `დიჯიტალ სისტემს~ 

მარჯანიშვილის ქ. 6, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  

(111) M 2020 32255 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102048 A 
(220) 2019 03 05 
(732) შპს `დიჯიტალ სისტემს~ 

მარჯანიშვილის ქ. 6, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32256 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102049 A 
(220) 2019 03 05 
(732) შპს `დიჯიტალ სისტემს~ 

მარჯანიშვილის ქ.6, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32257 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102143 A 
(220) 2019 03 11 
(732) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32258 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102154 A 
(220) 2019 03 12 
(732) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32259 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 102161 A 
(220) 2019 03 13 
(732) ჰანგჟოუ ეზვიზ ნეტვორკ კო. ლტდ. 

No.555 ქიანმო როუდ, ბინჟიანგ  
დისტრიქტ, ჰანგჟოუ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32260 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100078 A 
(220) 2018 11 06 
(732) შპს `დაისი+~ 
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საქნავთის დასახ. ნაკვეთი 07/006, 0198,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32261 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2018 100803 A 
(220) 2018 12 18 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია 
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32262 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101515 A 
(220) 2019 02 05 
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევე, შვეიცარია 
__________________________________________  
 
(111) M 2020 32263 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101622 A 
(220) 2019 02 12 
(732) შპს `ORNADO MEDICINE ორნადო  

მედიცინა~ 
სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32264 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101623 A 
(220) 2019 02 12 
(732) შპს `ORNADO MEDICINE ორნადო  

მედიცინა~ 
სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32265 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101624 A 
(220) 2019 02 12 
(732) შპს `ORNADO MEDICINE ორნადო  

მედიცინა~ 
სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 

(111) M 2020 32266 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101625 A 
(220) 2019 02 12 
(732) შპს `ORNADO MEDICINE ორნადო  

მედიცინა~ 
სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32267 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101626 A 
(220) 2019 02 12 
(732) შპს `ORNADO MEDICINE ორნადო  

მედიცინა~ 
სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32268 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101627 A 
(220) 2019 02 12 
(732) შპს `ORNADO MEDICINE ორნადო  

მედიცინა~ 
სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32269 R  
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(260) AM 2019 101638 A 
(220) 2019 02 12 
(732) შპს "NOVATOR PHARMA" 
          სოფ. ირგანჩაი, 1707, დმანისის რაიონი,  

საქართველო 
__________________________________________ 
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(111) M 2020 32204 R  
(151) 2020 01 09 
(181) 2030 01 09 
(210) AM 106278 
(220) 2019 12 21 
(732) შპს `ალფა~ 

რასულზადეს ქ. 5, მარნეული,  
საქართველო 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540) 

 
 

(591) მუქი მწვანე, მუქი ყვითელი, მუქი  
წითელი, ცისფერი, თეთრი, მუქი  
ყავისფერი 

(531) 05.07.19; 19.09.01; 25.01.05; 25.01.13;  
25.01.18; 25.01.19; 25.01.25; 27.05.01;  
27.05.10; 27.05.24; 29.01.15 

(511) 
29 – ზეითუნის ზეთი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32205 R  
(151) 2020 01 09 
(181) 2030 01 09 
(210) AM 105804 

 
 
 
 
 
 
 
 
(220) 2019 11 19 
(732) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(541)  

აია 
Aia 
Аиа 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობე-
ბი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32206 R  
(151) 2020 01 10 
(181) 2030 01 10 
(210) AM 106273 
(220) 2019 12 20 
(732) სს `თელიანი ველი~ 

თბილისის გზატ. 3, 2200, თელავი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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sasaqonlo niSnebi 

(531) 01.03.01; 02.07.23; 02.07.25; 06.01.01;  
06.01.02; 06.01.04; 27.01.06 

(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარ-
და; ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელე-
ბის დასამზადებლად. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32207 R  
(151) 2020 01 10 
(181) 2030 01 10 
(210) AM 106413 
(220) 2019 12 28 
(732) შპს `ერთი გალერი~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 34,  სად. I, საცხოვ- 
რებელი ფართი 12ა, საბურთალოს  
რაიონი, 0109, თბილისი, საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, წითელი 
(531) 26.04.01; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;  

26.13.25; 27.05.24; 28.19; 29.01.12 
(511)  
35 – გამოფენების ორგანიზება კომერციული 
ან სარეკლამო მიზნით. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32208 R  
(151) 2020 01 13 
(181) 2030 01 13 
(210) AM 106510 
(220) 2020 01 06 
(732) შპს `ჯორჯია რეალ ისთეით~ 

საქართველოს ერთიანობისთვის  
მებრძოლთა ქ. 55, ბ. 48, სამგორის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 26.04.04; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.24 

(511)  
9 – სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური (ტოპოგრაფიული), ფოტოგრაფიუ-
ლი, კინემატოგრაფიული, აუდიოვიზუალური, 
ოპტიკური, აწონვის, გაზომვის, სიგნალიზა-
ციის, გამოსავლენი, ტესტირების, სამაშველო 
და სასწავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; 
აპარატურა და ინსტრუმენტები ელექტროო-
ბის გადაცემის, ჩართვა-გამორთვის, გარდაქმ-
ნის, დაგროვების, განაწილების ან გამოყენე-
ბის რეგულირების ან მართვისთვის; აპარატუ-
რა და ინსტრუმენტები ხმის ან გამოსახულე-
ბის ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმოების ან და-
მუშავებისთვის; მონაცემების მაგნიტური მა-
ტარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფრული ან 
ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვრებლები; 
მონეტებზე მომუშავე აპარატების მექანიზმე-
ბი, სალაროს აპარატები, მთვლელი მოწყობი-
ლობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის პე-
რიფერილი მოწყობილობები; მყვინთავის სა-
მოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურსა-
ცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-
მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცუ-
რვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

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

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32270 R  
(151) 2020 01 17 
(181) 2030 01 17 
(210) AM 106421 
(220) 2019 12 30 
(732) დავით  გოგიძე 

შატბერაშვილის ქ. 4, ბ.99, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

 
(591) თეთრი, მწვანე, ლურჯი 
(531) 01.15.05; 27.05.08; 28.19; 29.01.12 
(511)  
34 – მცენარეული გათბობადი ჩხირი (ჰით-სტი-
კი), როგორც ტრადიციული თამბაქოსა და 
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sasaqonlo niSnebi 

ელექტროსიგარეტის ალტერნატივა: მწეველ-
თა საკუთვნოები; გათბობადი ჩხირის მოსაწე-
ვი მოწყობილობები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32271 R  
(151) 2020 01 20 
(181) 2030 01 20 
(210) AM 106070 
(220) 2019 12 10 
(732) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ღია ცისფერი, თეთრი, ღია ლურჯი,  

ნაცრისფერი, წითელი, ცისფერი, მუქი  
ლურჯი 

(531) 02.01.08; 06.01.01; 06.01.02; 06.01.04; 28.05;  
29.01.13 

(526) გუდაური 
(511)  
32 – ლუდი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32272 R  
(151) 2020 01 21 
(181) 2030 01 21 
(210) AM 106604 
(220) 2020 01 15 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.03.15; 01.15.09; 02.09.15; 03.07.01;  

03.07.16; 19.03.24; 26.11.12; 27.05.01;  
27.05.10 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, 
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, 
თამბაქო `სნუსი~; სიგარეტები, პაპიროსები, 
ელექტრონული სიგარეტები, სიგარები, სიგა-
რილოები; ბურნუთი; მწეველთა საკუთვნოები 
შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის და პაპი-
როსის ქაღალდები, სიგარეტის და პაპიროსის 
მილაკები და  ასანთები. 
__________________________________________ 
 

 
 #2  2020 01 27 

 
47 



 
 
 

sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2020 100569 A* 
(800) 1435983 
(151) 2018 05 29 
(891) 2018 05 29 
(731) NOKIA CORPORATION 

Karakaari 7, FI-02610 Espoo, Finland 
(540) 

 
(591) Blue Pantone 293 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04 
(511)  
37 – Building construction; clock and watch repair; 
electric appliance installation and repair; machinery 
installation, maintenance and repair; photographic 
apparatus repair; repair information; repair of power 
lines; construction, maintenance, installation and re-
pair of computers, tablet computers, computer hard-
ware, phones, smartphones, electronic organizers, 
computer peripherals, smart glasses, smart watches, 
cameras, audio and visual equipment; construction, 
maintenance, installation and repair of scales, of we-
arable and portable computing devices, of vehicles, 
of office machines and equipment, of machines for 
industrial and agricultural use; construction, mainte-
nance, installation and repair of household applian-
ces, of energy management systems, of home auto-
mation systems, of lighting devices and equipment, 
of sanitary installations, of security systems, of ho-
me entertainment and audio/video equipment, of fit-
ness and health equipment, of medical apparatus and 
instruments, of machine to machine (M2M) commu-
nications equipment, of electric and electronic con-
sumer goods, of hand tools, of optical goods and of 
navigation devices; installation, maintenance and re-
pair of telecommunications and networking devices, 
equipment and systems, communications networks 
(other than software), satellite communications and 
radio and television communications equipment, ins-
truments and machines; upgrading of computer hard-
ware; installation, maintenance and upgrading of co-
mputer hardware; information, advisory and consul-
tancy services relating to all the aforesaid services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101749 A 
(800) 1449910 
(151) 2018 09 17 
(891) 2018 09 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(731) Samsung C&T Corporation 

123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seoul,  
Republic of Korea 

(540)  

SAMSUNG 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical products for the treatment of co-
lorectal cancer; biopharmaceuticals for the treatment 
of cancer; antibodies for medical purposes; pharma-
ceutical preparations for the treatment of autoimmu-
ne diseases; pharmaceutical preparations for the tre-
atment of arthritis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of diseases of the metabolic system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of can-
cer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases; biopharmaceuticals; pharma-
ceuticals, biosimilars and biological preparations for 
medical purposes; pharmaceutical preparations for 
the treatment of leukemia; vaccines against pneumo-
coccal infections; pharmaceutical preparations for 
ocular use; pharmaceutical drug for the treatment of 
anemia; biochemical preparations for medical purpo-
ses; nutraceutical preparations for therapeutic or me-
dical purposes; nutraceuticals for use as dietary sup-
plements. 
 

10 – Respiration monitors; apparatus for monitoring 
patients and analysing arrhythmias; equipment for 
respiratory technology, namely, respiratory masks 
for medical purposes; apparatus for the treatment of 
deafness for hearing-impaired children; medical hea-
ring and speaking equipment for the hearing-impai-
red children; medical equipment for the hard of hea-
ring, for diagnosis and therapy purposes; equipment 
for the localization of tumours; apparatus for dosage 
planning and the documentation of tumour radiothe-
rapy; linear accelerators for tumour radiotherapy; 
medical apparatus and equipment for recording, pro-
cessing, storing and reproducing medical images; 
point-of-care diagnostic apparatus, equipment and 
instruments for medical purposes; protective devices 
and protective screens for protecting against exposu-
re to x-rays, for medical purposes; apparatus for 
ECG long-term storage and computerized ECG eva-
luation electroencephalography; electro-medical ap-
paratus and equipment for x-ray diagnostics and x-
ray therapy; medical equipment for digital image 
recording, for contrast medium analysis with real ti-
me image reproduction; urine analysis apparatus; 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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sasaqonlo niSnebi 

measuring apparatus for cardiac catheterization; me-
dical CT scanners; peripheral devices of medical CT 
scanners; dental CT scanners; parts and fittings of 
dental CT scanners; magnetic resonance imaging 
[MRI] apparatus; gloves for medical purposes; pa-
tient monitoring sensors and alarms; biometric medi-
cal scanners for health check and diagnosis; biomet-
ric identification medical apparatus for health check 
and diagnosis. 
 

11 – Sterilizing device for hospitals. 
 

12 – Connected vehicles; driverless cars [autonomo-
us cars]; parts and fittings for autonomous vehicles; 
electric reversing alarms for vehicle incorporating 
parking assistance apparatus with foreview and rear-
view sensors; anti-theft warning apparatus for motor 
cars with software and hardware for internet of 
things. 
 

44 – Medical information services provided via the 
internet; medical and pharmaceutical consultation; 
hygienic and beauty care for humans and animals; 
cosmetic and medical services for the care of the 
skin; dentistry; conducting physical examination for 
medical purposes; hospitals; medical clinics; teleme-
dicine services; providing health information; medi-
cal equipment rental; conducting physical examina-
tion for medical purposes via the internet. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 102282 A 
(800) 1456382 
(151) 2019 01 09 
(891) 2019 01 09 
(731) JAPAN TOBACCO INC. 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,  
Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.07.01; 25.07.08; 26.04.05; 26.04.15;  

26.04.18; 26.04.24; 26.11.12; 26.15.01;  
27.05.24 

(511)  
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobac-
co, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigari-
llos; snuff; smokers' articles included in class 34; ci-
garette paper, cigarette tubes and matches. 
__________________________________________ 

(260) AM 2020 102285 A 
(800) 1456490 
(151) 2018 09 05 
(891) 2018 09 05 
(731) ELTA LIZENZ GMBH 

Edisonstraße 1, 59199 Bönen, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.12; 27.05.01 
(511)  
8 – Attachments for nail varnish dryers, for sanding, 
filing and polishing fingernails and toenails; imple-
ments (hand-operated) for hairdressing and the cos-
metics industry, namely electric hair clippers for hu-
mans and pets, electric nose hair trimmers, flat irons, 
electric steam irons; electric razors, combined elec-
tric nose hair trimmers and electric razors, electric 
nail care kits; electric heated eyelash curlers; glazing 
irons, pedicure kits, epilators, curling tongs. 
 

9 – Antennas; combined car stereo devices; image 
processing apparatus and sound reproduction equip-
ment; image processing apparatus and sound repro-
duction equipment; compact disc players; computer 
accessories; DVD players; input pens (styluses); ra-
dio and television receivers; cases for cellular telep-
hones; mini stereo systems; coin-operated electronic 
jukeboxes; television; Hi-Fi equipment (terms consi-
dered too vague by the International Bureau – rule 
13 (2) (b) of the Common Regulations); headphones; 
loudspeakers and loudspeaker systems consisting 
thereof, and combinations thereof; mice (data proce-
ssing equipment); mouse mats; video devices; MP3-
player; radios; combined stereo systems; SD card re-
aders; mobile telephone holders; indoor aerials. 
 

10 – Medical and dental apparatus and beauty care 
apparatus, namely body fat analysis apparatus for 
medical purposes; arterial blood pressure measuring 
apparatus; clinical thermometers, including in the 
form of ear and temple thermometers; massage ap-
paratus for massaging face; hearing aids; inhalers; 
infrared massagers; pulse measuring devices; massa-
ge mats for the car or home (terms considered too 
vague by the International Bureau – rule 13 (2) (b) 
of the Common Regulations). 
 

11 – Baking ovens; apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, water supply and sanitary 
purposes; automatic cappuccino-making machines; 
automatic electric bread-baking machines; electric 
coolboxes and thermal boxes (terms considered too 
vague by the International Bureau – rule 13 (2) (b) 
of the Common Regulations); electric grills, in parti-
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sasaqonlo niSnebi 

cular electric table grills, electric kettle grills, elec-
tric raclette grills, electric contact grills; electric to-
asters; electric deep fryers; electric coffee-cup war-
mers; espresso machines; hot air, infrared and con-
vection ovens and grills; automatic coffee machines; 
small refrigerators; electric coffee percolators; co-
ffee-making machines with thermos flasks; combi-
nation automatic espresso, coffee and cappuccino-
making machines; cooking rings, combination ba-
king ovens and cooking rings; hot plates and auto-
matic coffee-making machines; including the afore-
said goods for equipping kitchen units; waffle irons, 
electric; electrical water boilers; electric chocolate-
melting apparatus; electric hotdog fryers; electric 
egg cookers; electric cooking pans; electric rice coo-
kers; electric woks; electric fondue sets; electric hair 
dryers for domestic use; electric foot spas (terms 
considered too vague by the International Bureau – 
rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); electric 
infrared saunas; electric halogen heating apparatus; 
wireless battery-operated lamps for lighting; electric 
nail-varnish dryers; facial sauna apparatus; popcorn 
makers; ice cream freezers; hot sandwich toasters; 
hot air ovens, electric fires, microwaves, travel hair 
dryers, electric blankets, footwarmers, teppanyaki 
grills, ventilating fans, milk foamers (terms conside-
red too vague by the International Bureau – rule 13 
(2) (b) of the Common Regulations), extractors, yo-
gurt makers, electric cake makers, electric doughnut 
makers, electric cake pop makers, humidifiers, poc-
ket torches, electric; USB fans. 
 

14 – Timepieces, in particular wall clocks, alarm 
clocks, watches. 
 

21 – Brushes (except paint brushes), namely electric 
toothbrushes; non-electric ice crushers; household or 
kitchen utensils and containers (not of precious me-
tal or coated therewith); coolers [non-electric contai-
ners]. 
 

27 – Massage mats for cars. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 102297 A 
(800) 1456663 
(151) 2019 01 15 
(891) 2019 01 15 
(731) IEFYM SHABSHAI 

19 Nissim Alon street, Tel Aviv, Israel 
(540)  

High Studio 
(591) Black, white  
(511)  
41 – Academies [education]; aikido instruction; 
amusement parks services; animal training; arran-
ging and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of concerts; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of congres-
ses; arranging and conducting of in-person educati-

onal forums; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; arranging  
and conducting of workshops [training]; arranging of 
beauty contests; boarding school education; booking 
of seats for shows; calligraphy services; cinema pre-
sentations; club services [entertainment or educati-
on]; coaching [training]; conducting fitness classes; 
conducting guided tours; correspondence courses; 
disc jockey services; discotheque services; dubbing, 
educational examination; educational services provi-
ded by schools; education information; electronic 
desktop publishing; entertainer services; entertain-
ment information; entertainment services; film pro-
duction, other than advertising films; gambling ser-
vices; games equipment rental; game services provi-
ded on-line from a computer network; gymnastic in-
struction; health club services [health and fitness tra-
ining]; holiday camp services [entertainment]; ka-
raoke services; language interpreter services; layout 
services, other than for advertising purposes; lending 
library services; microfilming; mobile library servi-
ces; modelling for artists; movie studio services; mu-
sic composition services; news reporters services; 
nightclub services [entertainment]; nursery schools; 
on-line publication of electronic books and journals; 
orchestra services; organization of balls; organizati-
on of competitions [education or entertainment]; or-
ganization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; organization of fashion shows for enterta-
inment purposes; organization of lotteries; organiza-
tion of shows [impresario services]; organization of 
sports competitions; party planning [entertainment]; 
personal trainer services [fitness training]; photogra-
phic reporting; photography; physical education; 
practical training [demonstration]; presentation of 
circus performances; presentation of live performan-
ces; presentation of variety shows; production of 
music; production of radio and television progra-
mmes; production of shows; providing amusement 
arcade services; providing casino facilities [gamb-
ling]; providing films, not downloadable, via video-
on-demand transmission services; providing golf fa-
cilities; providing museum facilities [presentation, 
exhibitions]; providing on-line electronic publica-
tions, not downloadable; providing on-line music, 
not downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; providing recreation facilities; provi-
ding sports facilities; providing television programs, 
not downloadable, via video-on-demand transmissi-
on services; providing films, not downloadable, via 
video-on-demand services; publication of books; 
publication of texts, other than publicity texts; radio 
entertainment; recording studio services; recreation 
information; religious education; rental of artwork; 
rental of audio equipment; rental of cinematographic 
apparatus; rental of indoor aquaria; rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; 
rental of motion pictures; rental of radio and televi-
sion sets; rental of show scenery; rental of skin di-
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ving equipment; rental of sound recordings; rental of 
sports equipment, except vehicles; rental of sports 
grounds; rental of stadium facilities; rental of stage 
scenery; rental of tennis courts; rental of video ca-
meras; rental of video cassette recorders; rental of 
videotapes; sado instruction [tea ceremony instructi-
on]; screenplay writing; scriptwriting, other than for 
advertising purposes; sign language interpretation; 
songwriting; sport camp services; subtitling; teac-
hing; television entertainment; theatre productions; 
ticket agency services [entertainment]; timing of 
sports events; toy rental; training services provided 
via simulators; translation; tutoring; videotape edi-
ting; videotaping; vocational guidance [education or 
training advice]; vocational retraining; writing of 
texts; zoological garden services. 
 

44 – Aerial and surface spreading of fertilizers and 
other agricultural chemicals; alternative medicine 
services; animal breeding; aquaculture services; arti-
ficial insemination services; blood bank services; 
convalescent home services; dentistry services; far-
ming equipment rental; flower arranging; gardening; 
horticulture; hospice services; hospital services; hu-
man tissue bank services; in vitro fertilization servi-
ces; landscape design; landscape gardening; lawn ca-
re; medical advice for individuals with disabilities; 
medical assistance; medical clinic services; medical 
equipment rental; midwife services; nursing home 
services; nursing, medical; opticians' services; ortho-
dontic services; palliative care; pest control services 
for agriculture, aquaculture, horticulture and fores-
try; pet grooming; pharmacy advice; physiotherapy; 
plant nursery services; plastic surgery; preparation of 
prescriptions by pharmacists; reforestation services; 
rehabilitation for substance abuse patients; rental of 
sanitation facilities; services of a psychologist; spe-
ech therapy; telemedicine services; tree planting for 
carbon offsetting purposes; tree surgery; vermin ex-
terminating for agriculture, aquaculture, horticulture 
and forestry; veterinary assistance; visagists' servi-
ces; weed killing; wreath making. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 102412 A 
(800) 1457718 
(151) 2019 01 23 
(891) 2019 01 23 
(731) OneGroup Company, Limited Liability  

Company 
proezd Nauchny, d. 10, Floor 1, office 462,  
RU-117246 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 27.05.10; 27.05.17 
(511)  
30 – Artificial coffee; chicory [coffee substitute]; 
chocolate beverages with milk; coffee flavorings; 
coffee; coffee-based beverages; unroasted coffee; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes. 
 

35 – Administration of consumer loyalty programs; 
administrative processing of purchase orders; adver-
tising by mail order; advertising; advisory services 
for business management; auctioneering; business 
efficiency expert services; business information; bu-
siness investigations; business management and or-
ganization consultancy; business management assis-
tance; business management consultancy; business 
management of reimbursement programs for others; 
business organization consultancy; business rese-
arch; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; commercial infor-
mation and advice for consumers in the choice of 
products and services; commercial intermediation 
services; compiling indexes of information for com-
mercial or advertising purposes; demonstration of 
goods; direct mail advertising; dissemination of ad-
vertising matter; distribution of samples; economic 
forecasting; marketing research; marketing; negotia-
tion and conclusion of commercial transactions for 
third parties; negotiation of business contracts for 
others; on-line advertising on a computer network; 
organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; organization of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; outsourced adminis-
trative management for companies; outsourcing ser-
vices [business assistance]; pay per click advertising; 
personnel management consultancy; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; professional bu-
siness consultancy; providing business information 
via a web site; provision of an on-line marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; public 
relations; publicity material rental; rental of adverti-
sing time on communication media; rental of billbo-
ards [advertising boards]; rental of sales stands; ren-
tal of vending machines; retail and wholesale servi-
ces; sales promotion for others; search engine opti-
mization for sales promotion; systemization of infor-
mation into computer databases. 
 

43 – Bar services; café services; cafeteria services; 
canteen services; food and drink catering; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; rental of drin-
king water dispensers; rental of lighting apparatus; 
rental of tents; rental of transportable buildings; res-
taurant services; self-service restaurant services; 
snack-bar services; washoku restaurant services. 
__________________________________________ 
 
 

 
 #2  2020 01 27 

 
51 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2019 102413 A 
(800) 1457739 
(151) 2018 09 25 
(891) 2018 09 25 
(731) D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ 
Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak, No:8,  
Beşiktaş, Istanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
43 – Services for providing of food and drink; res-
taurant services; self-service restaurant services; ca-
feterias; cafés, canteen services, cocktail lounges, 
snack bars, catering, pubs; rental of food service 
equipment used in services providing food and 
drink; arranging temporary housing accommodati-
ons, namely hotels, motels, holiday camps, boarding 
houses, rental of tents, youth hostel services, room 
reservation services; reservation of temporary acco-
mmodation, rental of banquet and social function fa-
cilities for special occasions, namely, wedding re-
ceptions, conferences and meetings; providing day 
care centers for children, the disabled or the elderly; 
pet day care services, pet and animal boarding servi-
ces. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 102427 A 
(800) 1457992 
(151) 2018 12 05 
(891) 2018 12 05 
(731) Bausch & Lomb Incorporated 

Law Department, 1400 N. Goodman Street,  
Rochester NY 14609, USA 

(540) 
 

 
 

(591) The color(s) gray and blue is/are claimed as a  
feature of the mark 

(531) 24.13.01; 27.05.05; 29.01.12 
(526) HEALTH 
(511)  
3 – Non-medicated skin care preparations; non-me-
dicated skin care preparations, namely, cleansers, 
exfoliants, moisturizers, sunblocks, skin care cream, 
skin lotion; non-medicated cosmetic creams and lo-
tions, namely, skin lightening preparations; non-me-
dicated anti-aging preparations, namely, anti-aging 
cream, anti-wrinkle creams and anti-aging lotion; si-
licone treated polishing tissues to be used in the po-
lishing of glass and other vitreous surfaces; impreg-
nated cleaning, dusting or polishing cloths, namely, 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
cosmetics; oil absorbing polymer sold as a compo-
nent of non-medicated skin treatment preparations; 
body powder; hair shampoo; non-medicated dand-

ruff hair shampoo; body wash; nail care preparati-
ons; nail varnishes and polishes; cuticle conditi-
oners; cleaning products, namely, cleaning solution 
in a spray bottle for use on electronic equipment 
containing a monitor or display screen; impregnated 
cleaning cloths, namely, cloths pre-moistened with a 
cleaning agent, for use on electronic equipment con-
taining a monitor or display screen. 
 

5 – Antifungal preparations; topical anti-itch prepa-
rations, namely, lotions, creams, ointments, gels; co-
ntact lens solutions; contact lens disinfectants; con-
tact lens wetting solutions; ophthalmic solutions and 
preparations for the eye; disinfecting and saline solu-
tion for medical purposes for contact lenses; chemi-
cal preparation sold as a component of contact lens 
solutions; rewetting drops for use with contact len-
ses; eye drops; ophthalmic preparations, namely, im-
pregnated strips for applying preparations to the eye; 
pharmaceutical preparation for injection into the eye; 
pharmaceuticals, namely, eye drops, solutions, gels 
and ointments used for the treatment of eye condi-
tions such as dry eyes, allergies, inflammation and 
redness; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of ophthalmological and ocular di-
seases and disorders; pharmaceutical preparations 
for use with contact lenses and kits containing said 
preparations; pharmaceutical preparations for ocular 
or intraocular surgery; ophthalmic pharmaceutical 
preparations and substances; ophthalmic preparati-
ons and pharmaceutical substances for the treatment 
of ophthalmic disorders; viscoelastic eye lubricant; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of eye diseases, disorders and conditions; 
ophthalmic pharmaceuticals, namely, solutions and 
ointments for the treatment of dry eye symptoms; 
hypertonic ophthalmic solution drug product; opht-
halmic pharmaceutical preparation, namely, silicone 
oil used in ophthalmic surgical procedures; intra-vit-
real implants containing a pharmaceutical preparati-
on for the treatment of eye and vision conditions; 
pharmaceuticals, namely, ophthalmic solutions for 
the treatment of glaucoma and ocular hypertension; 
sterile sodium hyaluronate solution in the nature of a 
pharmaceutical preparation for use in the eyes; phar-
maceutical preparations and substances for use in 
dermatology and skin disorders, skin conditions, ac-
ne, fungal infections and skin care; acne medications 
and acne treatment preparations; pharmaceutical pre-
parations and substances for the prevention and tre-
atment of skin care disorders, conditions, injuries, 
illnesses and ailments; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and treatment of 
dermatological disorders and diseases and dermati-
tis; dermatological and skin care pharmaceutical pre-
parations and substances; pharmaceutical preparati-
ons and substances for the treatment of ophthalmolo-
gical, ocular and eye diseases and disorders; medici-
nal preparation containing sodium propyl-methyl-
carbinyl allyl barbiturate and useful as hypnotics; 
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vitamin and mineral supplements; antibiotics; medi-
cated facial wash, skin care creams and lotions; me-
dicated skin care preparations; food supplements, 
vitamin and mineral supplements and herbal supple-
ments in tablet, capsule, liquid or powder form; pha-
rmaceutical preparations for the treatment, preventi-
on and/or alleviation of disorders of the gastrointes-
tinal tract; pharmaceutical preparations for the treat-
ment of chorea; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hyperkinetic movement disorders; phar-
maceutical preparations for the treatment of neurolo-
gical disorders and movement disorders; pharmaceu-
tical preparations, namely, pharmaceutical preparati-
ons and substances for the treatment of skin disor-
ders, diseases, conditions and ailments; pharmaceu-
tical preparations and substances for the treatment of 
eye disorders, diseases, conditions and ailments; 
pharmaceutical preparations and products for opht-
halmological use; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of pain; anti-depressants; pharmaceutical prepa-
rations and substances for the prevention, treatment 
and alleviation of anxiety, depression, depressive di-
sorders and mental illness; tranquilizers and sedati-
ves; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of disor-
ders, diseases, conditions and ailments of the cardi-
ovascular system; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of viral, metabolic, en-
docrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopul-
monary, hepatological, ophthalmic, respiratory, neu-
rological, gastrointestinal, hormonal, dermatological, 
psychiatric and immune system related diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for treating 
allergic rhinitis and asthma; pharmaceutical prepara-
tions, namely, immunomodulators; anticholinestera-
se preparation for the prevention, treatment and alle-
viation of neurological disorders; vaginally adminis-
tered metronidazole gel for use in the treatment of 
vaginal disorders; intravenous preparations for the 
treatment of hyperammonemia of all origins; skin 
patch for delivering nitroglycerin to a medical pati-
ent; anticonvulsants; pharmaceutical preparations for 
treating inflammatory disorders such as psoriasis; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress; phar-
maceutical preparations and substances for the pre-
vention, treatment and alleviation of diabetes; phar-
maceutical preparations and substances for contro-
lling insulin levels; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of hypertension; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and al-
leviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceu-
tical preparations and substances for the prevention 
and treatment of sexually transmitted diseases; phar-
maceutical preparations and substances for the pre-
vention and treatment of herpes; pharmaceutical pre-

parations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of sleep disorders; pharmaceu-
tical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of acute myocardial infar-
ctions; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of sym-
ptomatic congestive heart failure; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of asymptomatic left ventricular 
dysfunction; pharmaceutical preparations and subs-
tances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of pain and in-
flammation, namely, anti-inflammatories and pain 
relief medication; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of migraines; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of fungal infections, 
onychomycosis, tinea infections, and similar disea-
ses of the skin and nails; pharmaceutical prepara-
tions and substances for use in dermatological con-
ditions; topical anti-itch preparations for use on hu-
mans for the treatment of skin disorders and skin 
rashes; medicated skin care products, namely, me-
dicated skin lotion; medicated body lotion; nutritio-
nally fortified soft chews for use as nutritional supp-
lements, probiotic compositions for use as nutritio-
nal supplements, multivitamin preparations, food su-
pplements, nutritional supplements, vitamins, natural 
herbal supplements, mineral supplements, protein 
supplements, all of the foregoing goods being medi-
cated and containing natural ingredients; pharmaceu-
tical preparations and substances for the treatment of 
epilepsy, seizures and neurological and psychologi-
cal diseases and disorders; pharmaceutical products, 
namely, viscoelastic solutions for intraocular use; 
medicines and medicinal preparations for human 
purposes, namely, to support treatment of hemorr-
hoids, chronic venous insufficiency and lymphede-
ma; sanitary preparations for medical purposes; 
pharmaceutical preparations to support treatment of 
hemorrhoids, chronic venous insufficiency and lym-
phedema; homeopathic pharmaceutics for use in su-
pport treatment of hemorrhoids, chronic venous in-
sufficiency and lymphedema and vitamin prepara-
tions, all in the form of tablets or powder or soft ge-
latin capsules or hard gelatin capsules; homeopathic 
preparations, namely, homeopathic preparations con-
taining herbs for medical purposes; therapeutic me-
dicinal teas; dietetic food preparations adapted for 
medical purposes; food supplements for medical 
purposes, namely, food supplements for enhancing 
the immune system's resistance and improving bodi-
ly health; pharmaceutical preparations, namely, a to-
pical cream for the treatment of pre-cancerous skin 
lesions; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders, disea-
ses, conditions and ailments of the cardio-vascular 
system; pharmaceutical preparations and substances 
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for the prevention and treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
nausea, emesis; acetaminophen sold as an analgesic 
for the relief of pain; medicated skin care prepa-
rations for use in treating scars and damaged skin; 
topical gel for medical and therapeutic use in the tre-
atment of scars and damaged skin; antiviral pharma-
ceutical compounds; antiobesity agent in the nature 
of a pharmaceutical preparation; dermotherapeutic 
preparation for use in the treatment of obesity; phar-
maceutical products, namely, lipid and triglyceride 
reducing agents for use in the treatment of cardio-
vascular and heart disease; diuretic preparations; 
blend of ingredients sold as an integral component of 
medicated topical anti-itch preparations; pharmaceu-
tical preparations for the treatment of oral mucositis 
and xerostomia; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of eye disorders, disea-
ses, conditions and ailments; pharmaceutical prepa-
rations and products for ophthalmological use; phar-
maceutical preparations and substances for the pre-
vention, treatment and alleviation of pain; anti-dep-
ressants; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of d-
isorders, diseases, conditions and ailments of the 
cardiovascular system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of huntington's disease; phar-
maceutical preparations and substances for the pre-
vention, treatment and alleviation of amyotrophic 
lateral sclerosis; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of alzheimer's disease; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention, treatment 
and alleviation of tourette syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of epilepsy; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, tre-
atment and alleviation of multiple sclerosis; pharma-
ceutical preparations and substances for the preven-
tion, treatment and alleviation of cardio-pulmonary 
disorders, diseases, conditions, and ailments; phar-
maceutical preparations and substances for the pre-
vention, treatment and alleviation of disorders, dise-
ases, conditions, and ailments of the circulatory sys-
tem; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of hyper-
tension, high blood pressure, heart failure and ven-
tricular dysfunction; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and al-
leviation of viral and infectious diseases; pharma-
ceutical preparations and substances for the preven-
tion, treatment and alleviation of central nervous 
system disorders, diseases, conditions and ailments, 
namely, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, en-
cephalitis, cerebral palsy, insomnia, mood disorders,  

bipolar disorder, seizure disorders; pharmaceutical 
preparations and substances, namely, fibrinolytic or 
thrombolytic agents; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ail-
ments of the respiratory system; pharmaceutical pre-
parations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of disorders, diseases, condi-
tions and ailments of the endocrine system; pharma-
ceutical preparations for the treatment of immunolo-
gic diseases, namely, auto immune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, auto immune 
diseases, Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS), hypersensitivity, allergies, tumors of the im-
munological organs; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and al-
leviation of disorders, diseases, conditions and ail-
ments of the musculoskeletal system, namely, bone 
diseases and bone degenerative conditions; pharma-
ceutical preparations and substances for the pre-
vention, treatment and alleviation of migraines; pha-
rmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substan-
ces for the treatment of polycystic ovary syndrome; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of infertility; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of diabetes; phar-
maceutical preparations and substances for the tre-
atment of heart disease; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of pain; pharma-
ceutical preparations and substances for the treat-
ment of cardiovascular disease; pharmaceutical pre-
parations and substances for the treatment of depres-
sion and social anxiety; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of insomnia; phar-
maceutical preparations and substances for the treat-
ment of sleep disorders; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of migraine and 
neurological disorders; veterinary products, namely, 
veterinary preparations for dogs, cats and horses for 
use during ophthalmic surgery and recovery there-
from; eye drops for veterinary use; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, neurologi-
cal and dermatological disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of myasthenia gravis, 
depression, mood/anxiety conditions, solar keratoses 
and cancer; antidepressants; tranquilizers; nasal spr-
ay preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of neuromuscular conditions; pharmaceu-
tical preparations, namely, retinoids, for the treat-
ment of skin related diseases, cancer and precan-
cerous conditions, and disorders related to the mo-
dulation of apoptosis; vitamin supplement distribu-
ted by prescription only; pharmaceutical preparati-
ons, namely, an oral glucose gel for the treatment of 
low blood sugar; pharmaceutical preparation for the 
treatment of headaches; pharmaceutical preparati-
ons, namely, diazepam rectal gel; methyltestosterone 
for use in the treatment of hormone deficiencies; 
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medicated skin lotion for the relief of itch caused by 
insect bites, eczema, sunburn and poison ivy; dre-
ssings for wounds; preparations and substances for 
the relief of anorectal discomfort, inflammation, and 
irritation; hemorrhoidal suppositories; pharmaceuti-
cal preparations for the treatment of irritable bowel 
syndrome; drugs to treat opioid-induced constipati-
on; psychotropic preparations; cough medicine in the 
nature of a saline solution, namely, a spray for nasal 
dryness due to allergies, cold and flu; medicated eye 
wash; eye drops containing antihistamines and de-
congestants; pharmaceutical preparations, namely, 
an ophthalmic preparation for use in eye examinati-
ons; pharmaceuticals preparation that operates phy-
siologically to control skin pigmentation; pharma-
ceutical preparations for wounds; pharmaceutical 
steroid preparations for topical use; pharmaceutical 
preparations, namely, antiemetics; preparations for 
use in cleaning contact lenses and kits containing 
said preparations. 
 

9 – Contact lenses; software for use in ophthalmic 
medical and surgical procedures in the field of swept 
source optical coherence tomography; software used 
in ophthalmological and optometric instruments, na-
mely, corneal topographer, aberrometer and lasers, 
all sold as a unit and used for the diagnosis of eye 
conditions and vision correction; carrying cases and 
containers for contact lenses; eyeglass chains; eyeg-
lass cords; contact lens cases; plastic blanks, namely, 
optical lens blanks made of plastic for contact len-
ses; computer network consisting of a network 
server and network operating software allowing for 
the calculation, transfer and storage of data between 
components of ophthalmic, eye and vision correction 
systems and the customer support service provider; 
algorithm software for measuring and tuning the 
amount of radio frequency energy delivered to a 
patient treatment area for cosmetic skin procedures. 
 

10 – Cosmetic apparatus, namely, light-based devi-
ces providing mainly pulsed light for performing 
non-ablative aesthetic skin treatment procedures; 
surgical and medical apparatus and instruments for 
use in ophthalmic medical and surgical procedures, 
namely, curved patient interface and suction clip; 
surgical, medical, and veterinary apparatus and ins-
truments, namely, medical device intended to be us-
ed as intraocular lens in order to replace the natural 
crystalline lens of the eye during cataract surgery; 
artificial limbs, and teeth; surgical instruments, na-
mely, endoscopes; disposable surgical instruments, 
other than for the dental sector; veterinary implants 
consisting primarily of artificial materials; artificial 
corneal lenses for veterinary use; veterinary lens ext-
ractors; veterinary instruments, namely, slit lamps, 
ophthalmoscopes, tonometers, veterinary ultrasound 
apparatus, micro-surgical instruments, tension ring 
injectors, and surgical sewing material, namely, ne-
edles and sutures; surgical instruments, namely, an 

ultrasonic surgical system consisting of an ultrasonic 
surgical instrument to separate, fragment, and coa-
gulate tissue, surgical irrigators and aspirators for 
medical use and related equipment, namely, a pre-
cision fluid delivery system comprised of a pump, 
controller and surgical tubing, fluid canisters, ultra-
sonic medical handpieces, probes and cannulas sold, 
leased or licensed separately or as a unit; medical 
devices, namely, finger-attached ultrasonic probes 
for diagnostic medical imaging; kit containing one 
or more surgical instruments, namely, cannulae or 
ultrasonic probes, and a sterilization tray that holds 
the instruments; respiratory apparatus for medical 
use; drug delivery device sold empty; intraocular 
lenses; phacoemulsification apparatus and instru-
ments for use in ophthalmic surgical procedures; 
ophthalmic medical and surgical apparatus, equip-
ment and instruments, namely, intraocular lenses, 
haptics for mounting intraocular lenses, and parts, 
components and fittings for the aforementioned go-
ods; ophthalmic medical and surgical apparatus, 
equipment and instruments, namely, intraocular len-
ses, folding intraocular lenses, and parts, compo-
nents and fittings for the aforementioned goods; la-
sers for medical use; lasers for ophthalmic medical 
and surgical procedures; ophthalmic surgical device 
used to inject intraocular lenses, and intraocular len-
ses; single-use ocular syringe preloaded with a cap-
sular tension ring for use in cataract surgery; surgical 
instrument, namely, a vitreous cutter; ophthalmic 
surgical instruments and devices used in performing 
ophthalmic surgical procedures, and component 
parts thereof; ophthalmic medical devices, namely, 
intraocular lenses; medical device, namely, prosthe-
tic intraocular implant; line of surgical blades for use 
in ophthalmic surgery; lasers for the medical and 
cosmetic treatment of the face and skin; medical 
devices for non-surgical cosmetic skin treatments; 
medical devices for contracting skin, body sculpting, 
and soft tissue reconstruction in a non-invasive 
manner; medical devices, namely, medical instru-
ments for the non-invasive removal of human body 
fat utilizing an external energy source; surgical fat-
collection canister kit consisting of a canister and a 
canister base assembly, a canister lid assembly, one 
or more ports, and one or more syringe caps; surgi-
cal instruments for fragmentation, cutting, coagula-
tion, aspiration and irrigation; medical aesthetic de-
vices that administer a combination of pneumatic 
energy and broadband light or pneumatic energy or 
broadband light alone for skin treatment and hair 
removal; medical devices, namely, lasers, radio fre-
quency, ultrasound and thermal devices for use in 
connection with non-surgical cosmetic skin treat-
ment systems; medical devices, namely, photothera-
peutic apparatus for medical purposes, namely, de-
vices for use in the treatment of dermatological con-
ditions including acne; microsurgical instruments us-
ed in ophthalmic procedures to remove cataracts; 
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medical and surgical instruments and apparatus, 
namely, a vacuum and fluid control system consis-
ting of pumps, tubing, sensors, valves, needles, sle-
eves, fluid collection containers, and recipient con-
nections; secure tubing connection device used with 
and in ophthalmic, ocular, cataract and eye-related 
surgical procedures; surgical instruments, namely, 
surgical needles for ophthalmic surgery; medical de-
vices, namely, impregnated cellulosic fiber strips for 
use in ophthalmic diagnosis; surgical, medical appa-
ratus and instruments used in performing ophthal-
mic, ocular and eye-related surgery, namely, knives 
and cutters, all of the proceeding to exclude non-
ophthalmic goods; medical devices, namely, single-
use injector and capsular tension ring; keratome bla-
des, namely, knives, namely, medical and surgical 
knives for cutting human or animal tissue and or-
gans; ophthalmic and optometric instruments for ma-
king both measurements of surfaces of the eye and 
for performing diagnosis of the eye. 
 

44 – Cosmetic treatment services, namely, the non-
invasive removal of human body fat utilizing an ex-
ternal energy source; cosmetic treatment services, 
namely, skin care, body care and face care services; 
providing medical information in the field of phar-
maceutical preparations and substances for the treat-
ment of skin disorders, diseases, and conditions and 
ailments, and providing medical information related 
to chronic pain due to irritable bowel syndrome with 
diarrhea, opioid-induced constipation, and ulcerative 
colitis via a website; medical and surgical services, 
namely, ophthalmic, ocular and eye care medical 
and surgical services; providing information and ad-
vice in the field of health issues via a website; pro-
viding information in the field of medical services 
relating to procedures in the nature of body con-
touring via a website; providing medical information 
and medical services in the field of eye care, health 
of the eye and ophthalmics; providing information 
for healthcare professionals in the field of opht-
halmology via an internet website portal; dermato-
logy services; skin massage therapy; medical spa se-
rvices, namely, non-invasive cosmetic medical ser-
vices; liposuction and surgical body shaping servi-
ces; medical services for the treatment of skin disor-
ders; skin health restoration medical procedures; me-
dical spa services, namely, cosmetic therapies; cos-
metic body care services in the nature of non-sur-
gical body contouring; medical services, namely, 
skin subcutaneous tissue treatment services; aest-
hetic and therapeutic skin and body treatment ser-
vices; providing dermatological treatment services 
using lasers and radio frequency devices; providing 
health information; medical services, namely, ortho-
keratology procedures; cosmetic and plastic surgery 
and dermatological treatment services; medical ser-
vices in the nature of performing ultrasonic surgical 
procedures; medical procedures, namely, ultrasonic 
body shaping treatments; pharmacists' services to 

make up prescriptions; preparation and dispensing of 
medications. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102486 A 
(800) 1345215 
(151) 2016 05 03 
(891) 2019 01 31 
(731) ITERCHIMICA S.r.l. 

Via Guglielmo Marconi, 21, I-24040 Suisio  
(BG), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.15.01 
(511) 
1 – Chemical for use in industry; unprocessed artifi-
cial resins; unprocessed plastics; chemical substan-
ces for use as additives to asphalt; chemical subs-
tances for use as additives to bitumen; polymers for 
industrial use; chemical additives for use in industry; 
chemical compositions for use in construction; rub-
ber compounds for industrial use; deicers; chemical 
preparations for melting snow and ice; additives for 
frost protection; soil stabilizers for use in road cons-
truction. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102570 A 
(800) 1459003 
(151) 2018 09 13 
(891) 2018 09 13 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

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

(540) 

 
(591) Red, gray, black, white and raspberry-red 
(531) 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.14 
(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 prog-
rams for network management; operating computer 
software for mainframe computers; monitors (com-
puter hardware); computer hardware; apparatus for 
recording images; monitors (computer programs); 
computer game programs; computer programs for 
recorded games; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; communi-
cations servers [computer hardware]; electronic co-
mponents for gambling machines; computer applica-

 
 #2  2020 01 27 

 
56 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

tion software featuring games and, gaming; compu-
ter software for the administration of on-line games 
and gaming; computer hardware for games and ga-
ming; electronic components and computer software 
for gambling, gambling machines, gambling games 
on the Internet and via telecommunication network. 
 

28 – Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; elec-
tronic games; parlor games; gaming chips; gaming 
tables; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equip-
ment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; casino games; gambling machines and amu-
sement machines, automatic and coin-operated; co-
in-operated amusement machines and/or electronic 
coin-operated amusement machines with or without 
the possibility of gain; boxes for coin-operated ma-
chines, slot machines and gaming machines; electro-
nic or electrotechnical amusement machines and ap-
paratus, gaming machines, coin-operated entertain-
ment machines; housings for coin-operated machi-
nes, gaming equipment, gaming machines, machines 
for gambling; electropneumatic and electrical slot 
machines (gaming machines for gambling). 
 

41 – Gambling; services related to gambling; ga-
ming services for entertainment purposes; casino, 
gaming and gambling services; training in the deve-
lopment of software systems; provision of equip-
ment for gambling halls; providing casino equipment 
[gambling]; gaming machine entertainment services; 
providing casino facilities [gambling]; gaming hall 
services; amusement arcade services; games equip-
ment rental; rental of gaming machines; providing 
amusement arcade services; rental of gaming machi-
nes with images of fruits; editing or recording of so-
unds and images; sound recording and video enter-
tainment services; hire of sound reproducing appara-
tus; provision of gaming equipment for casinos; pro-
viding of casino facilities; online gambling services; 
casino, gaming and gambling services; provision of 
gaming establishments, gaming halls, Internet casi-
nos, online gaming services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102571 A 
(800) 1459008 
(151) 2019 02 22 
(891) 2019 02 22 
(731) SHIJIAZHUANG INDUSTRIAL PUMP  

FACTORY CO., LTD. 
NO.5 JINGYANG ROAD, JINGXING MINE  
DISTRICT, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI  
PROVINCE, China 

(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 27.05.23 
(511)  
7 – Centrifugal pumps; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; pumps [machines]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102572 A 
(800) 1459027 
(151) 2019 01 04 
(891) 2019 01 04 
(731) SINOTRANS & CSC Holdings Co., Ltd. 

Sinotrans Plaza A, A43 Xizhimen Beidajie,  
100044 Beijing, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
39 – Delivery of goods; parcel delivery; lighterage 
services; barge transport; rental of warehouses; ship-
brokerage; freight [shipping of goods]; boat rental; 
refloating of ships; boat transport; piloting; ferry-
boat transport; transport and storage of trash; salva-
ging; freight forwarding; rental of storage contai-
ners; courier services [messages or merchandise]; 
travel reservation; arranging of transportation for tra-
vel tours; stevedoring; packaging of goods; wrap-
ping of goods; car parking; hauling; transportation 
logistics; unloading cargo; delivery of goods by mail 
order; pleasure boat transport; transport; transport 
brokerage; transportation information; transport re-
servation; vehicle rental; storage; storage informa-
tion; freighting; transport of travellers; freight broke-
rage [forwarding (Am.)]; river transport; marine 
transport; car transport; railway transport; air tran-
sport; storage of goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102573 A 
(800) 1459058 
(151) 2018 10 26 
(891) 2018 10 26 
(731) Open-Type Joint Stock Company  

"ROT FRONT" 
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,  
RU-115184 Moscow, Russian Federation 

(540) 
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(591) Green, mint, turquoise, red, yellow, gold,  
white, brown, gray 

(531) 05.03.11; 05.03.15; 07.03.20; 08.01.22;  
25.01.15; 26.01.01; 26.01.02; 26.03.01;  
26.03.03; 26.03.07; 26.03.18; 27.05.09; 28.05;  
29.01.15 

(511)  
30 – Aromatic preparations for food; flavorings, ot-
her than essential oils, for cakes; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings; 
food flavorings, other than essential oils; star ani-
seed; high-protein cereal bars; pancakes; noodle-ba-
sed prepared meals; buns; bread rolls; vanillin [vani-
lla substitute]; waffles; vermicelli [noodles]; natural 
sweeteners; sausage binding materials; binding ag-
ents for ice cream; sea water for cooking; seaweed 
[condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake fros-
ting [icing]; mustard; gluten additives for culinary 
purposes; yeast; thickening agents for cooking food-
stuffs; rice-based snack food; cereal-based snack 
food; artificial coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies 
[confectionery]; confectionery for decorating Christ-
mas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; al-
mond confectionery; pasta; ginger [spice]; frozen 
yogurt [confectionery ices]; cocoa; capers; caramels 
[candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; quiches; glu-
ten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; liqu-
orice [confectionery]; peppermint sweets; cinnamon 
[spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; 
crackers; custard; groats for human food; hominy 
grits; semolina; oatmeal; crushed barley; corn, mi-
lled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous 
[semolina]; noodles; ice for refreshment; ice, natural 
or artificial; edible ices; rice cakes; mayonnaise; ma-
caroons [pastry]; macaroni; maltose; hominy; mari-
nades; marzipan; honey; royal jelly; ice cream; flour; 
bean meal; tapioca flour; potato flour; corn flour; 
wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mou-
sses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; 
mint for confectionery; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; coffee-based beverages; 
tea-based beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; 
infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; 
nutmegs; stick liquorice [confectionery]; soya bean 
paste (condiment); pastilles [confectionery]; molas-
ses for food; pepper; allspice; peppers [seasonings]; 
pesto [sauce]; cookies; petit-beurre biscuits; pies; pi-
zzas; meat gravies; fondants [confectionery]; pop-
corn; powders for making ice cream; baking powder; 
mustard meal; pralines; condiments; meat tenderi-
zers for household purposes; cereal preparations; 
oat-based food; propolis; gingerbread; spices; petits 
fours [cakes]; puddings; cake powder; fruit coulis 
[sauces]; ravioli; chewing gum; relish [condiment]; 
rice; wheat germ for human consumption; spring 
rolls; sago; sugar; aniseed; golden syrup; confectio-
nery; baking soda [bicarbonate of soda for cooking 

purposes]; malt for human consumption; salt for 
preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sher-
bets [ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; sa-
uces [condiments]; spaghetti; seasonings; prepara-
tions for stiffening whipped cream; rusks; bread-
crumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapio-
ca; cream of tartar for culinary purposes; tarts; al-
mond paste; tortillas; garden herbs, preserved [sea-
sonings]; beer vinegar; vinegar; ferments for pastes; 
halvah; bread; unleavened bread; corn flakes; oat 
flakes; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chu-
tneys [condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; 
chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; malt 
extract for food; essences for foodstuffs, except ethe-
ric essences and essential oils; husked barley. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102574 A 
(800) 1459059 
(151) 2018 11 26 
(891) 2018 11 26 
(731) PLIATS IGOR VOLODYMYROVYCH 

prov. Shevchenka, 4, kv. 54, m. Dnipro 49044,  
Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.22 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soap; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; aromatics (essen-
tial oils); essential oils; balms, other than for medical 
purposes; lip balms, non-medicated; hair balms; hair 
dyes; cosmetic dyes; joss sticks; lip glosses; nail 
glitter; cotton wool for cosmetic purposes; cotton 
sticks for cosmetic purposes; skin whitening creams; 
depilatory wax; scented water; toilet water; bath gel; 
beauty gels; shower gel; douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes (toiletries); 
make-up; lipsticks; deodorant soap; deodorants for 
human beings or for animals; depilatory preparati-
ons; baby oils (toiletries); baby bubble bath; ethereal 
essences; hair grooming preparations; moisturizing 
milk; skin moisturizers; hair conditioners; eyebrow 
cosmetics; mascara; cosmetics for animals; sun-tan-
ning preparations (cosmetics); cosmetic creams; 
beauty masks; beauty milk; cosmetic kits; cosmetic 
pencils; oils for cosmetic purposes; styling mousse; 
pomades for cosmetic purposes; cosmetic preparati-
ons; cosmetic preparations for baths; cosmetic pre-

 
 #2  2020 01 27 

 
58 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

parations for slimming purposes; cosmetic prepara-
tions for body care; cosmetic preparations for skin 
care; skin cleansers; cosmetic face powder; cosmetic 
hand creams; shaving creams; hair spray; nail polish; 
non-medicated soap; lotions for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; massage gels, other than for me-
dical purposes; facial beauty masks; cosmetic hair 
lotions; cleaning agents and preparations; cleaning 
and washing preparations and substances; soap for 
foot perspiration; antiperspirant soap; liquid soap; 
granulated soap; cleansing milk for toilet purposes; 
nail art stickers; fumigation preparations (perfumes); 
eau de Cologne; eyebrow pencils; oils for cleaning 
purposes; perfumery; air fragrancing preparations; 
shaving preparations; theatrical make-up; make-up 
preparations; nail care preparations; aloe vera prepa-
rations for cosmetic purposes; toiletry preparations; 
sachets for perfuming linen; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; tissues impregnated with ma-
ke-up removing preparations; non-medicated skin 
care preparations; bath salts, not for medical purpo-
ses; cosmetic sun-protecting preparations; sunscreen 
preparations; cosmetic skin fresheners; potpourris 
(fragrances); dry shampoos; toners for cosmetic use; 
cosmetic facial toners; shampoos. 
 

5 – Pharmaceutical preparations; sanitary preparati-
ons for medical purposes; dietetic substances adap-
ted for medical use; mineral nutritional supplements; 
anti-oxidants for use as dietary supplements; medical 
preparations for slimming purposes; antiseptics; ger-
micides; balms for medical purposes; medicated hair 
lotions; medicated lip salves; balsamic preparations 
for medical purposes; medicated lip balms; medici-
nal mud; vitamin preparations; sanitary panties; topi-
cal gels for medical and therapeutic purposes; poma-
des for medical purposes; sanitary towels; sanitary 
tampons; homeopathic supplements; mud for baths; 
disinfectants for hygiene purposes; deodorants for 
clothing and textiles; deodorants, other than for hu-
man beings or for animals; disposable training pants 
for infants; babies' diapers (napkins); dietary supp-
lements for humans; medicinal roots; medicinal 
drinks; medicinal oils; medicated toiletry preparati-
ons; therapeutic drugs and agents; medicinal infu-
sions; medicinal herbs; medicinal tea; medicinal hair 
growth preparations; medicated hair care preparati-
ons; medicated skin care preparations; lotions for 
pharmaceutical purposes; sanitary pads; mineral 
food supplements; air purifying preparations; diapers 
for incontinents; medicated lotions and creams for 
the body, skin, face, and hands; air deodorising pre-
parations; opotherapy preparations; tissues impreg-
nated with pharmaceutical lotions; bath salts for 
medical purposes; therapeutic preparations for the 
bath; pharmaceutical preparations for treating dand-
ruff; pharmaceutical preparations for skin care; 
medicated shampoos. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2020 102575 A 
(800) 1459063 
(151) 2018 09 13 
(891) 2018 09 13 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

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

(540) 

 
(591) Orange, gray, black, white and red 
(531) 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15 
(511)  
9 – Computer gaming software for gambling; virtual 
reality software for gambling; apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or ima-
ges in the field of gambling; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming in the field of 
gambling; computer hardware for games and gaming 
in the field of gambling; electronic components and 
computer software for gambling, gambling machi-
nes, gambling games on the Internet and via tele-
communication network. 
 

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

41 – Gambling; services related to gambling; ga-
ming services for entertainment purposes; casino, 
gaming and gambling services; training in the deve-
lopment of software systems; provision of equip-
ment for gambling halls; providing casino equipment 
[gambling]; gaming machine entertainment services; 
providing casino facilities [gambling]; gaming hall 
services; amusement arcade services; games equip-
ment rental; rental of gaming machines; providing 
amusement arcade services; rental of gaming ma-
chines with images of fruits; editing or recording of 
sounds and images; sound recording and video en-
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tertainment services; hire of sound reproducing ap-
paratus; provision of gaming equipment for casinos; 
providing of casino facilities; online gambling servi-
ces; casino, gaming and gambling services; provisi-
on of gaming establishments, gaming halls, Internet 
casinos, online gaming services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102576 A 
(800) 1459090 
(151) 2018 12 14 
(891) 2018 12 14 
(731) Joint-Stock Company "VORONEZHSKAYA  

CONDITERSKAYA FABRIKA" 
ul. Koltsovskaya, d. 40, RU-394030  
Voronezh, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Dark yellow, yellow, orange, white, brown  

and light brown 
(531) 01.15.11; 27.05.02; 29.01.13 
(526) Toffee, premio 
(511)  
30 – Sweetmeats [candy]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102577 A 
(800) 1459102 
(151) 2018 09 13 
(891) 2018 09 13 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

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

(540) 
 

 
 

(591) Red, gray, black, white and burgundy 
(531) 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;  

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 prog-
rams for network management; operating computer 
software for mainframe computers; monitors (com-

puter hardware); computer hardware; apparatus for 
recording images; monitors (computer programs); 
computer game programs; computer programs for 
recorded games; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; communi-
cations servers [computer hardware]; electronic co-
mponents for gambling machines; computer applica-
tion 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 software for 
gambling, gambling machines, gambling games on 
the Internet and via telecommunication network. 
 

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

41 – Gambling; services related to gambling; ga-
ming services for entertainment purposes; casino, 
gaming and gambling services; training in the deve-
lopment of software systems; provision of equip-
ment for gambling halls; providing casino equipment 
[gambling]; gaming machine entertainment services; 
providing casino facilities [gambling]; gaming hall 
services; amusement arcade services; games equip-
ment rental; rental of gaming machines; providing 
amusement arcade services; rental of gaming machi-
nes with images of fruits; editing or recording of so-
unds and images; sound recording and video enter-
tainment services; hire of sound reproducing appara-
tus; provision of gaming equipment for casinos; pro-
viding of casino facilities; online gambling services; 
casino, gaming and gambling services; provision of 
gaming establishments, gaming halls, Internet casi-
nos, online gaming services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102578 A 
(800) 1459107 
(151) 2018 12 20 
(891) 2018 12 20 
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(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,  
Germany 

(540) 

 
(591) Gray (Pantone 9 CP), pink-red (Pantone 199  

CP) and purple(Pantone 2357 CP) 
(531) 26.11.02; 26.11.06; 26.11.12; 29.01.12 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102579 A 
(800) 1459122 
(151) 2019 03 01 
(891) 2019 03 01 
(731) IPSEN BIOPHARM LIMITED 

Ash Road, Wrexham Industrial Estate,  
Wrexham LL13 9UF, United Kingdom 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepa-
rations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use; food for babies; dietary supplements 
for humans and animals; plasters, materials for dre-
ssings; material for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungici-
des, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102581 A 
(800) 1459175 
(151) 2019 01 31 
(891) 2019 01 31 
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

Selskohozyajstvennoe proizvodstvennoe  
predpriyatie "YUG" 
Zheleznodorozhnaya street, building 63/1,  
Armavir city, RU-352902 Krasnodarskij 
kraj, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 

(511)  
29 – Margarine; oils for food; peanut butter; coconut 
butter; corn oil for food; sesame oil for food; olive 
oil for food; palm oil for food; palm kernel oil for 
food; sunflower oil for food; butter; cocoa butter for 
food; coconut oil for food; linseed oil for food; colza 
oil for food. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102593 A 
(800) 1459417 
(151) 2019 01 17 
(891) 2019 01 17 
(731) Zino Davidoff SA 

Rue Faucigny 5, CH-1700 Fribourg,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; scented water; li-
quid perfume, namely eau fraîche; eau de Cologne; 
eaux de toilette; eau de parfum; perfumes; toiletries; 
shampoos; shower gels; bath gels; bath liquids for 
cosmetic use; shower liquids for cosmetic use; bath 
foaming gel; shower foaming gel; bath foaming liqu-
ids; bath salts; skin lotions for cosmetic use; sanitary 
preparations being toiletries for body care; tanning 
products based on suntan creams; suntan creams; 
non-medicated stimulating lotions for body care; bo-
dy lotions for cosmetic use; body moisturizing con-
centrates; pre-shave creams; shaving soap; shaving 
creams; shaving gels; after-shave products, in parti-
cular after-shave balms, after-shave cologne, after-
shave oils, after-shave creams, after-shave gel, after-
shave powder, after-shave lotions; deodorant soaps; 
deodorant sprays for personal use; deodorant sticks 
for personal use; antiperspirants. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102594 A 
(800) 1459439 
(151) 2019 03 06 
(891) 2019 03 06 
(731) Victoria's Secret Stores Brand Management,  

Inc. 
4 Limited Parkway, Reynoldsburg OH  
43068, USA 

(540) 

VICTORIA'S SECRET 
TEASE 
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(591) Black, white  
(511)  
3 – Eau de parfum; non-medicated skin care prepara-
tion, namely body mist; body sprays; body lotion. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102595 A 
(800) 1459533 
(151) 2019 01 21 
(891) 2019 01 21 
(731) GD Sigelei Electronic Tech Co., Ltd 

B7 Building, No.1 District, Xicheng  
Science and Technology Park, Hengli 
Town, Dongguan, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.13.25; 27.05.01; 28.03 
(511)  
34 – Tobacco; cigarillos; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; 
matches; lighters for smokers; cigarette filters; flavo-
rings, other than essential oils, for tobacco; flavo-
rings, other than essential oils, for use in electronic 
cigarettes; electronic cigarettes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102596 A 
(800) 1459539 
(151) 2018 12 21 
(891) 2018 12 21 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as Kao Corporation) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,  
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Soaps and detergents; perfume and flavour ma-
terials, and incense; cosmetics; dentifrices; false na-
ils; false eyelashes; fabric softeners for laundry use; 
laundry bleach; adhesives for affixing false hair; ad-
hesives for affixing false eyelashes; laundry starch; 
seaweed gelatine for laundry use [Funori]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102597 A 
(800) 1459618 
(151) 2019 02 22 
(891) 2019 02 22 
(731) Wells Fargo & Company 

1700 Wells Fargo Center, MAC N9305-176,  
Sixth & Marquette, Minneapolis MN 55479,  
USA 

(540) 
 

 
 

(591) The colors red and white are claimed  
as a feature of the mark 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
35 – Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of banking services; 
business information services, namely, providing cu-
stomized company and industry performance ana-
lysis in the field of banking, finance, investments 
and insurance; providing business information in the 
field of company and industry performance; acco-
unts receivable management services; accounts rece-
ivable billing services; administration and reconci-
liation of accounts on behalf of others; administra-
tion of business payroll for others; preparation of fi-
nancial reports for others, namely, provision of con-
solidated reports and document images of banking 
and financial activity. 
 

36 – Banking services; business banking services; 
payment processing services, namely, credit card 
and debit card transaction processing services; credit 
card, debit card and electronic check transaction pro-
cessing services; issuing stored value cards; inves-
tment consultation, investment brokerage and inves-
tment management services; financial investment 
services in the fields of securities, mutual funds, cer-
tificates of deposit, and portfolio management; insu-
rance agencies, insurance consultation and insurance 
administration services in the fields of accident, flo-
od, fire, automobile, life, health, home, renters, long-
term care, in-home business, watercraft, umbrella, 
liability, property, identity theft and employer insu-
rance; financial evaluation for insurance purposes; 
administration of employee benefits plans concer-
ning insurance and finance; accounts payable debi-
ting services; mortgage banking services, mortgage 
lending services, mortgage brokerage services; com-
mercial lending services; consumer lending services; 
issuing letters of credit; foreign exchange services, 
namely, foreign exchange transactions, foreign ex-
change information services and providing for the 
exchange of foreign currency; credit and financial 
consultation; treasury financial management servi-
ces; trust management accounts services; cash ma-
nagement services; online banking services; online 
business banking services; bill payment services; el-
ectronic payment, namely, electronic processing and 
subsequent transmission of ACH payment data, el-
ectronic check payment data, electronic payments, 
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and invoice, bill, tax, and distribution payment data; 
tax payment processing services; providing informa-
tion in the field of banking, credit card and debit 
card services, credit card, debit card and electronic 
check transaction processing services, financial ma-
nagement, investment brokerage, investment mana-
gement, financial portfolio management, insurance, 
accounts payable debiting services, mortgage ban-
king, mortgage lending, mortgage brokerage, com-
mercial lending, consumer lending, issuing letters of 
credit, foreign exchange services, financial treasury 
management services, trust management accounts 
services, cash management services, online banking, 
bill payment services, and tax payment processing 
services; financing loans for inventory, machinery, 
vehicles and equipment; providing lease financing 
for inventory, machinery, vehicles and equipment. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102598 A 
(800) 1459627 
(151) 2018 11 12 
(891) 2018 11 12 
(731) NAHAL EGHBALI AZAR (MS) 

4th Floor, No.39 Eghbal Melli Ave, Reshadat 
St, Sarv Sharghi St, Sa'Adat Abad, Tehran, 
Islamic Republic of Iran 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.01 
(511)  
34 – Tobacco; smoking tobacco; tobacco pipes. 
 

35 – Import-export agency services for the goods in-
cluding tobacco, smoking tobacco, tobacco pipes. 
 

39 – Packaging of the goods; delivery of the goods 
including tobacco, tobacco smoking, tobacco pipes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102599 A 
(800) 1459633 
(151) 2019 01 09 
(891) 2019 01 09 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 

"AGROPROMISLOVA COMPANY  
"FAVORIT" 
vul. Poliova, 1 V, s. Pidhaitsi, Kirovohradskyi  
r-n, Kirovohradska obl. 27613, Ukraine 

(540) 

 

(591) Black, yellow and white 
(531) 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 05.07.02;  

05.07.05; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
7 – Shock absorber plungers (parts of machines); 
flour mill machines; bulldozers; centrifugal mills; 
winnowers; lawnmowers [machines]; turf removing 
ploughs; milking machines; drainage machines; ex-
cavators, excavator with one-piece; escalators; rea-
pers; reapers (machines); reapers and binders; mills-
tones; raking machines; grain separators; reapers and 
threshers; grain husking machines; ditchers [plo-
ughs]; conveyors (machines); diggers [machines]; 
housings [parts of machines]; cultivators (machines); 
butter machines; earth moving machines; peeling 
machines, grinding machines; hair cutting machines 
for animals; mechanized livestock feeders; mixers 
[machines]; mills (machines); threshing machines, 
motorized cultivators; sprayers (machines); ploughs; 
ploughshares; weeding machines; sifting installati-
ons; sifting machines; sowers [machines]; agricultu-
ral implements, other than hand-operated; agricultu-
ral elevators; agricultural machines; tedding machi-
nes; sheaf-binding machines; straw [chaff] cutters; 
beating machines; beaters, electric. 
 

35 – Administrative processing of orders for the pur-
chase of a range of goods, namely, agricultural ma-
chines, agricultural implements; auctioneering of a 
range of goods, namely, agricultural machines, agri-
cultural implements; demonstration of the range of 
goods, namely, agricultural machines, agricultural 
implements; supply services for others of a range of 
goods, namely, agricultural machines, agricultural 
implements (purchasing goods for other enterprises); 
services in retail or wholesale sales of goods, name-
ly, agricultural machines, agricultural implements; 
presentation of a range of goods namely, agricultural 
machines, agricultural implements, on means of in-
forming for the purpose of retail sale; promotion of 
sales for others of a range of goods, namely, agricul-
tural machines, agricultural implements; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, namely, agricultural machinery, agricultural 
implements, excluding the transport thereof, enab-
ling customers to conveniently view and purchase 
those goods, including via the Internet online. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102600 A 
(800) 1459651 
(151) 2018 07 30 
(891) 2018 07 30 
(731) Gaming Laboratories International LLC 

600 Airport Road, Lakewood NJ 08701,  
USA 

(540)  

GLI 
(591) Black, white  
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(511)  
9 – Computer hardware and computer software; co-
mputer software for use in checking and confirming 
the compliance of electronic game apparatus, elec-
tronic games, lottery games, games of chance and 
slot machines (including video slot machines); com-
puter software related to remote testing services; 
unified communications software; computer infor-
mation security software and related systems, in par-
ticular for use in the field of healthcare IT that con-
forms to specific government standards; hardware, 
firmware and software, in particular for use in voting 
machines and voting systems that conforms to speci-
fic government standards; internet protocol (IP) ca-
meras; internet protocol (IP) surveillance cameras; 
computer hardware and software solutions designed 
to deliver instructional content; training, learning 
and educational software; training guides and manu-
als in electronic format; data carriers, memory sticks 
and other digital recording media; data carriers, me-
mory sticks and other digital recording media, con-
taining software for use in checking and confirming 
the compliance of electronic game apparatus, elec-
tronic games, lottery games, games of chance and 
slot machines (including video slot machines); parts, 
fittings and accessories relating to all of the afore-
said. 
 

35 – Business auditing in the nature of electronic ga-
ming and lottery devices, gaming, lottery and para-
mutual systems and consulting services related the-
reto; retail (including online retail) and wholesale 
services related to computer hardware and computer 
software; outsourcing services in relation to the ma-
nagement of software (terms considered too vague 
by the International Bureau – rule 13 (2) (b) of the 
Common Regulations); business auditing; business 
consultancy services relating to business continuity, 
disaster planning and recovery; information, adviso-
ry, support and consultancy services relating to all of 
the aforesaid. 
 

41 – Providing of training and education; providing 
online learning and training services; providing trai-
ning, learning and education services through inte-
grated learning systems; providing of training and 
education in relation to computer hardware, compu-
ter software, IT systems, IT services and cyber secu-
rity; arranging and conducting seminars, classes, 
workshops and training sessions in relation to com-
puter hardware, computer software, IT systems, IT 
services and cyber security; information, advisory, 
support and consultancy services relating to all of 
the aforesaid. 
 

42 – Scientific and technological services and re-
search and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; services of cont-
rol, tests, checking legality and approval of elec-
tronic game apparatus, of programs for electronic 

games, of lottery games and games of chance on be-
half of national or governmental gaming regulatory 
authorities (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common 
Regulations); testing and inspecting the functionality 
of electronic gaming and lottery devices, gaming lo-
ttery and paramutual systems and associated equip-
ment and consulting services related thereto; testing, 
analysis and evaluation of gaming equipment and 
gaming software of others for the purpose of certifi-
cation obtained over a wireless communication devi-
ce; providing remote testing, checking and certifying 
services in relation to gaming machines, electronic 
game apparatus, electronic games, lottery games, ga-
mes of chance and slot machines (including video 
slot machines); cyber security protection, consulting 
and monitoring; cyber security incident response and 
investigation services; services of control, tests, 
checking legality and approval of voting machines 
and health information technology on behalf of na-
tional or governmental regulatory authorities (terms 
considered too vague by the International Bureau – 
rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); testing 
voting equipment and IT systems in the health deli-
very field to determine conformity with certification 
standards; quality assurance and IT consulting servi-
ces, including such services provided in the voting 
equipment and health delivery fields; information 
technology (IT) services (terms considered too va-
gue by the International Bureau – rule 13 (2) (b) of 
the Common Regulations); hosting outsourcing ser-
vices (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common Regula-
tions); network security services; IT security servi-
ces, namely, assessing and ascertaining the (unaut-
horised) accessibility of sensitive information or da-
ta; IT help desk services; IT support and maintenan-
ce services (terms considered too vague by the Inter-
national Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common Re-
gulations); learning systems services (terms conside-
red too vague by the International Bureau – rule 13 
(2) (b) of the Common Regulations); outsourcing 
services in relation to the management of software; 
IT process improvement, consulting and design 
services; IT compliance management; quality audi-
ting; auditing of IT systems for others; IT system 
implementation services; IT network implementation 
services (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common Re-
gulations); disaster recovery services for computer 
systems and data communications systems; compu-
ter disaster recovery planning; computer services 
and software as a service (SaaS) services featuring 
software integrated with IP surveillance cameras 
(terms considered too vague by the International 
Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common Regulati-
ons); cyber and computer surveillance services; cy-
ber security services, namely, IT penetration testing 
services; conducting security reviews and audits of 
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computer source code; data security services; IT cer-
tification services; certification services related to 
computer hardware, computer software, IT systems, 
IT services, data and cyber security; testing, audi-
ting, analysis and evaluation services for the purpose 
of certification of computer hardware, computer sof-
tware, IT systems, IT services, data and cyber secu-
rity; unified communications technology services 
(terms considered too vague by the International Bu-
reau – rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); 
information, advisory, support and consultancy ser-
vices relating to all of the aforesaid. 
 

45 – Security incident response and investigation 
services (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau – rule 13 (2) (b) of the Common Re-
gulations); security or surveillance services provided 
via video footage from IP cameras; reviewing stan-
dards and practices to assure compliance with laws 
and regulations; interviewing of staff for security 
purposes; conducting staff interviews to assess and 
ascertain the (unauthorised) accessibility of sensitive 
information or data; security services, namely, revie-
wing training material and records to assess and as-
certain the (unauthorised) accessibility of sensitive 
information or data; information, advisory, support 
and consultancy services relating to all of the afo-
resaid. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102601 A 
(800) 1459709 
(151) 2018 10 19 
(891) 2018 10 19 
(731) NOLAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA  

İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
BARBAROS H.PAŞA MAH., N.HİKMET  
HİKMET BLV., A BLOK NO:84 A/73,  
ESENYURT, İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 26.11.03; 26.11.11; 27.05.01;  

27.05.11 
(511)  
12 – Motor land vehicles, motorcycles, mopeds; en-
gines and motors for land vehicles; clutches for land 
vehicles; transmissions, transmission belts and trans-
mission chains for land vehicles; gearing for land 
vehicles, brakes, brake discs and brake linings for 
land vehicles; vehicle chassis, automobile bonnets, 
vehicle suspension springs, shock absorbers for au-
tomobiles, gearboxes for land vehicles, steering 
wheels for vehicles, rims for vehicle wheels; bicyc-
les and their bodies, handlebars and mudguards for 
bicycles; vehicle bodies; tipping bodies for trucks; 

trailers for tractors; frigorific bodies for land vehic-
les; trailer hitches for vehicles; vehicle seats; head-
rests for vehicle seats; safety seats for children, for 
vehicles; seat covers for vehicles; vehicle covers 
(shaped); sun-blinds adapted for vehicles; direction 
signals and arms for direction signals for vehicles; 
windscreen wipers and wiper arms for vehicles; in-
ner and outer tires for vehicle wheels; tubeless tires; 
tire-fixing sets comprised of tire patches and tire 
valves for vehicles, windows for vehicles, safety 
windows for vehicles, rearview mirrors and wing 
mirrors for vehicles; anti-skid chains for vehicles; 
luggage carriers for vehicles; bicycle and ski carriers 
for cars; saddles for bicycles or motorcycles; air 
pumps for vehicles, for inflating tires; anti-theft 
alarms for vehicles, horns for vehicles; safety belts 
for vehicle seats, air bags (safety devices for auto-
mobiles); baby carriages, wheelchairs, pushchairs; 
wheelbarrows; shopping carts; single or multi-whe-
eled wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts; 
handling carts; rail vehicles; locomotives; trains; 
trams; waggons; cable cars; chairlifts; vehicles for 
locomotion by water and their parts, other than their 
motors and engines; vehicles for locomotion by air 
and their parts, other than their motors and engines. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; design of advertising 
materials; provision of an online marketplace for bu-
yers and sellers of goods and services; office func-
tions; secretarial services; arranging newspaper sub-
scriptions for others; compilation of statistics; rental 
of office machines; systemization of information in-
to computer databases; telephone answering for una-
vailable subscribers; business management, business 
administration and business consultancy; accoun-
ting; commercial consultancy services; personnel 
recruitment, personnel placement, employment age-
ncies, import-export agencies; temporary personnel 
placement services; auctioneering; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of go-
ods, namely, motor land vehicles, motorcycles, mo-
peds, engines and motors for land vehicles, clutches 
for land vehicles, motorcycles, mopeds, engines and 
motors for land vehicles, clutches for land vehicles, 
transmissions, transmission belts and transmission 
chains for land vehicles, gearing for land vehicles, 
brakes, brake discs and brake linings for land vehic-
les, vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle sus-
pension springs, shock absorbers for automobiles, 
gearboxes for land vehicles, steering wheels for ve-
hicles, rims for vehicle wheels, bicycles and their 
bodies, handlebars and mudguards for bicycles, ve-
hicle bodies, tipping bodies for trucks, trailers for 
tractors, frigorific bodies for land vehicles, trailer 
hitches for vehicles, vehicle seats, head-rests for ve-
hicle seats, safety seats for children, for vehicles, 
seat covers for vehicles, vehicle covers (shaped), 
sun-blinds adapted for vehicles, direction signals and 
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arms for direction signals for vehicles, windscreen 
wipers and wiper arms for vehicles, inner and outer 
tires for vehicle wheels, tubeless tires, tire-fixing 
sets comprised of tire patches and tire valves for 
vehicles, windows for vehicles, safety windows for 
vehicles, rearview mirrors and wing mirrors for ve-
hicles, anti-skid chains for vehicles, luggage carriers 
for vehicles, bicycle and ski carriers for cars, saddles 
for bicycles or motorcycles, air pumps for vehicles, 
for inflating tires, anti-theft alarms for vehicles, 
horns for vehicles, safety belts for vehicle seats, air 
bags (safety devices for automobiles), baby carria-
ges, wheelchairs, pushchairs, wheelbarrows, shop-
ping carts, single or multi-wheeled wheelbarrows, 
shopping trolleys, grocery carts, handling carts, rail 
vehicles, locomotives, trains, trams, wagons, cable 
cars, chairlifts, vehicles for locomotion by water and 
their parts, other than their motors and engines, ve-
hicles for locomotion by air and their parts, other 
than their motors and engines, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through ma-
il order catalogues. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102602 A 
(800) 1459710 
(151) 2018 09 28 
(891) 2018 09 28 
(731) WMF Group GmbH 

Eberhardstraße 35, 73312 Geislingen,  
Germany 

(540)  

WMF 
(591) Black, white  
(511)  
7 – Food and beverage processing and preparation 
machines and apparatus, all the aforesaid goods 
included in class 7; electric food processors for do-
mestic use; electric kitchen machines for food prepa-
ration [other than cooking]; electric baby food pro-
cessors; electric kitchen appliances for chopping, 
mixing, pressing; electric kitchen mixers; food pro-
cessors, electric; electric grinders for food preparati-
on; electric peeling machines for use in the prepara-
tion of food; vegetable spiralizers, electric; electric 
vegetable peelers; electric salad makers (machine) 
for household purposes; electric apparatus for cu-
tting vegetables for household purposes; electric 
salad drainers for household purposes; electric hand 
blender for household purposes; electric food blen-
ders (for household purposes); beaters being electric  
appliances; electric food blenders; whisks, electric, 
for household purposes; electrical squeezers for fruit 
and vegetable; fruit presses, electric, for household 
purposes; electric fruit peelers; electric fruit squee-
zers; electric fruit grinders; apparatus for aerating 
beverages for household purposes; electric egg bea-

ters for household purposes; electric dough kneading 
machines; electric pasta makers for domestic use; 
kneaders (electric kitchen machines); pasta cutters 
(machines) for household purposes; noodle and pasta 
making machines for household purposes; electric 
Kitchen knives; electric kitchen tools; machines for 
slicing food (electric, kitchen) for household purpo-
ses; electric ice crushing machines for household 
purposes; bread cutting machines for household pur-
poses; electric pizza cutters; grating machines for 
household use; peelers (electric machines) for house-
hold purposes; mincers (electric) for household use; 
electric coffee frothers for household purposes; po-
wer-operated coffee grinders for household purpo-
ses; electrical appliances used in kitchen for milling; 
electric mixers for household purposes; electric milk 
frothers; kitchen grinders, electric; power-operated 
coffee grinders; electric pepper mills; electric salt 
mills; electric graters; beverage making machines for 
household purposes; mills for household purposes, 
other than hand-operated; electric machine for ma-
king smoothies (pre-mixed beverages of fruits, ve-
getables and/or milk products). 
 

8 – Hand-operated implements with knives or blades 
for cutting and chopping purposes for household and 
kitchen as well as for catering facilities, as far as 
included in this class; hand-operated vegetable cut-
ters; apple corers; vegetable corers; hand-operated 
cutting devices for dough, in particular for noodles 
and pasta; cutlery; knives, forks and spoons; cutlery, 
knives, forks, spoons made of precious metal; butter 
curlers. 
 

11 – Food and beverage cooking, heating, cooling 
and treatment equipment; raclette apparatus; fondues 
(cooking apparatus); electric domestic deep fryers; 
popcorn makers; sandwich makers (toasters); sand-
wich toasters; electric toasters; cotton candy making 
machines; table top ovens; waffle irons, electric; mi-
crowave ovens for domestic use; air fryers; inducti-
on cookers; portable induction cookers, electric; 
electric cooking ovens for household use; electric 
bread cookers; home bread makers; domestic bread 
toasters (electric); electric egg cookers for household 
purposes; electric bottle heaters; electric outdoor 
grills; electric indoor grills; adapted stands and sup-
ports for electric grills; electric panini makers; elec-
tric griddles (cooking appliances); electric toaster 
ovens; electric tea warmers; machines for making 
ice cream; electric espresso machines; electric coffee 
filters; electric chocolate makers; electric beverage 
heaters; electric wireless coffeepots; electrical coffee 
pots incorporating percolators; electric coffee ma-
kers for household use; electric coffee roasters for 
household purposes; electric tea makers; kettles, el-
ectric; water heaters, electric; heaters, electric, for 
feeding bottles; baby food warmers, electric; sterili-
sers for babies' feeding bottles; electric appliances 
for making yogurt; electric house apparatus for coo-
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king; autoclaves, electric, for cooking; electric stea-
ming apparatus for cooking; electric food steamer; 
autoclaves, electric, for cooking; electric skillets; 
electric broiling pans; hot pots (electrically heated); 
electric casseroles; electric kitchen machines for 
cooking for household purposes; electric stew-pots; 
electric food dehydrators for household purposes; 
electric griddles (cooking appliances); electric rice 
cookers; electric woks; electromagnetic induction 
cookers (for household purposes); domestic cooking 
ovens; domestic stoves for household purposes; 
domestic plate warmers; hot plates; heated display 
cabinets; refrigerated food counters; heating and 
cooling apparatus for dispensing hot and cold beve-
rages; electric wine coolers for household purposes; 
electric hot plates; electric refrigerators (for house-
hold purposes); electric heated urns; support for 
lanterns of metal and glass. 
 

21 – Flower pots; flower pot holders; plant pots and 
saucers; planters of glass and precious metal/ stain-
less steel; pots for herbs; pots for indoor herbs and 
herb gardens, in particular with integrated lighting 
sets and/or irrigation; spice sets; spice racks; spice 
jars; non-electric spice grinders; cruet sets for oil and 
vinegar; shakers for spices; fitted covers for buckets 
or pails; flower bowls of stainless steel; tableware, 
cookware and containers for household purposes; 
glasses, drinking vessels and barware; mixing bowls; 
oven-to-table tableware; cups and mugs; serving pla-
tters; serving ladles; plates; knife rests for the table; 
chopstick rests; ramekins; oven to table racks; ba-
king utensils; bakeware; baking dishes; bread bo-
ards; butter-dish covers; steamer baskets; wire bas-
kets [cooking utensils]; egg cups; finger bowls; pla-
tes for hors d'oeuvre; coffee mugs; coffee pots; co-
ffee services of precious metal; casseroles [dishes]; 
saucepan lids; cake tins; cake molds [moulds]; knife 
rests for the table; cream jugs; salad bowls; gravy 
boats; chocolate molds; dish covers; dishes; trivets 
[table utensils]; serving bowls; butlers' trays; serving 
pots; soufflé dishes; soup bowls; tableware, other 
than knives, forks and spoons; teapots; tea services 
[tableware]; tea cups; drip mats for tea; pie pans; ca-
ke domes; portable cooking kits for outdoor use; 
coasters (tableware); saucers; cocktail glasses; hou-
sehold containers of stainless steel; buckets for hou-
sehold use; litter baskets of metal; storage jars of 
metal; storage jars; beverageware; candy boxes; 
bowls for candy; bread bins; bread baskets for hou-
sehold purposes; butter dishes; stainless steel boxes 
for household use; containers for ice; ice cube molds 
[moulds]; cruet stands of precious metal; oil cruets 
of precious metal; bottles; bottle stands; cookie jars;  
vegetable racks; stands for dishes; drinks containers 
for household use; non-electric coffee servers of pre-
cious metal; jars; kitchen containers; fruit cups; pep-
per pots; lunch boxes; salt cellars; bowls [basins] for 
kitchen and household use; syrup jugs; dispensers 
for cling film [other than fixed]; straw dispensers; 

dispensers for serviettes; mug racks; teapot stands; 
tea caddies; toast racks; cake stands; pedal bins; food 
storage containers; water bottles; toothpick holders, 
in particular of stainless steel; sugar bowls, in parti-
cular of stainless steel; sugar bowls; stands of preci-
ous metal and glass for serving marmalade; support 
for table numbers; racking [structures] of metal for 
supporting buffet tableware; butter coolers; double 
heat insulated containers for food; bottle coolers 
[receptacles]; beverage coolers [containers]; vacuum 
flasks for holding food; non-electric vacuum jugs; 
caviar coolers; heaters for feeding bottles, non-elec-
tric; coolers [non-electric containers]; portable beve-
rage coolers; coolers for wine; stainless steel stands 
for coolers for wine; lemon squeezers [non-electric]; 
crushers for kitchen use, non-electric; beaters, non-
electric; whisks, non-electric, for household purpo-
ses; non-electric garlic peelers; non-electric grinders; 
non-electrical coffee grinders; non-electric coffee 
brewers; coffeepots, non-electric; fruit presses, non-
electric, for household purposes; rolling pins, do-
mestic, in particular for dough for noodles and pasta, 
hand-operated; non-electric pasta makers for domes-
tic use; non-electric milk frothers; mugs for making 
yogurt for household purposes; mills for household 
purposes, hand-operated; blenders for food [non-
electric]; kitchen grinders, non-electric; non-electric 
ice crushers; vegetable mashers; hand-operated gar-
lic presses; hand-operated food grinders; coffee grin-
ders, hand-operated; pepper mills, hand-operated; 
potato ricers; rotary cheese graters; cherry pitters; 
graters for kitchen use; mixers for food (household 
containers); mortars for kitchen use; food mashers; 
non-electric meat grinders; graters; roasting dishes; 
non-electric skillets; frying pan lids; cooking ske-
wers of metal; roasting dishes; double boilers; hot 
pots, not electrically heated; steamers [cookware]; 
closures for pot lids; deep fryer baskets; non-electric 
griddles; grills [cooking utensils]; cookery molds 
[moulds]; cauldrons; saucepan lids; cooking utensils 
for use with domestic barbecues; non-electric can-
ners [pressure cookers]; deep fryers, non-electric; 
cooking utensils for use with domestic barbecues; 
pressure cookers, non-electric; non-electric rice coo-
king pots; non-electric slow cookers; non-electric 
autoclaves for household use; earthenware sauce-
pans; pot lids; woks; autoclaves, non-electric, for 
cooking; food steamers, non-electric; molds [mo-
ulds] for muesli bar making for household purposes; 
containers for household or kitchen use; bento bo-
xes; lunch boxes; strainers for household purposes; 
cruets; ice cube molds for refrigerators; hand-ope-
rated salad drainers; thermal insulated containers for 
food or beverage; insulated cups with lids; thermally 
insulated flasks for household use; freezer containers 
for household purposes; cooking pots and pans [non-
electric]; blenders (non-electric); mills for household 
purposes, hand-operated; pepper mills, hand-opera-
ted, and salt mills, non-electric; rice cookers, non-el-
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ectric; sandwich boxes; trays [household]; household 
or kitchen utensils; colanders for household use; 
draining trays; dish drying racks; fitted dispensers 
for wiping, drying, polishing and cleaning paper; 
cookie [biscuit] cutters; bread tongs; cocktail sticks; 
cocktail sticks; egg separators, non-electric, for hou-
sehold purposes; ice cream scoops; fish scoops; bo-
ttle stands; meat tenderisers for household purposes; 
tenderizers [kitchen utensils]; vegetable tongs; bas-
ting spoons [cooking utensils]; barbecue forks; bar-
becue tongs; hand-operated implements for cracking 
lobsters; hand-operated sushi makers; noodle machi-
nes, hand-operated; meal trays; honey servers; co-
ffee scoops; candelabra [candlesticks]; candlesticks 
with wind protection; candle extinguishers; basting 
brushes; scrapers (kitchen implements); cooking fu-
nnels; corn cob holders; flour sifters; knife blocks; 
mixing spoons [kitchen utensils]; non-electric egg 
crackers for household use; tortilla presses, non-
electric [kitchen utensils]; waffle irons, non-electric; 
nutcrackers; spatulas; non-electric beaters for kit-
chen use; mixing spoons [kitchen utensils]; salad 
tongs; scoops for household purposes; slotted spo-
ons; basting spoons [cooking utensils]; serving 
forks; serving spoons; serving tongs; napkin holders 
and rings; spaghetti tongs; asparagus tongs; non-
electric ice cream makers; skewers (cooking utensil); 
tea balls; tealight holders; tea strainers; pastry cu-
tters; dumpling moulds for household use; place card 
holders; tablecloth holders; pan scrapers; pot stands; 
pie servers; tortilla presses; carving forks; funnels; 
dish drying racks; wine drip collars specially ada-
pted for use around the top of wine bottles to stop 
drips; spatulas for kitchen use; lemon squeezers; 
sugar scoops; sugar tongs; cocktail shakers; chop-
sticks; coffee pots; coffee filters, not of paper, being 
part of non-electric coffee makers; non-electric co-
ffee frothers; coffeepots, non-electric; coffee-filte-
ring machines, non-electric; non-electric plunger 
style coffee makers; coffee percolators, non-electric; 
coffee makers, non-electric; kettles, non-electric; 
non-electric milk frothers; whistling kettles; tea infu-
sers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102603 A 
(800) 1459721 
(151) 2019 02 05 
(891) 2019 02 05 
(731) RENAT AGZAMOV LIMAROVICH 

Glavmosstroy str., d. 18, flat 50, RU-119618  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  

(531) 27.05.01; 28.05 
(511)  
30 – Meat gravies; pasta; tortillas; macaroons [past-
ry]; flavorings, other than essential oils, for bevera-
ges; potato flour; ramen [Japanese noodle-based 
dish]; sushi; ferments for pastes; groats for human 
food; seaweed [condiment]; starch for food; edible 
paper; palm sugar; cloves [spice]; leaven; liquorice 
[confectionery]; capers; flavorings, other than essen-
tial oils, for cakes; tapioca flour; chewing gum; can-
dy; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; soya flour; gluten prepared as foodstuff; 
ginger [spice]; cereal bars; vinegar; sago; petits fours 
[cakes]; tapioca; chocolate beverages with milk; 
mayonnaise; chips [cereal products]; corn, milled; 
binding agents for ice cream; pelmeni [dumplings 
stuffed with meat]; pasta sauce; almond paste; nood-
les; honey; halvah; tea-based beverages; edible rice 
paper; maltose; crushed barley; breadcrumbs; prepa-
rations for stiffening whipped cream; cookies; spi-
ces; chocolate-coated nuts; popcorn; vanilla flavo-
rings for culinary purposes; flowers or leaves for use 
as tea substitutes; burritos; seasonings; minced garlic 
[condiment]; almond confectionery; chutneys [con-
diments]; cheeseburgers [sandwiches]; macaroni; 
corn flour; rice pulp for culinary purposes; meat 
pies; tabbouleh; sandwiches; malt extract for food; 
spring rolls; oat flakes; ice, natural or artificial; pies; 
noodle-based prepared meals; cake frosting [icing]; 
peppermint sweets; tea; marzipan; sweetmeats [can-
dy]; thickening agents for cooking foodstuffs; propo-
lis; chocolate-based beverages; rice-based snack 
food; celery salt; cake powder; pastry dough; flour; 
couscous [semolina]; buns; allspice; semolina; nut 
flours; rice cakes; okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; chocolate; spaghetti; sherbets [ices]; gin-
gerbread; crackers; cooking salt; oatmeal; malt bis-
cuits; pastilles [confectionery]; infusions, not medi-
cinal; salt for preserving foodstuffs; barley meal; ri-
ce pudding; baozi [stuffed buns]; baking powder; co-
coa-based beverages; husked barley; peppers [seaso-
nings]; saffron [seasoning]; confectionery for deco-
rating Christmas trees; hominy; ketchup [sauce]; 
custard; pancakes; corn flakes; sauces [condiments]; 
ravioli; ice for refreshment; cakes; chicory [coffee 
substitute]; quiches; petit-beurre biscuits; yeast; 
rusks; pizzas; fondants [confectionery]; tacos; curry 
[spice]; tarts; dressings for salad; cereal preparati-
ons; glucose for culinary purposes; puddings; beer 
vinegar; bread; bean meal; artificial coffee; mint for 
confectionery; vanillin [vanilla substitute]; nutmegs; 
star aniseed; bread rolls; unroasted coffee; pesto 
[sauce]; iced tea; chow-chow [condiment]; unlea-
vened bread; pralines; sea water for cooking; garden 
herbs, preserved [seasonings]; aniseed; oat-based fo-
od; hominy grits; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; candy decorations 
for cakes; vegetal preparations for use as coffee sub-
stitutes; soya sauce; coffee; sugar; cocoa beverages 
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with milk; gimbap [Korean rice dish]; cake dough; 
tomato sauce; wheat flour; ice cream; caramels [can-
dy]; baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; food flavorings, other than essential oils; 
chocolate mousses; fruit coulis [sauces]; dough; co-
ffee-based beverages; frozen yogurt [confectionery 
ices]; jiaozi [stuffed dumplings]; peanut confectione-
ry; gluten additives for culinary purposes; corn, 
roasted; soya bean paste [condiment]; coffee bevera-
ges with milk; turmeric; pastries; golden syrup; rice; 
pepper; cereal-based snack food; relish [condiment]; 
sausage binding materials; mustard meal; chocolate 
decorations for cakes; vermicelli [noodles]; stick 
liquorice [confectionery]; natural sweeteners; fruit 
jellies [confectionery]; pâtés en croûte; cream of tar-
tar for culinary purposes; condiments; wheat germ 
for human consumption; husked oats; powders for 
making ice cream; aromatic preparations for food; 
ham glaze; edible ices; marinades; waffles; muesli; 
crushed oats; cocoa; mustard; vareniki [stuffed dum-
plings]; high-protein cereal bars; royal jelly; cinna-
mon [spice]; dessert mousses [confectionery]; mo-
lasses for food; confectionery; meat tenderizers for 
household purposes; malt for human consumption; 
coffee flavorings. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of adver-
tising space; business auditing; financial auditing; 
business intermediary services relating to the mat-
ching of potential private investors with entrepre-
neurs needing funding; employment agency servi-
ces; computerized file management; book-keeping; 
invoicing; demonstration of goods; transcription of 
communications [office functions]; opinion polling; 
market studies; business information; commercial 
information and advice for consumers in the choice 
of products and services; business investigations; 
business research; marketing research; personnel 
recruitment; business management and organization 
consultancy; business organization consultancy; bu-
siness management consultancy; personnel manage-
ment consultancy; professional business consultan-
cy; consultancy regarding advertising communica-
tion strategies; consultancy regarding public relati-
ons communication strategies; layout services for 
advertising purposes; marketing; marketing in the 
framework of software publishing; targeted marke-
ting; business management of performing artists; bu-
siness management of sports people; writing of ré-
sumés for others; scriptwriting for advertising purpo-
ses; news clipping services; updating and mainte-
nance of information in registries; updating and ma-
intenance of data in computer databases; updating of 
advertising material; word processing; online retail 
services for downloadable and pre-recorded music 
and movies; online retail services for downloadable 
ring tones; online retail services for downloadable 

digital music; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; arranging newspa-
per subscriptions for others; organization of fashion 
shows for promotional purposes; organization of tra-
de fairs for commercial or advertising purposes; 
shop window dressing; design of advertising mate-
rials; business appraisals; payroll preparation; data 
search in computer files for others; sponsorship 
search; administrative assistance in responding to 
calls for tenders; business management assistance; 
commercial or industrial management assistance; co-
mmercial intermediation services; providing busi-
ness information via a web site; provision of com-
mercial and business contact information; provision 
of an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; web indexing for commercial or 
advertising purposes; presentation of goods on com-
munication media, for retail purposes; economic 
forecasting; auctioneering; retail services for works 
of art provided by art galleries; sales promotion for 
others; promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; production of telesho-
pping programmes; production of advertising films; 
office machines and equipment rental; rental of 
advertising time on communication media; publicity 
material rental; rental of billboards [advertising bo-
ards]; rental of vending machines; rental of sales 
stands; rental of photocopying machines; publication 
of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dis-
tribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; registration of wri-
tten communications and data; writing of publicity 
texts; advertising; online advertising on a computer 
network; advertising by mail order; television adver-
tising; document reproduction; compilation of statis-
tics; compilation of information into computer data-
bases; business inquiries; systemization of informa-
tion into computer databases; advisory services for 
business management; negotiation of business cont-
racts for others; negotiation and conclusion of com-
mercial transactions for third parties; compiling in-
dexes of information for commercial or advertising 
purposes; tax preparation; drawing up of statements 
of accounts; telemarketing services; psychological 
testing for the selection of personnel; wholesale ser-
vices for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; interim business management; 
outsourced administrative management for compa-
nies; business management of hotels; business ma-
nagement for freelance service providers; business 
project management services for construction pro-
jects; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; business mana-
gement of reimbursement programs for others; admi-
nistration of consumer loyalty programs; adminis-
tration of frequent flyer programs; administrative 
processing of purchase orders; public relations; 
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competitive intelligence services; modelling for ad-
vertising or sales promotion; typing; market intelli-
gence services; appointment reminder services [offi-
ce functions]; web site traffic optimization; reloca-
tion services for businesses; tax filing services; se-
arch engine optimization for sales promotion; appo-
intment scheduling services [office functions]; gift 
registry services; price comparison services; pay per 
click advertising; secretarial services; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; shorthand; outsourcing servi-
ces [business assistance]; telephone answering for 
unavailable subscribers; photocopying services; bu-
siness efficiency expert services. 
 

43 – Temporary accommodation reservations; holi-
day camp services [lodging]; rental of lighting ap-
paratus; hotel services; snack-bar services; rental of 
meeting rooms; boarding house bookings; cafeteria 
services; boarding for animals; motel services; acco-
mmodation bureau services [hotels, boarding hou-
ses]; rental of transportable buildings; rental of coo-
king apparatus; café services; day-nursery [crèche] 
services; tourist home services; rental of temporary 
accommodation; food and drink catering; rental of 
drinking water dispensers; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware; self-service restaurant servi-
ces; canteen services; hotel reservations; rental of 
tents; restaurant services; providing campground 
facilities; retirement home services; boarding house 
services; bar services; food sculpting. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102639 A 
(800) 1460103 
(151) 2018 12 26 
(891) 2018 12 26 
(731) CANSINO BIOLOGICS INC. 

401-420,4/F,BIOMEDICAL PARK OF  
WEST ZONE, 185 SOUTH AVENUE,TEDA  
WEST DISTRICT, BINHAI NEW AREA,  
TIANJIN, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
5 – Vaccines; drugs for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; cultures of mic-
roorganisms for medical or veterinary use; dietetic 
substances adapted for medical use; depuratives; ve-
terinary preparations; preparations for destroying no-
xious animals; dressings, medical; teeth filling mate-
rial. 
__________________________________________ 
 
 

(260) AM 2020 102640 A 
(800) 1460116 
(151) 2019 01 18 
(891) 2019 01 18 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102641 A 
(800) 1460117 
(151) 2018 12 09 
(891) 2018 12 09 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102642 A 
(800) 1460118 
(151) 2018 12 19 
(891) 2018 12 19 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

XYWERON 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102643 A 
(800) 1460143 
(151) 2019 01 18 
(891) 2019 01 18 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

DROVELIS 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 102644 A 
(800) 1460225 
(151) 2018 11 13 
(891) 2018 11 13 
(731) Yazykova Larysa Volodymyrivna 

vul. Cheliuskintsiv, 125, kv. 76, m. Donetsk  
83001, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Abrasives; abrasive cloth; glass cloth [abrasive 
cloth]; abrasive paper; breath freshening sprays; dia-
mantine [abrasive]; alum stones [astringents]; amber 
[perfume]; ammonia [volatile alkali] [detergent]; an-
tiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for 
household purposes; flavorings for beverages [essen-
tial oils]; cake flavorings [essential oils]; food flavo-
rings [essential oils]; joss sticks; aromatics [essential 
oils]; potpourris [fragrances]; balms, other than for 
medical purposes; bergamot oil; whiting; lip glosses; 
badian essence; vaginal washes for personal sanitary 
or deodorant purposes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton 
sticks for cosmetic purposes; bleaching soda; laund-
ry bleach; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; bleaching salts; decorative trans-
fers for cosmetic purposes; shoe wax; mustache 
wax; depilatory wax; wax for parquet floors; floor 
wax; volcanic ash for cleaning; astringents for cos-
metic purposes; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; gaultheria oil; dental bleaching gels; 
heliotropine; geraniol; make-up; lipsticks; deodo-
rants for pets; deodorants for human beings or for 
animals; deodorant soap; detergents, other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes; scented water; scented wood; extracts of 
flowers [perfumes]; herbal extracts for cosmetic pur-
poses; ethereal essences; essential oils; essential oils 
of cedarwood; essential oils of lemon; essential oils 
of citron; Javelle water; jasmine oil; greases for cos-
metic purposes; colorants for toilet purposes; pre-
servatives for leather [polishes]; color-removing pre-
parations; degreasers, other than for use in manufac-
turing processes; dentifrices; ionone [perfumery]; 
shaving stones. [astringents]; silicon carbide [abrasi-
ve]; carbides of metal [abrasives]; adhesives for affi-
xing false eyelashes; adhesives for affixing false 
hair; adhesives for cosmetic purposes; collagen pre-
parations for cosmetic purposes; hair conditioners; 
quillaia bark for washing; corundum [abrasive]; cos-
metics; eyebrow cosmetics; cosmetics for animals; 

beauty masks; cosmetic preparations for baths; hair 
straightening preparations; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cos-
metic preparations for slimming purposes; tailors' 
wax; shoe cream; skin whitening creams; creams for 
leather; polishing creams; cosmetic creams; starch 
glaze for laundry purposes; laundry starch; cakes of 
toilet soap; lavender water; lavender oil; incense; ha-
ir spray; nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; massage gels, other 
than for medical purposes; almond oil; almond soap; 
almond milk for cosmetic purposes; washing soda, 
for cleaning; shaving soap; soap for brightening tex-
tile; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; 
soap; musk [perfumery]; mint for perfumery; mint 
essence [essential oil]; cosmetic kits; emery; emery 
cloth; emery paper; nail art stickers; neutralizers for 
permanent waving; fumigation preparations [perfu-
mes]; eau de Cologne; eyebrow pencils; cosmetic 
pencils; oils for toilet purposes; oils for perfumes 
and scents; oils for cosmetic purposes; oils for clea-
ning purposes; oil of turpentine for degreasing; mo-
uthwashes, not for medical purposes; bases for flo-
wer perfumes; drying agents for dishwashing machi-
nes; cleansing milk for toilet purposes; cleansers for 
intimate personal hygiene purposes, non medicated; 
furbishing preparations; scouring solutions; perfu-
mery; toiletry preparations; perfumes; pastes for 
razor strops; pumice stone; hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes; polishing wax; polishing paper; 
polishing rouge; polishing stones; polishing prepara-
tions; shoe polish; polish for furniture and flooring; 
pomades for cosmetic purposes; fabric softeners for 
laundry use; laundry blueing; laundry preparations; 
air fragrancing preparations; bath preparations, not 
for medical purposes; leather bleaching preparations; 
floor wax removers [scouring preparations]; rust re-
moving preparations; varnish-removing preparati-
ons; paint stripping preparations; descaling prepara-
tions for household purposes; stain removers; lacqu-
er-removing preparations; shaving preparations; de-
pilatory preparations; nail care preparations; hair wa-
ving preparations; laundry soaking preparations; 
sun-tanning preparations [cosmetics]; make-up re-
moving preparations; make-up preparations; shining 
preparations [polish]; laundry glaze; preparations to 
make the leaves of plants shiny; denture polishes; 
preparations for unblocking drain pipes; smoothing 
preparations [starching]; dry-cleaning preparations; 
preparations for cleaning dentures; wallpaper clea-
ning preparations; aloe vera preparations for cosme-
tic purposes; non-slipping wax for floors; non-slip-
ping liquids for floors; make-up powder; nail varnish 
removers; windshield cleaning liquids; eye-washes, 
not for medical purposes; safrol; sachets for perfu-
ming linen; tissues impregnated with cosmetic lo-
tions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; turpentine for degreasing; teeth white-
ning strips; breath freshening strips; soda lye; bath 
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salts, not for medical purposes; sunscreen prepara-
tions; douching preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; canned pressurized 
air for cleaning and dusting purposes; dry shampoos; 
talcum powder, for toilet use; terpenes [essential 
oils]; tripoli stone for polishing; rose oil; toilet wa-
ter; mascara; beard dyes; hair dyes; cosmetic dyes; 
phytocosmetic preparations; lipstick cases; color-bri-
ghtening chemicals for household purposes [laund-
ry]; henna [cosmetic dye]; cleaning chalk; cleaning 
preparations; shampoos for pets [non-medicated gro-
oming preparations]; shampoos for animals [non-
medicated grooming preparations]; shampoos; cob-
blers' wax; shoemakers' wax; sandpaper; smoothing 
stones; grinding preparations; false eyelashes; false 
nails. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102645 A 
(800) 1460258 
(151) 2018 12 31 
(891) 2018 12 31 
(731) Selena Marketing International Sp. z o.o. 

Strzegomska 2-4, PL-53-611 Wrocław,  
Poland 

(540) 
 

 
 

(591) Dark blue, red and white 
(531) 25.05.02; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.10;  

27.05.24; 29.01.13 
(526) PROFESSIONAL 
(511)  
1 – Acrylic resins, unprocessed; adhesives for indus-
trial purposes; adhesives for wall tiles; adhesives for 
wallpaper; adhesives other than for stationery or ho-
usehold purposes; anti-incrustants; artificial resins, 
unprocessed; brickwork preservatives, except paints 
and oils; cement preservatives, except paints and 
oils; chemical preparations to prevent mildew; che-
mical products for use as fixing agents, namely self-
hardening artificial resin and mortar compounds for 
anchoring fastening elements and contained in car-
tridges; concrete preservatives, except paints and 
oils; construction adhesives; damp proofing prepara-
tions, except paints, for masonry; epoxy resins, unp-
rocessed; industrial chemicals; masonry preserva-
tives, except paints and oils; preservatives for tiles, 
except paints and oils; sizing preparations; synthetic 
resins, unprocessed. 
2 – Wood dyestuffs, mordants, wood mordants, ena-
mels for painting, paints, primers for wood, fireproof 
paints, primers, lacquers, oils for the preservation of 
wood, coatings, wood coatings, coatings for roofing, 

wood preservatives, anti-rust preparations for preser-
vation. 
 

17 – Adhesive tapes other than stationery and not for 
medical or household purposes; caulking materials; 
draught excluder strips; insulating materials; insula-
ting paints; insulating plaster; insulating tape and 
band; polyurethane aerosol foams; sealant compo-
unds for joints; seals; silicone and acrylic sealants; 
substances for insulating buildings against moisture; 
synthetic resins; washers of rubber; waterproof pac-
kings; weatherstripping compositions. 
 

19 – Bitumen; bituminous coatings for roofing; bitu-
minous products for building; building materials, not 
of metal; building paper; coverings, not of metal, for 
building; framework, not of metal, for building; mo-
rtar for building; plaster; road coating materials; roof 
coverings, not of metal; roof flashing, not of metal; 
roofing shingles; tarred strips, for building. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102646 A 
(800) 1460281 
(151) 2018 12 20 
(891) 2018 12 20 
(731) SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. 

Elizguibel, s/n, E-31638 EUGUI  
(NAVARRA), Spain 

(540) 

 
(591) White, red and blue 
(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.10; 27.05.22;  

29.01.12 
(511)  
9 – Sensors; sensors for establishing velocity; wear 
sensors for brake pads; pressure sensors; temperature 
sensors. 
 

12 – Vehicle parts and accessories; brake compo-
nents for vehicles; braking systems for vehicles and 
parts therefor; drum brakes for land vehicles; trans-
missions for land vehicles; transmission parts for 
land vehicles (belts); transmission parts for land ve-
hicles (other than belts); steering mechanisms for 
land vehicles; steering columns for vehicles; shock 
absorbers, part of vehicle suspension; shock absor-
bing springs for automobiles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102647 A 
(800) 1460286 
(151) 2019 01 01 
(891) 2019 01 01 
(731) VASU HEALTHCARE PVT. LTD. 

967/4, G.I.D.C., Makarpura, Vadodara  
390010, Gujarat State, India 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
5 – Ayurvedic medicinal preparations included in 
class 5. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102649 A  
(800) 1460326 
(151) 2019 02 01 
(891) 2019 02 01 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO  

(BRANDS) LIMITED 
Globe House, 4 Temple Place, London  
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

 
(591) Red, light blue, white, black 
(531) 10.01.25; 26.01.03; 26.11.02; 26.11.06;  

26.13.25; 27.05.01; 29.01.13 
(511) 
34 – Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; snuff 
with tobacco; snus with tobacco; snuff without to-
bacco; snus without tobacco; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigare-
tte lighters; matches; smokers' articles; cigarette pa-
per, cigarette tubes, cigarette filters; pocket appara-
tus for rolling cigarettes; hand held machines for in-
jecting tobacco into paper tubes; electronic cigare-
ttes; liquids for electronic cigarettes; tobacco pro-
ducts for the purpose of being heated. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102650 A 
(800) 1460369 
(151) 2019 02 13 
(891) 2019 02 13 
(731) DEERE & COMPANY 

One John Deere Place, Moline IL 61265-8098,  
USA 

(540)  

TORQ-GARD 
(591) Black, white  
(511)  
4 – Industrial oils and greases; lubricants. 
__________________________________________ 

(260) AM 2020 102651 A  
(800) 1460370 
(151) 2019 02 14 
(891) 2019 02 14 
(731) BIOFARMA 

50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex,  
France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pharmaceutical products; medical preparations; 
veterinary preparations; sanitary products for medi-
cal purposes; dietetic substances and foodstuffs for 
medical or veterinary use, food for babies; food sup-
plements for humans and animals; plasters, materials 
for dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102652 A 
(800) 1460394 
(151) 2019 01 28 
(891) 2019 01 28 
(731) NAKHLA TOBACCO CO S.A.E. 

3 Soliman Al Halabi Street, Azbakia, Cairo,  
Egypt 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.01 
(511) 
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobac-
co, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigari-
llos; snuff; smokers' articles included in this class; 
cigarette paper, cigarette tubes and matches. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102653 A 
(800) 1460432 
(151) 2018 11 23 
(891) 2018 11 23 
(731) CHEN CHENG SHENG 

Group 9, Jianchou Village, Yiting Town,  
Yiwu City, Jinhua, Zhejiang Province,  
China 

(540) 
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(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
7 – Oil presses [machines]; beverage preparation 
machines, electromechanical; sewing machines; 
wrapping machines; fruit presses, electric, for hou-
sehold purposes; soybean milk machines for hou-
sehold purposes; washing machines [laundry]; elec-
tric welding apparatus; dust exhausting installations 
for cleaning purposes; mixing machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102654 A 
(800) 1460443 
(151) 2019 03 07 
(891) 2019 03 07 
(731) NAKED WOLFE FOOTWEAR PTY. LTD. 

C/ – Abound Business Solutions Pty Ltd, 
Level 1, 426 Mt Alexander Road, Ascot  
Vale VIC 3032, Australia 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.24 
(511)  
18 – Handbags; messenger bags; overnight bags; ar-
ticles made from animal hides; articles made from 
animal skins; articles made from fur; articles made 
from imitation leather; articles made from leather; 
articles made from the skin of amphibians; articles 
made from the skin of birds; articles made from the 
skin of mammals; leather wallets; articles made from 
the skin of reptiles; purses; rucksacks; umbrellas; 
briefcases and suitcases; harness and saddlery; bags 
for climbers and campers in the nature of all-purpose 
carrying bags; pocket wallets; pouches (bags); travel 
goods (luggage); work bags; backpacks; casual bags; 
clutch bags. 
 

25 – Clothing; sandals; swimming costumes; under-
wear; scarves; belts; ties; corsets; gloves; stockings; 
socks; headwear; gym and sportswear; footwear; 
footwear for children; footwear for men; footwear 
for women; shoes; boots; slippers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102655 A 
(800) 1460448 
(151) 2019 02 21 
(891) 2019 02 21 
(731) YIWU WANSHENG STATIONERY FIRM 

NO.22411, DISTRICT 3, CHINA COMMO- 
DITIES, CITY INTERNATIONAL TRADE 
MART, YIWU, JINHUA; ZHEJIANG, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.01.05; 27.05.01 
(511) 
16 – Drawing instruments; stationery; fountain pens; 
steel pens; writing materials; writing instruments; 
writing brushes; pencils; paintbrushes; adhesive 
bands for stationery or household purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102656 A 
(800) 1460491 
(151) 2019 02 08 
(891) 2019 02 08 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "BIOTEHNOS" 
pr-kt Andropova, d. 18, korp. 6, pom. XI,  
kom. 7, RU-115432 Moscow, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.09.14; 02.09.22; 26.01.03; 26.01.14; 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepa-
rations. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102657 A 
(800) 1460547 
(151) 2019 01 10 
(891) 2019 01 10 
(731) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy  

otvetstvennostyu "ALHADAYA" 
ulitsa Satpayeva, zdaniye 29D, rayon  
Bostandykskiy, 050000 Almaty, Kazakhstan 

(540) 

 
(591) Black 
(531) 25.01.25; 27.05.04 
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(511)  
5 – Acaricides; aconitine; alkaloids for medical pur-
poses; alginates for pharmaceutical purposes, algici-
des, aldehydes for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for 
veterinary purposes; amino acids for medical purpo-
ses; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
medicine cases, portable, filled; first-aid boxes, fi-
lled; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; 
acetates for pharmaceutical purposes; balms for me-
dical purposes; bandages for dressings; diagnostic 
biomarker reagents for medical purposes, biocides, 
bromine for pharmaceutical purposes; paper for 
mustard plasters; fly catching paper; reagent paper 
for veterinary purposes; reagent paper for medical 
purposes; mothproofing paper; petroleum jelly for 
medical purposes, vaccines, oxygen baths; antiseptic 
cotton; aseptic cotton; absorbent cotton; wadding for 
medical purposes; cotton for medical purposes, die-
tetic substances adapted for medical use; radiolo-
gical contrast substances for medical purposes; nutri-
tive substances for microorganisms; radioactive sub-
stances for medical purposes; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; melissa water for pharma-
ceutical purposes; sea water for medicinal bathing; 
mineral waters for medical purposes, thermal water, 
dietary fiber; molding wax for dentists; gases for 
medical purposes; guaiacol for pharmaceutical pur-
poses, sexual stimulant gels; hematogen; hemoglo-
bin; hydrastine; hydrastinine; glycerine for medical 
purposes; glycerophosphates, glucose for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; hor-
mones for medical purposes, mustard for pharma-
ceutical purposes; mustard plasters; mud for baths; 
medicinal mud; gamboge for medical purposes; gur-
jun balsam for medical purposes; disinfectants; air 
deodorising preparations; deodorants, other than for 
human beings or for animals; deodorants for clot-
hing and textiles; diastase for medical purposes; di-
gitalin; mineral food supplements; nutritional supp-
lements; albumin dietary supplements; dietary supp-
lements for animals; yeast dietary supplements; algi-
nate dietary supplements; glucose dietary supple-
ments; casein dietary supplements; lecithin dietary 
supplements, linseed oil dietary supplements; propo-
lis dietary supplements; protein dietary supplements; 
protein supplements for animals; royal jelly dietary 
supplements; pollen dietary supplements; wheat 
germ dietary supplements; linseed dietary supple-
ments; enzyme dietary supplements; yeast for phar-
maceutical purposes; gelatine for medical purposes; 
cod liver oil; isotopes for medical purposes; immu-
nostimulants; insecticides; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alka-
line iodides for pharmaceutical purposes; iodoform; 
calomel [fungicide]; cream of tartar for pharmaceu-
tical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; 
camphor for medical purposes; capsules for medici-
nes, cachets for pharmaceutical purposes; hemostatic 

pencils; wart pencils; caustic pencils; carbolineum 
[parasiticide]; caustics for pharmaceutical purposes; 
cachou for pharmaceutical purposes; quassia for me-
dical purposes; quebracho for medical purposes; 
oxygen for medical purposes; gallic acid for phar-
maceutical purposes; acids for pharmaceutical pur-
poses; adhesives for dentures; surgical glues; stem 
cells for veterinary purposes; stem cells for medical 
purposes, cocaine; collagen for medical purposes; 
collodion for pharmaceutical purposes; corn rings 
for the feet; candy, medicated; angostura bark for 
medical purposes; barks for pharmaceutical purpo-
ses; cedar wood for use as an insect repellent; con-
durango bark for medical purposes; croton bark; ma-
ngrove bark for pharmaceutical purposes; myrobalan 
bark for pharmaceutical purposes; quinquina for 
medical purposes; medicated animal feed; medicinal 
roots; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; 
lint for medical purposes; starch for dietetic or phar-
maceutical purposes; creosote for pharmaceutical 
purposes; blood for medical purposes; cultures of 
microorganisms for medical or veterinary use; cura-
re; dental lacquer; liquorice for pharmaceutical pur-
poses; lactose for pharmaceutical purposes; candy 
for medical purposes; adhesive plasters; medicines 
for alleviating constipation; adhesive tapes for me-
dical purposes; lecithin for medical purposes; lotions 
for veterinary purposes; medicated hair lotions; loti-
ons for pharmaceutical purposes, medicated after-
shave lotions; personal sexual lubricants; lupulin for 
pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceu-
tical purposes; liniments; ointments for pharmaceuti-
cal purposes; sunburn ointments; mercurial oint-
ments; frostbite salve for pharmaceutical purposes; 
gauze for dressings; medicinal oils; mustard oil for 
medical purposes; camphor oil for medical purposes; 
castor oil for medical purposes; oil of turpentine for 
pharmaceutical purposes; dill oil for medical pur-
poses; dental mastics; dental abrasives; dental imp-
ression materials; teeth filling material; dressings, 
medical; surgical dressings; drugs for medical pur-
poses; medicines for veterinary purposes; serothera-
peutic medicines; medicines for human purposes; 
medicines for dental purposes; menthol; medicinal 
drinks; moleskin for medical purposes; almond milk 
for pharmaceutical purposes; powdered milk for ba-
bies; royal jelly for pharmaceutical purposes, milk 
ferments for pharmaceutical purposes; Irish moss for 
medical purposes; flour for pharmaceutical purposes, 
linseed meal for pharmaceutical purposes; fish meal 
for pharmaceutical purposes; fly glue; antibacterial 
soap; disinfectant soap; medicated soap; freeze-dried 
meat adapted for medical purposes; mint for phar-
maceutical purposes; dietetic beverages adapted for 
medical purposes; malted milk beverages for medi-
cal purposes; narcotics; medicinal infusions; tincture 
of iodine; eucalyptol for pharmaceutical purposes; 
tinctures for medical purposes; opium; opodeldoc, 
decoctions for pharmaceutical purposes; antiparasitic 
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collars for animals; cotton sticks for medical purpo-
ses; stick liquorice for pharmaceutical purposes; 
sulfur sticks [disinfectants]; pastilles for pharmaceu-
tical purposes; medicated dentifrices; pectin for 
pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical 
purposes; peptones for pharmaceutical purposes; 
hydrogen peroxide for medical purposes; pesticides; 
food for babies; leeches for medical purposes, blood 
plasma, eyepatches for medical purposes; poultices; 
compresses; scapulars for surgical purposes; babies' 
diapers; diapers for pets; diapers for incontinence; 
bunion pads; breast-nursing pads; pomades for me-
dical purposes, powder of cantharides; pyrethrum 
powder; belts for sanitary pads for women; anti-uric 
preparations; bacterial preparations for medical and 
veterinary use; bacteriological preparations for me-
dical and veterinary use; balsamic preparations for 
medical purposes; albuminous preparations for me-
dical purposes; biological preparations for veterinary 
purposes, biological preparations for medical purpo-
ses; veterinary preparations; bismuth preparations 
for pharmaceutical purposes; vitamin preparations; 
diagnostic preparations for veterinary purposes; dia-
gnostic preparations for medical purposes; bath pre-
parations for medical purposes; therapeutic prepara-
tions for the bath; hemorrhoid preparations, preparti-
ons for callouses; lice treatment preparations [pedi-
culicides]; acne treatment preparations; preparations 
to facilitate teething; preparations for the treatment 
of burns; fumigation preparations for medical purpo-
ses; opotherapy preparations; air purifying preparati-
ons; bronchodilating preparations; preparations for 
reducing sexual activity; sterilising preparations; so-
il-sterilising preparations; corn remedies; pharma-
ceutical preparations for treating dandruff; prepara-
tions for destroying noxious animals; herbicides; 
preparations for destroying dry rot fungus; larvae ex-
terminating preparations; fly destroying preparati-
ons; preparations for destroying mice; slug extermi-
nating preparations; vermin destroying preparations; 
pharmaceutical preparations for skin care; contact 
lens cleaning preparations; preparations of microor-
ganisms for medical or veterinary use; lime-based 
pharmaceutical preparations; styptic pencils; medi-
cated eye-washes; medicinal hair growth preparati-
ons; nutraceutical preparations for therapeutic or me-
dical purposes; opiates; anticryptogamic preparati-
ons; aloe vera preparations for pharmaceutical pur-
poses; preparations of trace elements for human and 
animal use; sulfonamides [medicines]; pharmaceuti-
cal preparations; pharmaceutical preparations for 
treating sunburn; enzyme preparations for veterinary 
purposes; enzyme preparations for medical purpo-
ses; phytotherapy preparations for medical purposes; 
chemico-pharmaceutical preparations; chemical pre-
parations for veterinary purposes; chemical prepara-
tions for the diagnosis of pregnancy; chemical pre-
parations for medical purposes; chemical preparati-
ons for treating wheat blight; chemical preparations 

for treating diseases affecting vine plants; chemical 
preparations for treating mildew; chemical preparati-
ons for treating phylloxera; chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; chilblain preparations; 
mothproofing preparations; collyrium; lead water; 
chemical conductors for electrocardiograph electro-
des; albuminous foodstuffs for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; homogenized food adapted for 
medical purposes; freeze-dried food adapted for me-
dical purposes; pharmaceuticals; sanitary towels; sa-
nitary panties; panty liners [sanitary]; propolis for 
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical 
purposes; radium for medical purposes; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; solvents for re-
moving adhesive plasters; vaginal washes for me-
dical purposes; solutions for contact lenses; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; gum for 
medical purposes; rubber for dental purposes; che-
wing gum for medical purposes; insect repellents; 
insect repellent incense; repellents for dogs; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; sarsapari-
lla for medical purposes; sugar for medical purposes; 
asthmatic tea; fumigating sticks; suppositories; linse-
ed for pharmaceutical purposes; tobacco-free cigare-
ttes for medical purposes; siccatives [drying agents] 
for medical purposes; syrups for pharmaceutical pur-
poses; turpentine for pharmaceutical purposes; mil-
king grease; greases for veterinary purposes; greases 
for medical purposes; lacteal flour for babies; infant 
formula; soporifics; bicarbonate of soda for pharma-
ceutical purposes; bath salts for medical purposes; 
salts for mineral water baths; salts for medical pur-
poses; potassium salts for medical purposes; sodium 
salts for medical purposes; smelling salts; mineral 
water salts; malt for pharmaceutical purposes; semen 
for artificial insemination; alcohol for pharmaceu-
tical purposes; medicinal alcohol; alloys of precious 
metals for dental purposes; ergot for pharmaceutical 
purposes; cooling sprays for medical purposes; anti-
bacterial handwashes; adjuvants for medical purpo-
ses; astringents for medical purposes; vermifuges; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 
chemical toilets; douching preparations for medical 
purposes; appetite suppressants for medical purpo-
ses; medical preparations for slimming purposes; 
parasiticides; mouthwashes for medical purposes; 
febrifuges; depuratives; animal washes [insectici-
des]; detergents for medical purposes; cattle washes 
[insecticides]; dog washes [insecticides]; insecticidal 
veterinary washes; vesicants; purgatives; remedies 
for perspiration; remedies for foot perspiration; che-
mical contraceptives; antiparasitic preparations; se-
datives; laxatives; tonics [medicines]; medicated toi-
letry preparations; digestives for pharmaceutical pur-
poses; nervines; media for bacteriological cultures; 
steroids; strychnine; serums; tanning pills; appetite 
suppressant pills; slimming pills; jujube, medicated; 
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antioxidant pills; sanitary tampons; vulnerary spon-
ges; thymol for pharmaceutical purposes; biological 
tissue cultures for veterinary purposes; biological ti-
ssue cultures for medical purposes; smoking herbs 
for medical purposes; medicinal herbs; transplants 
[living tissues]; surgical implants comprised of li-
ving tissues; pants, absorbent, for incontinence; sani-
tary panties; babies' diaper-pants; charcoal for phar-
maceutical purposes; fennel for medical purposes; 
porcelain for dental prostheses; phenol for pharma-
ceutical purposes; enzymes for veterinary purposes; 
enzymes for medical purposes; ferments for pharma-
ceutical purposes; formic aldehyde for pharmaceuti-
cal purposes; phosphates for pharmaceutical purpo-
ses; fungicides; quinine for medical purposes; chino-
line for medical purposes; diabetic bread adapted for 
medical use; chloroform; flowers of sulfur for phar-
maceutical purposes; cement for animal hooves; bo-
ne cement for surgical and orthopaedic purposes; 
dental cements; medicinal tea; herbal teas for medi-
cinal purposes; insecticidal animal shampoos; medi-
cated shampoos; medicated shampoos for pets; pe-
diculicidal shampoos; medicated dry shampoos; pre-
filled syringes for medical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; herbal extracts for medical 
purposes; plant extracts for pharmaceutical purpo-
ses; tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops 
for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical 
preparations]; ethers for pharmaceutical purposes; 
esters for pharmaceutical purposes; cellulose esters 
for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for 
pharmaceutical purposes; rat poison; poisons; bacte-
rial poisons; jalap. 
 

30 – Vanilla flavorings for culinary purposes; flavo-
rings, other than essential oils, for cakes; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; coffee flavo-
rings; food flavorings, other than essential oils; star 
aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-pro-
tein cereal bars; pancakes; noodle-based prepared 
meals; freeze-dried dishes with the main ingredient 
being pasta; freeze-dried dishes with the main ing-
redient being rice; buns; bread rolls; edible rice pa-
per; edible paper; burritos; vanillin [vanilla substitu-
te]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli 
[noodles]; natural sweeteners; sausage binding mate-
rials; binding agents for ice cream; sea water for 
cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves 
[spice]; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting 
[icing]; glucose for culinary purposes; mustard; glu-
ten additives for culinary purposes; yeast; thickening 
agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-based 
snack food; cereal-based snack food; artificial co-
ffee; vegetal preparations for use as coffee substitu-
tes; dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; 
candy decorations for cakes; confectionery for deco-
rating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confe-
ctionery; almond confectionery; pasta; ginger [spi-
ce]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cream 
of tartar for culinary purposes; capers; caramels [ca-

ndy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap [Kore-
an rice dish]; quiches; gluten prepared as foodstuff; 
flour-based dumplings; sweetmeats [candy]; liquori-
ce [confectionery]; peppermint sweets; dulce de lec-
he; cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; 
starch for food; crackers; custard; hominy grits; se-
molina; oatmeal; crushed barley; groats for human 
food; ice cubes; corn, milled; corn, roasted; meat pi-
es; turmeric; couscous [semolina]; noodles; ice for 
refreshment; ice, natural or artificial; edible ices; 
candy; rice cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; 
macaroni; maltose; hominy; piccalilli; marinades; 
marzipan; honey; soya bean paste [condiment]; royal 
jelly; ice cream; bean meal; tapioca flour; potato 
flour; corn flour; nut flours; flour; wheat flour; soya 
flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; 
chocolate mousses; muesli; mint for confectionery; 
cocoa beverages with milk; coffee beverages with 
milk; coffee-based beverages; cocoa-based bevera-
ges; chamomile-based beverages; tea-based bevera-
ges; chocolate beverages with milk; chocolate-based 
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; okonomiyaki [Japanese savory panca-
kes]; onigiri [rice balls]; nutmegs; chocolate-coated 
nuts; stick liquorice [confectionery]; pastilles [con-
fectionery]; molasses for food; pâtés en croûte; pel-
meni [dumplings stuffed with meat]; pepper; alls-
pice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; 
petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mixed with ve-
getables and beef]; pies; pizzas; meat gravies; fon-
dants [confectionery]; popcorn; powders for making 
ice cream; baking powder; mustard meal; pralines; 
aromatic food preparations; condiments; meat ten-
derizers for household purposes; cereal preparations; 
oat-based food; propolis; gingerbread; spices; petits 
fours [cakes]; rice pudding; puddings; cake powder; 
fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen [Japanese nood-
le-based dish]; chewing gum; relish [condiment]; ri-
ce; instant rice; wheat germ for human consumption; 
spring rolls; sago; palm sugar; sugar; sesame seeds 
[seasonings]; linseed for culinary purposes [seaso-
ning]; processed seeds for use as a seasoning; anise-
ed; agave syrup [natural sweetener]; golden syrup; 
confectionery; batter mixes for okonomiyaki [Japa-
nese savory pancakes]; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; malt for human consum-
ption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; 
celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce; 
tomato sauce; sauces [condiments]; pasta sauce; 
spaghetti; seasonings; chocolate-based spreads; cho-
colate spreads containing nuts; preparations for 
stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sus-
hi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; 
dough; pastry dough; almond paste; rice pulp for cu-
linary purposes; cake dough; tortillas; garden herbs, 
preserved [seasonings]; chocolate decorations for 
cakes; vinegar; beer vinegar; ferments for pastes; 
halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal pro-
ducts]; corn flakes; oat flakes; hot dog sandwiches; 
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flowers or leaves for use as tea substitutes; jiaozi 
[stuffed dumplings]; chicory [coffee substitute]; tea; 
iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic [con-
diment]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow 
[condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; malt 
extract for food; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; husked barley. 
 

31 – Algarovilla for animal consumption; anchovy, 
live; oranges, fresh; peanuts, fresh; artichokes, fresh; 
draff; beans, fresh; locust beans, raw; wreaths of 
natural flowers; grapes, fresh; algae, unprocessed, 
for human or animal consumption; fruit residue 
[marc]; dog biscuits; sea-cucumbers, live; peas, 
fresh; mushroom spawn for propagation; mushro-
oms, fresh; trees; palm trees; turf, natural; unsawn 
timber; undressed timber; yeast for animal consump-
tion; Christmas trees; edible chews for animals; live 
animals; menagerie animals; peanut cake for ani-
mals; oil cake; maize cake for cattle; rape cake for 
cattle; bagasses of cane [raw material]; cereal seeds, 
unprocessed; grains [cereals]; grains for animal con-
sumption; lime for animal forage; fish spawn; ve-
getable marrows, fresh; cocoa beans, raw; potatoes, 
fresh; chestnuts, fresh; arrangements of fresh fruit; 
copra; raw barks; rough cork; animal foodstuffs; pet 
food; stall food for animals; bird food; strengthening 
animal forage; chicory roots; roots for animal con-
sumption; nettles; groats for poultry; maize; edible 
sesame, unprocessed; shrubs; rose bushes; spiny 
lobsters, live; lemons, fresh; vine plants; salmon, li-
ve; onions, fresh; flower bulbs; leeks, fresh; olives, 
fresh; bran mash for animal consumption; shellfish, 
live; almonds [fruits]; mussels, live; peanut meal for 
animals; linseed meal for animal consumption; meal 
for animals; flax meal [fodder]; rice meal for forage; 
fish meal for animal consumption; straw mulch; be-
verages for pets; edible insects, live; oats; vegetab-
les, fresh; cucumbers, fresh; lobsters, live; nuts [fru-
its]; coconuts; kola nuts; bran; distillery waste for 
animal consumption; residue in a still after distillati-
on; palms [leaves of the palm tree]; cuttle bone for 
birds; peppers [plants]; aromatic sand [litter] for 
pets; citrus fruit, fresh; litter for animals; mash for 
fattening livestock; unprocessed sweet corn ears 
[husked or unhusked]; animal fattening preparations; 
preparations for egg laying poultry; fishing bait, live; 
by-products of the processing of cereals, for animal 
consumption; seed germ for botanical purposes; po-
ultry, live; wheat; pollen [raw material]; crayfish, 
live; crustaceans, live; seedlings; plants; aloe vera 
plants; plants, dried, for decoration; rhubarb, fresh; 
rice, unprocessed; rye; wheat germ for animal con-
sumption; fish, live; lettuce, fresh; sardines, live; 
beet, fresh; herrings, live; seeds for planting; linseed 
for animal consumption; edible linseed, unproces-
sed; hay; coconut shell; bred stock; sanded paper 
[litter] for pets; malt for brewing and distilling; straw 
[forage]; straw litter; salt for cattle; trunks of trees; 
wood chips for the manufacture of wood pulp; litter 

peat; garden herbs, fresh; sugarcane; truffles, fresh; 
tuna, live; squashes, fresh; oysters, live; fruit, fresh; 
hazelnuts, fresh; fodder; hops; flowers, natural; flo-
wers, dried, for decoration; chicory, fresh; silk-
worms; garlic, fresh; lentils, fresh; pine cones; hop 
cones; spinach, fresh; juniper berries; berries, fresh; 
eggs for hatching, fertilized; silkworm eggs; barley. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102658 A 
(800) 1460555 
(151) 2019 02 20 
(891) 2019 02 20 
(731) THORNTON & ROSS LIMITED 

Linthwaite, Huddersfield, Yorkshire  
HD7 5QH, United Kingdom 

(540) 

 
(591) Blue and white 
(531) 24.13.01; 24.17.05; 25.03.03; 27.05.01;  

27.05.24; 29.01.13 
(511) 
3 – Cosmetics; toilet preparations; make-up; perfu-
mery; skin care and hair care preparations; dentifri-
ces; essential oils; soaps; cleaning preparations; 
bleaching preparations and other substances for la-
undry use; polishing, scouring and abrasive prepa-
rations. 
 

5 – Pharmaceutical preparations and substances; ve-
terinary preparations; sanitary preparations for me-
dical purposes; reagents for use in diagnostic tests 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; food for babies; plasters; materials for 
dressings; material for stopping teeth; dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102659 A  
(800) 1460573 
(151) 2018 12 14 
(891) 2018 12 14 
(731) GALERIE GMURZYNSKA AG 

Vorstadt 14, CH-6300 Zug, Switzerland 
(540)  

GMURZYNSKA 
(591) Black, white  
(511)  
16 – Watercolors, pencils for painting, watercolors 
[paintings], paintings (pictures) framed or unframed, 
reproduction of paintings, blackboards; flip charts of 
paper; magnetic boards; works of art, included in 
this class; etchings; printed matter, namely, books, 
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manuals, printed publications, periodicals, magazi-
nes, newspapers, albums, almanacs, atlases, instruc-
tional or teaching materials (excluding apparatus); 
books, printed publications, periodicals, magazines, 
instructional or teaching material relating to Swiss 
law; bookmarkers. 
 

35 – Retail sale of works of art provided by art galle-
ries; business management for the benefit of perfor-
ming artists or entertainers; event marketing servi-
ces. 
 

36 – Art appraisal; provision of information relating 
to art appraisal; financial sponsorship of visual arts 
events; Financial advice and tax advice. 
 

41 – Organization of shows (impresario services); 
cultural, educational and entertainment services pro-
vided by art galleries; rental of works of art; conduc-
ting of educational events, conferences, congresses, 
colloquiums, courses, seminars, training courses, 
symposiums, teaching and conferences, conferences, 
seminars, initial and further training courses, exhibi-
tions for educational purposes and on-line corres-
pondence courses; arranging and conducting of galas 
and other social events, namely, cultural and/or spor-
ting events or entertainment events and competitions 
(including awarding of prizes). 
 

42 – Authentication of works of art; design of works 
of art. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102660 A 
(800) 1460691 
(151) 2018 12 21 
(891) 2018 12 21 
(731) GRINDEKS, AS 

Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga, Latvia 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.05 
(511)  
3 – Cosmetics; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics on basis of royal jelly; cosmetics contai-
ning royal jelly. 
 

5 – Pharmaceutical preparations; veterinary prepara-
tions; vitamin preparations; biological preparations 
for medical purposes; dietary supplements; food sup-
plements; nutraceutical supplements; topical gels for 
medical and therapeutic use; antibacterial gels; phar-
maceuticals and natural remedies; pharmaceutical 
preparations for the stimulation of tissue regenera-
tion; pharmaceutical preparations and nutritional 
supplements for lactation; medicinal substances for 
medical or veterinary purposes; food for babies and 
infant formula; nutraceutical preparations for thera-
peutic or medical purposes; pharmaceutical prepara-
tions comprising royal jelly; nutraceutical supple-

ments comprising royal jelly; pharmaceutical and 
medical gels, ointments and creams. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102661 A 
(800) 1460692 
(151) 2018 11 01 
(891) 2018 11 01 
(731) ÇEPAŞ GALVANİZ DEMİR ÇELİK  

MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYE  
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
İstanbul Yolu 25.km Saray mh. 175., Sokak  
(cadde) no:2,2-A, Kahramankazan,  
ANKARA, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white, blue 
(531) 01.15.23; 25.07.07; 26.01.06; 27.05.09;  

27.05.10; 29.01.13 
(511)  
6 – Metal poles; metal pillars; scaffolding of metal; 
metal stakes, steel masts; lighting poles, high mast 
lighting poles, flag poles, camera poles, commercial 
sign poles, polygonal lighting poles, gsm towers, en-
ergy transmission line towers. 
 

19 – Building materials (as finished products) made 
of concrete, gypsum, clay, potters' clay, stone, marb-
le, wood, plastics and synthetic materials for buil-
ding, construction, road construction purposes, inc-
luded in this class; non-metallic buildings, non-me-
tallic building materials, poles not of metal for po-
wer lines, barriers not of metal; natural and synthetic 
coatings in the form of panels and sheets, being buil-
ding materials; bitumen cardboard coatings for roo-
fing; bitumen coating for roofing; doors and win-
dows of wood and synthetic materials. 
 

40 – Treatment of common metals. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102665 A 
(800) 1460772 
(151) 2018 12 18 
(891) 2018 12 18 
(731) KABUSHIKIKAISHA SOFT 99 CORPORA- 

TION (SOFT 99 CORPORATION) 
6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-ku,  
Osaka-shi, Osaka 540-0012, Japan 

(540) 
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(591) Red and black 
(531) 24.07.01; 26.11.02; 26.11.06; 26.11.25;  

27.05.01; 27.05.19; 27.07.01; 29.01.12 
(511)  
1 – Chemical agents for automobiles; coating agents 
[chemicals] for automobile bodies; coating agents 
[chemicals] for automobile windshields; water repel-
lents; chemical additives for engine cooling systems; 
radiator flushing chemicals; paste fillers for automo-
bile body repair; preparations for preventing the tar-
nishing of glass. 
 

2 – Paints; anti-rust preparations; anti-rust greases. 
 

3 – Polishing preparations; shining preparations [po-
lish]; soaps and detergents; car waxes; car shampo-
os; cleaning preparations for automobile and house-
hold purposes; grinding preparations; air fragrancing 
preparations; windshield cleaning liquids; scouring 
preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102666 A 
(800) 1460834 
(151) 2019 02 12 
(891) 2019 02 12 
(731) Dr. Theiss Naturwaren GmbH 

Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Germany 
(540) 

 
(591) Yellow, gold and grey. 
(531) 26.01.03; 26.01.12; 26.01.18; 26.11.02;  

26.11.08; 26.11.10; 26.15.01; 27.05.09;  
27.05.11; 29.01.13 

(511)  
3 – Bleaching preparations and laundry preparations; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparati-
ons; perfumery, essential oils, non-medicated cos-
metics, including non-medicated skin cleaning and 
skin care preparations, and hair care preparations; 
non-medicated dentifrices. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; me-
dicines for human purposes; medicines for veterina-
ry purposes; sanitary preparations for medical pur-
poses; dietetic foodstuffs and substances adapted for 
medical use; nutritional supplements for humans and 
animals; vitamin preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102766 A 
(800) 1461687 
(151) 2018 11 12 

(891) 2018 11 12 
(731) Limited Liability Company "WIMM-BILL- 

DANN FOODS" 
d. 108, Dmitrovskoe shosse, RU-127591  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Light green, green, white, grey, red, yellow,  

pink, crimson 
(531) 05.07.08; 08.03.01; 19.07.01; 29.01.15 
(554) მოცულობითი 
(511)  
5 – Powdered milk for babies; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; food for babies; lacte-
al flour for babies; infant formula. 
 

29 – Fruit-based snack food; yogurt; kephir [milk 
beverage]; milk shakes; kumys [milk beverage]; 
milk; albumin milk; powdered milk; milk beverages, 
milk predominating; milk products; curd; prostok-
vasha [soured milk]; ryazhenka [fermented baked 
milk]; whipped cream; cream [dairy products]; sme-
tana [sour cream]; whey; milk ferments for culinary 
purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102768 A 
(800) 1461830 
(151) 2018 11 20 
(891) 2018 11 20 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY "BRAND  

CONSULTING GROUP" 
vul. Dehtiarna, 9, kv. 31, m. Kyiv 04071,  
Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
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(531) 27.05.02; 27.05.23 
(511)  
32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit ju-
ices; syrups and other preparations for making beve-
rages; aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic bevera-
ges; non- alcoholic beverages flavored with coffee; 
non-alcoholic beverages flavored with tea; non-alco-
holic honey-based beverages; non-alcoholic fruit 
extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; grape 
must, unfermented; waters [beverages]; aerated wa-
ter; extracts of hops for making beer; essences for 
making beverages; seltzer water; isotonic beverages; 
ginger beer; kvass [non-alcoholic beverage]; cock-
tails, non-alcoholic; beer-based cocktails; lemona-
des; lithia water; mineral water [beverages]; aloe 
vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; rice-ba-
sed beverages, other than milk substitutes; soya-ba-
sed beverages, other than milk substitutes; vegetable 
juices [beverages]; orgeat; beer wort; beer; powders 
for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alco-
holic beverage]; syrups for beverages; syrups for le-
monade; preparations for making aerated water; pre-
parations for making liqueurs; essences for making 
flavoured mineral water, not in the nature of essen-
tial oils; preparations for making beverages; smoot-
hies; soda water; fruit juice; malt beer; malt wort; 
protein-enriched sports beverages; table waters; 
must; pastilles for effervescing beverages; tomato ju-
ice [beverage]; fruit nectars, non-alcoholic; sherbets 
[beverages]; cider, non-alcoholic. 
 

33 – Alcoholic beverages, except beer; alcoholic be-
verages containing fruit; digesters [liqueurs and spi-
rits]; aperitifs; arak [arrack]; baijiu [Chinese distilled 
alcoholic beverage]; brandy; wine; whisky; anisette 
[liqueur]; anise [liqueur]; vodka; kirsch; perry; gin; 
cocktails; curacao; liqueurs; hydromel [mead]; pep-
permint liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, 
other than beer-based; bitters; nira [sugarcane-based 
alcoholic beverage]; distilled beverages; piquette; ri-
ce alcohol; rum; sake; cider; spirits [beverages]; al-
coholic extracts; alcoholic essences; fruit extracts, 
alcoholic. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102769 A 
(800) 1461868 
(151) 2019 02 27 
(891) 2019 02 27 
(731) AVON PRODUCTS, INC. 

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

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.14 

(511)  
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries; 
skin care preparations; skin moisturizers; body and 
beauty care preparations; powders, cleansers, creams 
and lotions, all for the face, hands and body; cos-
metic suntan preparations; soaps; shower and bath 
preparations; beauty masks; talcum powder; nail po-
lish; nail polish remover; false nails; adhesives for 
cosmetic purposes; cosmetics; eye cream; eye gels; 
eye lotions; eye make-up remover; eye shadow; eye 
liner; mascara; lipstick; lip liner; lip-gloss; make-up 
foundation; blusher; tissues impregnated with cos-
metic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; preparations for 
cleaning, moisturising, colouring and styling the ha-
ir; preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes; fragrances; toilet 
waters; cologne; deodorants for human beings; anti-
perspirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102771 A 
(800) 1461889 
(151) 2019 02 27 
(891) 2019 02 27 
(731) AVON PRODUCTS, INC. 

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

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.15; 27.03.15; 27.05.09; 27.05.10 
(511) 
3 – Non-medicated toilet preparations; toiletries; 
skin care preparations; skin moisturizers; body and 
beauty care preparations; powders, cleansers, creams 
and lotions, all for the face, hands and body; cosme-
tic suntan preparations; soaps; shower and bath pre-
parations; beauty masks; talcum powder; nail polish; 
nail polish remover; false nails; adhesives for cos-
metic purposes; cosmetics; eye cream; eye gels; eye 
lotions; eye make-up remover; eye shadow; eye li-
ner; mascara; lipstick; lip liner; lip-gloss; make-up 
foundation; blusher; tissues impregnated with cos-
metic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; preparations for 
cleaning, moisturising, colouring and styling the 
hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes; fragrances; toilet 
waters; cologne; deodorants for human beings; anti-
perspirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic). 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 102907 A 
(800) 1179643 
(151) 2013 09 18 
(891) 2019 02 12 
(731) THE BODY SHOP INTERNATIONAL  

LIMITED 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex  
BN17 6LS, United Kingdom 

(540)  

DROPS OF YOUTH 
(591) Black, white  
(511) 
3 – Bath preparations, not medicated; bath salts, not 
for medical purposes; non-medicated bath salts; cos-
metics in the form of milks; cosmetics in the form of 
lotions; cosmetics in the form of creams; after-sun 
gels; body creams; oils for the body; moisturisers; 
cosmetics in the form of oils; cosmetics in the form 
of gels; sun barriers; non-medicated cosmetics; after-
sun oils; essential oils. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102911 A 
(800) 1365562 
(151) 2017 06 05 
(891) 2018 11 19 
(731) NOS MODA KUMAŞ TEKSTİL TİCARET  

VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
Osb Kahverengi Cadde, No:1, Nilüfer – Bursa,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black, blue and yellow 
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.12; 26.04.18;  

26.04.24; 26.11.03; 26.11.13; 26.11.22;  
27.05.24; 29.01.13 

(511)  
23 – Yarns and threads for textile use; threads and 
yarns for sewing, embroidery and knitting; thread; 
elastic yarns and threads for textile use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102937 A 
(800) 1463766 
(151) 2018 12 20 
(891) 2018 12 20 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Wien,  
Austria 

 

(540) 

 
(591) Red, green and white 
(531) 26.03.05; 26.03.23; 29.01.13 
(511)  
36 – Insurance, financial affairs, monetary affairs, 
real estate affairs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102938 A 
(800) 1463767 
(151) 2018 11 09 
(891) 2018 11 09 
(731) DZHAVAKHIRI SIAMAK 

vul. Marshala Hovorova, 18, kv. 218 A,  
Odesa 65009, Ukraine 

(540) 

OMAR KHAYYAM 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Wine; vodka; grape vodka. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102939 A 
(800) 1463768 
(151) 2019 02 18 
(891) 2019 02 18 
(731) SICHUAN YIBIN WULIANGYE, GROUP  

CO., LTD 
#150, Minjiang West Road, Yibin, Sichuan,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
33 – Alcoholic beverages, except beer. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102940 A 
(800) 1463788 
(151) 2019 02 18 
(891) 2019 02 18 
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(731) SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP  
CO., LTD 
#150, Minjiang West Road, Yibin, Sichuan,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
33 – Fruit extracts, alcoholic; distilled beverages; ci-
der; cocktails; wine; alcoholic beverages, except be-
er; alcoholic beverages containing fruit; Baijiu [Chi-
nese distilled alcoholic beverage]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102941 A 
(800) 1463817 
(151) 2019 03 01 
(891) 2019 03 01 
(731) BIOFARMA 

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,  
France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical products; medical preparations; 
veterinary preparations; sanitary products for medi-
cal purposes; dietetic substances and foodstuffs for 
medical or veterinary use, food for babies; food sup-
plements for humans and animals; plasters, materials 
for dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103035 A 
(800) 1464992 
(151) 2018 12 17 
(891) 2018 12 17 
(731) Limited Liability Company "VMPAUTO" 

ulitsa Promyshlennaya, 40, lit.A, RU-198095  
Saint-Petersburg, Russian Federation 

(540)  

BREMZ 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Detergent additives to petrol; chemical additives 
for diesel fuels; chemical additives for oils; chemical 
additives for motor oil; additives, chemical, to motor 

fuel; chemical additives for lubricants; chemical ad-
ditives for transmission fluids; chemical additives 
for lubricating oils; chemical additives for engine 
cooling systems; chemical additives for fuel injecti-
on system cleaners; chemical additives for fuel in the 
nature of octane boosters; chemical additives for in-
ternal combustion engine fuels; transmission oil; 
hydraulic oils; detergent additives for motor oil. 
 

4 – Non-chemical additives for motor oil; additives, 
non-chemical, to motor fuel; automotive greases; lu-
bricating grease; general purpose greases; lubrica-
ting grease for vehicles; industrial oils and greases; 
lubricating oil; motor oil; industrial oil for batteries; 
lubricating oil for motor vehicle engines; non-chemi-
cal additives for gasoline; non-chemical additives for 
oils and fuels; non-chemical additives for fuels; non-
chemical additives for fuels, lubricants and greases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103036 A 
(800) 1465003 
(151) 2018 11 02 
(891) 2018 11 02 
(731) Joint Stock Company "BRPI" 

1st Dobryninsky alley, 15/7, floor 1, premises  
2, room 3, RU-119049 Moscow city, Russian  
Federation 

(540) 

Natacha 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Edible ice; ice-cream; ice-cream cakes; ice cre-
am bars [confectionery]; frozen yogurt [confectione-
ry ices]; sherbets [ices]; fruit ice cream. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103037 A 
(800) 1465131 
(151) 2018 07 25 
(891) 2018 07 25 
(731) LEPILOV Natalia 

str. 1 Mai nr. 53, ap. 1, MD-3500 Orhei,  
Republic of Moldova 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.03.02; 01.03.07; 02.01.01; 04.05.05;  

11.03.06; 27.05.08; 27.05.17 
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(511)  
30 – Tea and tea-based products; tea extracts; carbo-
nated and non-carbonated beverages based on tea; 
iced tea; powders mixtures for tea and iced tea; tea 
and infusions of non-medicinal herbs; ice cream on a 
stick; ice cream; sorbets; frozen confectionery. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit ju-
ices; iced fruit drinks; slush (ice crushed drinks): sy-
rups and other preparations for making beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103038 A 
(800) 1465146 
(151) 2019 02 26 
(891) 2019 02 26 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

HUAWEI ADMINISTRATION BUILDING,  
BANTIAN, LONGGANG DISTRICT,  
SHENZHEN, 518129 GUANGDONG,  
China 

(540)  

HUAWEI FreeLace 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Earphones; cabinets for loudspeakers; headpho-
nes; sound transmitting apparatus; sound recording 
apparatus; microphones; video recorders; camcor-
ders; electrical and electronic video monitoring ap-
paratus; video monitors; portable media players; ul-
tra high definition televisions; liquid crystal display 
(LCD) televisions; computer software, recorded; 
computer programs, downloadable; facial recogniti-
on apparatus; downloadable image files; smartphone 
software applications, downloadable; downloadable 
ring tones for mobile phones; computer software 
applications, downloadable; downloadable music fi-
les; head-mounted video displays; security tokens 
[encryption devices]; computer programs, recorded; 
tablet computers; data processing apparatus; smartp-
hones; smartwatches; transmitters of electronic sig-
nals; notebook computers; network communication 
equipment; computer game software, downloadable; 
electronic publications, downloadable; cameras 
[photography]; chips [integrated circuits]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103130 A 
(800) 1466252 
(151) 2018 12 18 
(891) 2018 12 18 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostiyu "GEXA – NETKANYE  
MATERIALY" 
Tsentralnaya ul., d. 3, litera A, A1, A2, a,  
pomeshchenie 304, derevnya Golievo,  
Krasnogorsky raion, RU-143405  
Moskovskaya oblast, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Green Pantone 349C 
(531) 28.05; 29.01.03 
(511)  
17 – Shock-absorbing buffers of rubber; insulating 
paper; mineral wool [insulator]; carbon fibers, other 
than for textile use; lute; insulators; insulators for 
cables; valves of india-rubber or vulcanized fiber; 
clack valves of rubber; water-tight rings; insulating 
paints; insulating varnish; insulating tapes; duct ta-
pes; adhesive bands, other than stationery and not 
for medical or household purposes; self-adhesive ta-
pes, other than stationery and not for medical or hou-
sehold purposes; viscose sheets, other than for wra-
pping; reinforcing materials, not of metal, for pipes; 
weatherstripping compositions; compositions to pre-
vent the radiation of heat; insulating materials; insu-
lating refractory materials; padding materials of rub-
ber or plastics; non-conducting materials for retai-
ning heat; packing [cushioning, stuffing] materials 
of rubber or plastics; sealant compounds for joints; 
filtering materials [semi-processed foams or films of 
plastic]; bags [envelopes, pouches] of rubber, for pa-
ckaging; pipe muffs, not of metal; clutch linings; 
threads of rubber, other than for textile use; threads 
of plastic materials, other than for textile use; elastic 
threads, other than for textile use; stops of rubber; 
insulating gloves; insulating plaster; plastic sheeting 
for agricultural purposes; plastic film, other than for 
wrapping; rubber stoppers; joint packings; washers 
of rubber or vulcanized fiber; joint packings for pi-
pes; draught excluder strips; junctions, not of metal, 
for pipes; substances for insulating buildings against 
moisture; glass wool for insulation; glass fibers, for 
insulation; insulating fabrics; fiberglass fabrics for 
insulation; hoses of textile material; flexible hoses, 
not of metal; waterproof packings; fittings, not of 
metal, for flexible pipes; fittings, not of metal, for 
rigid pipes; metal foil for insulation; slag wool [in-
sulator]; watering hose; canvas hose pipes. 
 

19 – Plastic landscape edgings; geotextiles; street 
gutters, not of metal; fences, not of metal; greenhou-
se frames, not of metal; framework, not of metal, for 
building; cornices, not of metal; water-pipe valves, 
not of metal or plastic; drain traps [valves], not of 
metal or plastic; pillars, not of metal, for building; 
brackets, not of metal, for building; buildings, not of 
metal; buildings, transportable, not of metal; reinfor-
cing materials, not of metal, for building; pitch; road 
coating materials; materials for making and coating 
roads; building materials, not of metal; refractory co-
nstruction materials, not of metal; porches [structu-
res], not of metal; roof flashing, not of metal; 
duckboards, not of metal; laths, not of metal; wall li-
nings, not of metal, for building; palisading, not of 
metal; latticework, not of metal; props, not of metal; 
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building panels, not of metal; partitions, not of me-
tal; tiles, not of metal, for building; roof coverings, 
not of metal; roofing, not of metal, incorporating 
photovoltaic cells; floors, not of metal; ceilings, not 
of metal; linings, not of metal, for building; paving 
blocks, not of metal; posts, not of metal; greenhou-
ses, transportable, not of metal; water-pipes, not of 
metal; gutter pipes, not of metal; drain pipes, not of 
metal; rigid pipes, not of metal, for building; angle 
irons, not of metal. 
 

20 – Reels, not of metal, non-mechanical, for flexib-
le hoses; pegs [pins], not of metal; packaging conta-
iners of plastic; clips, not of metal, for cables and 
pipes; clips of plastic for sealing bags; latches, not of 
metal; latches, not of metal, including clips for fi-
xing the greenhouse cover fabric on arcs; wicker-
work; valves, not of metal, other than parts of ma-
chines; tent pegs, not of metal; containers, not of 
metal [storage, transport]; furniture; stakes, not of 
metal, for plants or trees; bedding, except linen; 
winding spools, not of metal, non-mechanical, for 
flexible hoses; furniture fittings, not of metal; poles, 
not of metal; labels of plastic; boxes of wood or 
plastic. 
 

21 – Flower pots; containers for household or kitc-
hen use; brush goods; flower-pot covers, not of pa-
per; watering cans; pouring spouts; nozzles for wa-
tering hose; fiberglass thread, other than for textile 
use; sprinklers; sprinklers for watering flowers and 
plants; gardening gloves; gloves for household pur-
poses; polishing gloves; barbecue mitts; kitchen 
mitts; dripping pans; clothes-pins; sifters [household 
utensils]; glass wool, other than for insulation; vitre-
ous silica fibers, other than for textile use; fiberglass, 
other than for insulation or textile use; sprinkling 
devices; brushes; aerosol dispensers, not for medical 
purposes; window-boxes. 
 

22 – Wadding for filtering; ropes; coconut fiber; 
plastic fibers for textile use; textile fibers; ropes, not 
of metal; strips for tying-up vines; wrapping or bin-
ding bands, not of metal; packing [cushioning, stu-
ffing] materials, not of rubber, plastics, paper or 
cardboard; bags [envelopes, pouches] of textile, for 
packaging; binding thread, not of metal, for agricul-
tural purposes; thread, not of metal, for wrapping or 
binding; sisal; vitreous silica fibers for textile use; 
glass fibers for textile use; raw fibrous textile; aw-
nings of textile; network; awnings of synthetic mate-
rials. 
 

24 – Banners of textile or plastic; bunting of textile 
or plastic; fabrics for textile use; filtering materials 
of textile; non-woven textile fabrics; plastic material 
[substitute for fabrics]; furniture coverings of plastic; 
cloth; hemp cloth; mosquito nets; fabric; fiberglass 
fabrics, for textile use; adhesive fabric for applicati-
on by heat; hemp fabric; elastic woven material; 
flags of textile or plastic; labels of textile. 
 

25 – Footwear; clothing; gloves [clothing]; headgear 
for wear; aprons [clothing]; dressing gowns. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103131 A 
(800) 1466266 
(151) 2018 12 19 
(891) 2018 12 19 
(731) KSB SE & Co. KgaA 

Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal,  
Germany 

(540) 
 

 
 

(591) Blue (Pantone 2945) and grey (Pantone 40%  
black) 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
37 – Installation, assembly, repair, servicing, mainte-
nance, fault clearance and reconditioning of machi-
nes, pumps, turbines, compressors, generators, arma-
tures, motors, technical installations, electronic ins-
tallations and apparatus and parts for the aforesaid 
goods; rental of pumps, armatures and motors; insta-
llation, maintenance and repair of computer network 
and information technology equipment. 
 

38 – Providing access to e-commerce platforms on 
the internet; telecommunications; transmission of di-
gital information; information transmission services 
via digital networks; transmission of sound, picture 
and data signals; computer communications for the 
transmission of information; transmission of infor-
mation via wireless or cable networks; electronic 
transmission and retransmission of sounds, images, 
documents, messages and data; access to content, 
websites and portals; data transmission; web site for-
warding services; electronic data interchange servi-
ces; communication by radio; rental of communicati-
on apparatus and instruments for the electronic 
exchange of information and digital data. 
 

41 – Provision of training courses; conduct of educa-
tional events, namely, educational instruction and 
lectures; providing of training and further training 
for external personnel; conducting of educational 
courses in engineering; arranging and conducting of 
workshops (training); publication of books and other 
printed materials with scientific and technical con-
tent; providing on-line electronic publications, not 
downloadable. 
 

42 – Engineering services; inspection of machines, 
pumps, turbines, compressors, generators, armatures, 
motors, electric and electronic apparatus, and insta-
llations composed of the aforesaid goods; technical 
planning, technical calculation and technological co-
nsultancy; material testing and functionality testing; 
technical research and development, for others, in 
particular conducting scientific experiments and ana-
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lyses; rental of electric or electronic apparatus for 
controlling and regulating machines, pumps, fittings, 
motors and engines; conducting scientific surveys, 
analyses and studies; preparation of technical manu-
als; measurement evaluation services, technical ins-
pection services; technical support services for the 
downloading of digital data; technical advice in 
connection with energy-saving measures; conducting 
technical project studies, technical data analysis ser-
vices; data warehousing; engineering services for the 
analysis of machinery; providing temporary use of 
web-based applications; providing virtual computer 
systems through cloud computing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103132 A 
(800) 1466282 
(151) 2019 03 28 
(891) 2019 03 28 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, MS 169-3IPL,  
Cupertino CA 95014, USA 

(540)  

APPLE LIGHTNING 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Electrical and electronic connectors, cables, 
chargers, and adapters for use with computers, digi-
tal format audio players, digital audio recorders, di-
gital video recorders and players, global positioning 
system (GPS) devices, telephones, computer perip-
heral devices, and handheld mobile digital electronic 
devices capable of providing access to the Internet 
and for the sending, receiving, and storing of tele-
phone calls, faxes, electronic mail, and other digital 
data; computer peripheral devices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103133 A 
(800) 1466329 
(151) 2019 02 06 
(891) 2019 02 06 
(731) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED 
1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia, Cyprus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
30 – Sweetmeats (candy); candy; fruit jellies (con-
fectionery); lozenges (confectionery); pastilles (con-
fectionery); fondants (confectionery); confectionery; 
sugar confectionery; waffles; cookies; pasta; maca-

roni; crackers; caramels (candy); ice cream; sherbets 
(ices); sorbets (ices); pralines; flour; meal; oatmeal; 
biscuits; malt biscuits; macaroons (pastry); petit-
beurre biscuits; cereal preparations; gingerbread; 
rusks; chocolate. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103229 A 
(800) 1467401 
(151) 2018 12 21 
(891) 2018 12 21 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
15 Temmuz Mah., Camiyolu Cad. No.50  
K.2, Güneşli, Bağcılar, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use, dietetic foods adapted 
for medical purposes, baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments, dietary supplements for animals, fodder supp-
lements for veterinary purposes, medicines for den-
tal purposes, hygienic products for medical purposes 
including sanitary pads, breast-nursing pads and bu-
nion pads, waddings for medical purposes, plasters 
for medical purposes, dressings for medical purpo-
ses, babies' napkins, preparations for destroying no-
xious plants, preparations for destroying noxious 
animals, fungicides, deodorants other than for hu-
man beings or for animals, air deodorising preparati-
ons, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics, 
detergents for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103230 A 
(800) 1467402 
(151) 2018 12 20 
(891) 2018 12 20 
(731) ELLIS ENTERPRISES B.V. 

Wieldrechtseweg 39, NL-3316 BG Dordrecht,  
Netherlands 

(540) 
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(591) Black, white  
(531) 24.01.15; 24.01.25; 27.05.21 
(511)  
2 – Anti-rust preparations; anti-corrosion preparati-
ons. 
 

3 – Rust-removing preparations. 
 

4 – Lubricants. 
 

17 – Insulating coatings; insulation paints; sound ab-
sorbing materials. 
 

40 – Treatment of metal to prevent rust and corro-
sion; treatment of metal (sound dampening). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103231 A 
(800) 1467435 
(151) 2019 03 11 
(891) 2019 03 11 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.23; 26.11.12; 26.13.25 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use; food 
supplements; dietetic substances and foods for medi-
cal use; dietary supplements for humans; nutraceu-
tical preparations for therapeutic or medical use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103232 A 
(800) 1467476 
(151) 2019 03 11 
(891) 2019 03 11 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

 
(591) Orange, blue and white 
(531) 01.15.23; 26.11.12; 26.13.25; 29.01.13 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use; food 
supplements; dietetic substances and foods for medi-
cal use; dietary supplements for humans; nutraceu-
tical preparations for therapeutic or medical use. 
__________________________________________ 

(260) AM 2020 103233 A 
(800) 1467491 
(151) 2019 02 27 
(891) 2019 02 27 
(731) TEKA PURO ÜRETİM VE TİC.A.Ş. 

Tepeören İtosb Mahallesi 14.Cadde, No:8  
Tuzla Tuzla İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
34 – Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and 
cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for 
smokers; smokers' articles; matches. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103234 A 
(800) 1467497 
(151) 2019 04 22 
(891) 2019 04 22 
(731) JHJM Nevada I, LLC 

65 Cascade Ln., Las Vegas NV 89113, USA 
(540) 

GOFLAT 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Sports helmets. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103382 A 
(800) 1468963 
(151) 2019 03 26 
(891) 2019 03 26 
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany 

(540)  

MUSREDO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations in the field of cardiovascular diseases, 
oncology diseases and renal diseases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103404 A 
(800) 1469307 
(151) 2019 03 27 
(891) 2019 03 27 
(731) JIANGSU LANDISI WOOD CO., LTD. 

Guanhu Town Industrial Zone, Pizhou City,  
Xuzhou City, Jiangsu Province, China 

(540) 
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(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
19 – Lumber; building timber; sawn timber; wood 
paving; wood, semi-worked; manufactured timber; 
veneers; wooden floor boards; wooden floor; ply-
wood. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103406 A 
(800) 1469376 
(151) 2019 02 19 
(891) 2019 02 19 
(731) SEVİNÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ  

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
3.Organize Sanayi Bölgesi, Kamil Şerbetçi  
Bulv. No.6, Başpinar Şehitkamil, Gaziantep,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Violet, white  
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.24;  

29.01.13 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
purposes; dietary supplements, including those adap-
ted for medical purposes; nutritional supplements; 
dietary supplements for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted for me-
dicinal purposes; dental preparations and articles; 
sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers, including those made of paper and textiles; 
preparations for destroying vermin; fungicides, her-
bicides; deodorants, other than for human beings or  
for animals; air deodorising preparations; disinfec-
tants; antiseptics; detergents for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103407 A 
(800) 1469414 
(151) 2019 03 12 
(891) 2019 03 12 
(731) KERING 

40 rue de Sèvres, F-75007 PARIS, France 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.09 

(511)  
41 – Arranging and conducting of events, conferen-
ces, exhibitions, competitions and awards relating to 
cultural activities, namely fashion, painting, sculptu-
re, literature, music, photography, cinema; entertain-
ment services relating to cultural activities, namely 
fashion, painting, sculpture, literature, music, photo-
graphy, cinema; education services relating to cultu-
ral activities, namely fashion, painting, sculpture, 
literature, music, photography, cinema; motion pic-
ture production; movie studios; cinematographic 
film projection; adaptation and editing of motion 
pictures; all these services provided in the field of 
recognition, development and promotion of women's 
place in cultural activities. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103489 A 
(800) 1469768 
(151) 2019 01 16 
(891) 2019 01 16 
(731) Zuffa, LLC 

6650 South Torrey Pines Drive, Las Vegas  
NV 89118, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.10; 27.05.11 
(511)  
25 – Apparel and performance apparel, namely, tops 
as clothing, bottoms as clothing, headwear, foot-
wear, swimwear, undergarments, jackets, warm up 
suits, gloves, socks, sweatbands, rash guards and Gi 
robes; loungewear; sleepwear. 
 

28 – Exercise machines; manually-operated exercise 
equipment; exercise weights; exercise bars; exercise 
benches; exercise and fitness equipment and 
accessories, namely, exercise gloves; boxing and 
mixed martial arts equipment, namely, bag gloves, 
mixed martial arts gloves, boxing gloves, focus 
mitts, punching mitts, shin guards, punching bags, 
heavy bags, free standing bags; pads for use in bo-
xing and mixed martial arts, namely, kick pads, tar-
get pads, Thai pads and shin pads; chest protectors, 
and body shields for use in mixed martial arts and 
boxing; playground balls; sport balls; pumps for in-
flating sports equipment, namely, playground balls 
and sport balls. 
 

41 – Health club services, namely, providing fitness, 
personal training and exercise facilities; providing 
instruction in the fields of fitness, personal training, 
exercise and mixed martial arts; providing instruc-
tional programs and classes in fields of fitness, per-
sonal training, exercise and mixed martial arts; pro-
viding information in the fields of fitness, personal 
training, exercise and mixed martial arts via a global 
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computer network; providing instruction in the fields 
of nutrition, health and wellness. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103490 A 
(800) 1469773 
(151) 2018 12 27 
(891) 2018 12 27 
(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(540) 

 
(591) Red and black. 
(531) 01.01.02; 03.09.17; 29.01.12 
(511)  
9 – Magnetic, electronic and optical data carriers 
containing information relating to medicine; softwa-
re; software for medical purposes; computer softwa-
re; computer software and hardware for medical pur-
poses; computer application software for medical 
purposes for mobile phones and tablets; application 
software; application software for mobile devices 
(for medical purposes); mobile Apps; mobile Apps 
(for medical purposes); smart watches (data proce-
ssing); smart rings (data processing); wearable com-
puters; downloadable images for use on mobile pho-
nes; electronic information management systems in 
the medical sector; recorded computer software, inc-
luding software for medical and pharmaceutical in-
formation, education and sales activities; software 
for websites, intranet and internet; data processing 
equipment and computers; application software for 
mobile devices and apps for information and interac-
tion; application software for social networking ser-
vices via internet; downloadable software in the na-
ture of a mobile application for providing informa-
tion on health and medicine; downloadable software 
in the nature of a mobile application for facilitating 
communication, namely, allowing patients and 
healthcare professionals to access and share infor-
mation in the medical, pharmaceutical, and health 
fields. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103491 A 
(800) 1469802 
(151) 2019 04 03 
(891) 2019 04 03 
(731) LEO GROUP CO., LTD. 

NO.1 LEO ROAD, BINHAI, WENLING,  
317503 ZHEJIANG, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01 
(511)  
7 – Pumps [machines]; lawnmowers [machines]; ag-
ricultural implements other than hand-operated; scis-
sors, electric; agricultural machines; chaff cutters. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103494 A 
(800) 1469832 
(151) 2019 03 19 
(891) 2019 03 19 
(731) HUGEL INC. 

61-20, SINBUK-RO, SINBUK-EUP,  
CHUNCHEON-SI, GANGWON-DO,  
Republic of Korea 

(540)  

THE CHAEUM 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Prefilled injectors with artificial materials for 
subcutaneous infusion; injectors, including, but not 
limited to, pre-filled syringes, in the form of a gel, 
sold alone or in a kit, for use in treating wrinkles, 
folds, scars and lips, for face and body contouring 
and for rejuvenating the skin; hypodermic syringes 
containing pharmaceuticals for the treatment and 
improvement of skin defect; skin fillers; filler for 
plastic surgery; filler for urology; filler for dermato-
logy; body filler for plastic surgery; filler for enlar-
ging penis; biomaterials for tissue restoration; pre-
filled syringes for use in treating wrinkles, folds, 
scars and lips, for face and body contouring and for 
rejuvenating the skin; pre-filled syringes in the form 
of a gel sold alone or in a kit, for use in treating 
wrinkles, folds, scars and lips, for face and body 
contouring and for rejuvenating the skin; pre-filled 
syringe comprised of hyaluronic acid; filler for der-
matology comprised of a pre-filled syringe contai-
ning a hyaluronic acid; pre-filled syringes containing 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
management of skin and soft tissue and prostheses, 
namely, hyaluronic acid or modified hyaluronic acid 
or one of its derivatives or salts or other skin or tis-
sue filling materials; pre-filled syringes for medical 
purposes; pharmaceutical preparations mainly based 
on hyaluronic acid; pharmaceutical preparations for 
skin care; hyaluronic acid in ampoule form for medi-
cal purposes; ointments for pharmaceutical purpo-
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ses; medicated lotions; modified hyaluronic acid pre-
parations for medical purposes; hyaluronic acid pre-
parations for medical purposes; pharmaceutical pre-
parations for the treatment of wrinkles; pharmaceu-
tical preparations for use in dermatology; pharma-
ceutical preparations; pharmaceutical preparations 
used in cosmetic surgery; pharmaceutical agents for 
epidermis; drugs for medical purposes; medical gels 
for activation of tissues; medicines for human purpo-
ses; injectable dermal filler; pharmaceutical prepara-
tions for treating skin disorders; topical gels for me-
dical and therapeutic purposes. 
 

10 – Medical injection syringe; medical apparatus 
for introducing pharmaceutical preparations into the 
human body; injection device for pharmaceuticals; 
injectors for medical purposes; syringes for medical 
purposes; surgical apparatus and instruments; auto-
matic injectors for medical purposes; skin infusion 
apparatus including surgical implants; surgical pros-
theses; medical apparatus for facilitating the inha-
lation of pharmaceutical preparations; dermatoplas-
tic instruments; syringes for injections for the skin; 
medical apparatus used for treatment with carbon 
gases for cosmetic surgery; surgical instruments for 
use in cosmetic surgery, dermatology and treatment 
of wound; medical apparatus and instruments for the 
treatment of skin; cases fitted for medical instru-
ments; spittoons for medical purposes; electric esthe-
tic massage apparatus; implants for skin regenerati-
on; urological apparatus and instruments; penis pros-
theses; medical filling apparatus; injection syringes 
for fillers; filler injection apparatus for medical pur-
poses; implants consisting of artificial materials; me-
dical filling apparatus for hyaluronate acid or modi-
fied hyaluronate acid; endoprostheses; artificial bre-
ast implants; supporters for medical purposes; surgi-
cal implant comprised of artificial materials; artifi-
cial skin for surgical purposes; medical drapes; com-
pression bandages; medical apparatus and instru-
ments; medical apparatus and instruments other than 
for dental purposes; suture for medical purpose; lif-
ting thread for medical purpose; suture; body inser-
tion thread; surgical thread; dental apparatus and ins-
truments; thread for medical purpose; needle for me-
dical purpose; body rehabilitation apparatus for me-
dical purposes; injection needles for medical use; 
artificial jaws; disposable syringes; syringes for in-
jections; hypodermic syringes; artificial orthopedic 
implants; medical, surgical and orthopaedic implants 
made of artificial materials; orthopaedic articles; me-
dical apparatus; medical apparatus and instruments 
for plastic surgery; implants for use in treating wrin-
kles, folds, scars and lips, for face and body con-
touring and for rejuvenating the skin; medical device 
for use of filling out skin or tissue of body or face, 
including, but not limited to, wrinkles, folds, scars 
and lips. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2020 103495 A 
(800) 1469852 
(151) 2019 01 14 
(891) 2019 01 14 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

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

(540)  

SUPRASTIDEN 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103536 A 
(800) 1470955 
(151) 2018 11 21 
(891) 2018 11 21 
(731) MOROZOV VICTOR ALEKSANDROVICH 

Kosmonavtov street, 5, building G,  
apartment 40, RU-344092 Rostov-on-Don,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Beige, brown, white 
(531) 03.01.02; 04.03.09; 24.01.15; 24.01.19;  

26.04.04; 26.04.05; 26.04.16; 29.01.12 
(511)  
30 – Vanilla flavorings for culinary purposes; flavo-
rings, other than essential oils, for cakes; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; coffee fla-
vorings; food flavorings, other than essential oils; 
star aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-
protein cereal bars; pancakes; noodle-based prepared 
meals; freeze-dried dishes with the main ingredient 
being pasta; freeze-dried dishes with the main ingre-
dient being rice; buns; bulgur; bread rolls; edible rice 
paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla subs-
titute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermi-
celli [noodles]; natural sweeteners; sausage binding 
materials; binding agents for ice cream; sea water for 
cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves 
[spice]; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting [ic-
ing]; glucose for culinary purposes; mustard; croû-
tons; buckwheat, processed; gluten additives for cu-
linary purposes; yeast; thickening agents for cooking 
foodstuffs; leaven; rice-based snack food; cereal-
based snack food; artificial coffee; vegetal preparati-
ons for use as coffee substitutes; dressings for salad; 
zephyr [confectionery]; fruit jellies [confectionery]; 
candy decorations for cakes; confectionery for deco-
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rating Christmas trees; cakes; pastries; peanut con-
fectionery; almond confectionery; pasta; ginger [spi-
ce]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cream 
of tartar for culinary purposes; capers; caramels 
[candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap [Ko-
rean rice dish]; kimchijeon [fermented vegetable pa-
ncakes]; quinoa, processed; quiches; gluten prepared 
as foodstuff; flour-based dumplings; sweetmeats 
[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint swe-
ets; mints for breath freshening; dulce de leche; 
cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; starch 
for food; crackers; custard; hominy grits; semolina; 
oatmeal; crushed barley; groats for human food; ice 
cubes; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turme-
ric; couscous [semolina]; noodles; soba noodles; ud-
on noodles; ice for refreshment; ice, natural or artifi-
cial; edible ices; candy; rice cakes; lomper [potato-
based flatbread]; mayonnaise; macaroons [pastry]; 
macaroni; maltose; hominy; piccalilli; marinades; 
marzipan; honey; royal jelly; ice cream; bean meal; 
buckwheat flour; tapioca flour; potato flour; corn 
flour; nut flours; flour; wheat flour; soya flour; bar-
ley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate 
mousses; muesli; mint for confectionery; cocoa be-
verages with milk; coffee beverages with milk; co-
ffee-based beverages; cocoa-based beverages; cha-
momile-based beverages; tea-based beverages; cho-
colate beverages with milk; chocolate-based beve-
rages; infusions, not medicinal; crushed oats; husked 
oats; okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; oni-
giri [rice balls]; nutmegs; chocolate-coated nuts; 
stick liquorice [confectionery]; soya bean paste [con-
diment]; pastila [confectionery]; pastilles [confectio-
nery]; molasses for food; pâtés en croûte; pelmeni 
[dumplings stuffed with meat]; pepper; allspice; pep-
pers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; petit-beur-
re biscuits; bibimbap [rice mixed with vegetables 
and beef]; pies; pizzas; meat gravies; fondants [con-
fectionery]; popcorn; powders for making ice cream; 
baking powder; mustard meal; pralines; condiments; 
meat tenderizers for household purposes; cereal pre-
parations; oat-based food; propolis; gingerbread; 
spices; petits fours [cakes]; rice pudding; puddings; 
cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen 
[Japanese noodle-based dish]; chewing gum; che-
wing gum for breath freshening; relish [condiment]; 
rice; instant rice; wheat germ for human consum-
ption; spring rolls; sago; sugar; palm sugar; sesame 
seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes [se-
asoning]; processed seeds for use as a seasoning; 
aniseed; agave syrup [natural sweetener]; golden sy-
rup; confectionery; batter mixes for okonomiyaki 
[Japanese savory pancakes]; baking soda [bicarbo-
nate of soda for cooking purposes]; malt for human 
consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking 
salt; celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; cranberry 
sauce [condiment]; soya sauce; tomato sauce; apple 
sauce [condiment]; sauces [condiments]; pasta sau-
ce; spaghetti; seasonings; chocolate-based spreads; 

chocolate spreads containing nuts; preparations for 
stiffening whipped cream; shaved ice with sweete-
ned red beans; rusks; breadcrumbs; sushi; senbei 
[rice crackers]; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapio-
ca; tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice 
pulp for culinary purposes; cake dough; tortillas; ga-
rden herbs, preserved [seasonings]; chocolate deco-
rations for cakes; vinegar; beer vinegar; ferments for 
pastes; halvah; bread; unleavened bread; chips [cere-
al products]; corn flakes; oat flakes; hot dog sand-
wiches; flowers or leaves for use as tea substitutes; 
jiaozi [stuffed dumplings]; chicory [coffee substitu-
te]; tea; iced tea; chutneys [condiments]; minced 
garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; 
chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; choco-
late; malt extract for food; essences for foodstuffs, 
except etheric essences and essential oils; husked 
barley. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of ad-
vertising space; business auditing; financial auditing; 
business intermediary services relating to the matc-
hing of potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; employment agency services; com-
puterized file management; book-keeping; invoicing; 
demonstration of goods; transcription of communi-
cations [office functions]; opinion polling; market 
studies; business information; commercial informati-
on and advice for consumers in the choice of pro-
ducts and services; business investigations; business 
research; marketing research; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business manage-
ment consultancy; personnel management consultan-
cy; professional business consultancy; consultancy 
regarding advertising communication strategies; co-
nsultancy regarding public relations communication 
strategies; layout services for advertising purposes; 
marketing; marketing in the framework of software 
publishing; targeted marketing; business manage-
ment of performing artists; business management of 
sports people; writing of résumés for others; script-
writing for advertising purposes; news clipping ser-
vices; updating and maintenance of information in 
registries; updating and maintenance of data in com-
puter databases; updating of advertising material; 
word processing; online retail services for downlo-
adable and pre-recorded music and movies; online 
retail services for downloadable ring tones; online 
retail services for downloadable digital music; orga-
nization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; arranging newspaper subscriptions for ot-
hers; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; shop window dressing; de-
sign of advertising materials; business appraisals; 
payroll preparation; data search in computer files for 
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others; sponsorship search; administrative assistance 
in responding to calls for tenders; business mana-
gement assistance; commercial or industrial manage-
ment assistance; commercial intermediation servi-
ces; providing business information via a web site; 
provision of commercial and business contact infor-
mation; provision of an on-line marketplace for bu-
yers and sellers of goods and services; web indexing 
for commercial or advertising purposes; presentation 
of goods on communication media, for retail purpo-
ses; economic forecasting; auctioneering; retail ser-
vices for works of art provided by art galleries; sales 
promotion for others; promotion of goods and ser-
vices through sponsorship of sports events; produc-
tion of teleshopping programmes; production of ad-
vertising films; office machines and equipment ren-
tal; rental of advertising time on communication me-
dia; publicity material rental; rental of signs for ad-
vertising purposes; rental of vending machines; ren-
tal of sales stands; rental of photocopying machines; 
publication of publicity texts; radio advertising; bill-
posting; distribution of samples; dissemination of 
advertising matter; direct mail advertising; registrati-
on of written communications and data; writing of 
publicity texts; advertising; on-line advertising on a 
computer network; advertising by mail order; televi-
sion advertising; document reproduction; compila-
tion of statistics; compilation of information into 
computer databases; business inquiries; systemizati-
on of information into computer databases; advisory 
services for business management; negotiation of 
business contracts for others; negotiation and conc-
lusion of commercial transactions for third parties; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; telemarketing services; psyc-
hological testing for the selection of personnel; who-
lesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; interim business  
management; outsourced administrative manage-
ment for companies; business management of hotels; 
business management for freelance service provi-
ders; business project management services for con-
struction projects; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; busi-
ness management of reimbursement programs for ot-
hers; administration of consumer loyalty programs; 
administration of frequent flyer programs; administ-
rative processing of purchase orders; public relati-
ons; competitive intelligence services; modelling for 
advertising or sales promotion; typing; market inte-
lligence services; appointment reminder services [of-
fice functions]; web site traffic optimization; reloca-
tion services for businesses; tax filing services; se-
arch engine optimization for sales promotion; appo-
intment scheduling services [office functions]; gift 
registry services; price comparison services; pay per 

click advertising; secretarial services; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; shorthand; outsourcing servi-
ces [business assistance]; telephone answering for 
unavailable subscribers; photocopying services; bu-
siness efficiency expert services; promoting the 
goods and services of others; retail and wholesale 
services for coffee, rice, tapioca and sago, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastries and 
confectionery, edible ices, sugar, honey, treacle, ye-
ast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
[condiments], spices, ice [frozen water]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103538 A 
(800) 1470990 
(151) 2019 04 04 
(891) 2019 04 04 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu "Dzhapan Tekhnolodzhi  
Grupp Ko., LTD" 
Urbanskogo street, 1, office 6, town Artem,  
RU-692770 Primorskiy kray, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) White, light blue, blue, pink, lilac, orange,  

yellow 
(531) 02.09.01; 03.13.18; 27.05.02; 28.03; 29.01.15 
(511)  
5 – Textile diapers; babies' diaper-pants; paper liners 
for diapers; babies' diapers of paper; babies' diapers; 
babies' diapers of textile; diapers for incontinence; 
disposable diapers of paper for babies; disposable 
diapers of cellulose for babies; disposable babies' 
diapers; disposable training pants for infants; babies' 
diapers of paper and cellulose, disposable; disposa-
ble diapers of paper for incontinence; disposable 
diapers of cellulose for incontinence; disposable dia-
pers for incontinence; disposable training pants of 
paper or cellulose; inserts made of cloth specially 
adapted for reusable babies' diapers; babies' napkin-
pants [diaper-pants] of paper and cellulose, dispo-
sable. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 96959 A 
(800) 1393495 
(151) 2017 12 14 
(181) 2027 12 14 
(891) 2017 12 14 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 97488 A 
(800) 1397636 
(151) 2017 10 05 
(181) 2027 10 05 
(891) 2017 10 05 
(511) 06, 09, 16, 35, 39, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 97519 A 
(800) 1398222 
(151) 2017 10 05 
(181) 2027 10 05 
(891) 2017 10 05 
(511) 09, 16, 35, 35, 39, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 98129 A 
(800) 1407465 
(151) 2017 12 26 
(181) 2027 12 26 
(891) 2017 12 26 
(511) 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 98336 A 
(800) 1409730 
(151) 2017 10 05 
(181) 2027 10 05 
(891) 2017 10 05 
(511) 06, 09, 16, 35, 39, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 99534 A 
(800) 1423387 
(151) 2018 07 10 
(181) 2028 07 10 
(891) 2018 07 10 
(511) 05 
__________________________________________ 
  
(260) AM 2020 100468 A 
(800) 1433706 
(151) 2018 09 24 
(181) 2028 09 24 
 

 
 
 
 
 
 
(891) 2018 09 24 
(511) 03, 05, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 30,  

31, 32, 35, 41, 44, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100623 A 
(800) 1436672 
(151) 2018 05 30 
(181) 2028 05 30 
(891) 2018 05 30 
(511) 07, 08, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100757 A 
(800) 1394672 
(151) 2017 10 05 
(181) 2027 10 05 
(891) 2018 11 14 
(511) 01, 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100844 A 
(800) 1440116 
(151) 2018 05 25 
(181) 2028 05 25 
(891) 2018 05 25 
(511) 09, 11, 12, 20, 21, 24, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100845 A 
(800) 1440117 
(151) 2018 06 21 
(181) 2028 06 21 
(891) 2018 06 21 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100852 A 
(800) 1298127 
(151) 2015 12 09 
(181) 2025 12 09 
(891) 2018 12 04 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100853 A 
(800) 1306982 
(151) 2016 01 06 
(181) 2026 01 06 
(891) 2018 09 10 
(511) 43 
__________________________________________ 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2020 100856 A 
(800) 1365896 
(151) 2017 06 13 
(181) 2027 06 13 
(891) 2018 07 12 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100945 A 
(800) 1438584 
(151) 2018 05 23 
(181) 2028 05 23 
(891) 2018 05 23 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100985 A 
(800) 1440314 
(151) 2018 10 02 
(181) 2028 10 02 
(891) 2018 10 02 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 100998 A 
(800) 1440607 
(151) 2018 07 17 
(181) 2028 07 17 
(891) 2018 07 17 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101000 A 
(800) 1440641 
(151) 2018 10 03 
(181) 2028 10 03 
(891) 2018 10 03 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101001 A 
(800) 1440643 
(151) 2018 10 26 
(181) 2028 10 26 
(891) 2018 10 26 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101002 A 
(800) 1440655 
(151) 2018 09 24 
(181) 2028 09 24 
(891) 2018 09 24 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101003 A 
(800) 1440664 
(151) 2018 10 26 
(181) 2028 10 26 

(891) 2018 10 26 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101004 A 
(800) 1440668 
(151) 2018 11 09 
(181) 2028 11 09 
(891) 2018 11 09 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101005 A 
(800) 1440687 
(151) 2018 06 20 
(181) 2028 06 20 
(891) 2018 06 20 
(511) 01, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101006 A 
(800) 1440704 
(151) 2018 09 24 
(181) 2028 09 24 
(891) 2018 09 24 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101008 A 
(800) 1440716 
(151) 2018 09 17 
(181) 2028 09 17 
(891) 2018 09 17 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101009 A 
(800) 1440729 
(151) 2018 08 13 
(181) 2028 08 13 
(891) 2018 08 13 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101010 A 
(800) 1440734 
(151) 2018 10 25 
(181) 2028 10 25 
(891) 2018 10 25 
(511) 02, 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101011 A 
(800) 1440782 
(151) 2018 08 10 
(181) 2028 08 10 
(891) 2018 08 10 
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 101013 A 
(800) 1440798 
(151) 2018 09 12 
(181) 2028 09 12 
(891) 2018 09 12 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101014 A 
(800) 1440828 
(151) 2018 05 07 
(181) 2028 05 07 
(891) 2018 05 07 
(511) 03, 09, 14, 18, 21, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101015 A 
(800) 1440868 
(151) 2018 08 06 
(181) 2028 08 06 
(891) 2018 08 06 
(511) 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101016 A 
(800) 1440920 
(151) 2018 10 08 
(181) 2028 10 08 
(891) 2018 10 08 
(511) 27 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101039 A 
(800) 1441306 
(151) 2018 10 22 
(181) 2028 10 22 
(891) 2018 10 22 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101041 A 
(800) 1441337 
(151) 2018 10 03 
(181) 2028 10 03 
(891) 2018 10 03 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101064 A 
(800) 1441686 
(151) 2018 10 05 
(181) 2028 10 05 
(891) 2018 10 05 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101078 A 
(800) 1442172 
(151) 2018 11 29 
(181) 2028 11 29 

(891) 2018 11 29 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101086 A 
(800) 1442428 
(151) 2018 11 07 
(181) 2028 11 07 
(891) 2018 11 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101087 A 
(800) 1442446 
(151) 2018 11 23 
(181) 2028 11 23 
(891) 2018 11 23 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101088 A 
(800) 1442453 
(151) 2018 10 25 
(181) 2028 10 25 
(891) 2018 10 25 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101089 A 
(800) 1442461 
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(891) 2018 05 16 
(511) 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101104 A 
(800) 1442763 
(151) 2018 11 05 
(181) 2028 11 05 
(891) 2018 11 05 
(511) 35, 38, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101108 A 
(800) 1442783 
(151) 2018 11 05 
(181) 2028 11 05 
(891) 2018 11 05 
(511) 35, 38, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101128 A 
(800) 1293894 
(151) 2015 11 24 
(181) 2025 11 24 
(891) 2018 10 23 
(511) 03 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 101129 A 
(800) 1333584 
(151) 2016 05 20 
(181) 2026 05 20 
(891) 2018 12 07 
(511) 09, 16, 25, 28, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101130 A 
(800) 1358675 
(151) 2017 02 27 
(181) 2027 02 27 
(891) 2018 12 18 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101131 A 
(800) 1373752 
(151) 2017 07 14 
(181) 2027 07 14 
(891) 2018 12 05 
(511) 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101190 A 
(800) 1444332 
(151) 2018 10 22 
(181) 2028 10 22 
(891) 2018 10 22 
(511) 09, 16, 35, 38, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101192 A 
(800) 1444349 
(151) 2018 07 02 
(181) 2028 07 02 
(891) 2018 07 02 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101193 A 
(800) 1444357 
(151) 2018 05 30 
(181) 2028 05 30 
(891) 2018 05 30 
(511) 01, 06, 07, 08, 09, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101194 A 
(800) 1444358 
(151) 2018 06 26 
(181) 2028 06 26 
(891) 2018 06 26 
(511) 21, 32, 33, 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101323 A 
(800) 1445426 
(151) 2018 07 30 
(181) 2028 07 30 

(891) 2018 07 30 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101325 A 
(800) 1445442 
(151) 2017 08 30 
(181) 2027 08 30 
(891) 2017 08 30 
(511) 03, 05, 06, 08, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101326 A 
(800) 1445443 
(151) 2018 04 30 
(181) 2028 04 30 
(891) 2018 04 30 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101327 A 
(800) 1445540 
(151) 2018 10 09 
(181) 2028 10 09 
(891) 2018 10 09 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101328 A 
(800) 1445542 
(151) 2018 09 14 
(181) 2028 09 14 
(891) 2018 09 14 
(511) 29, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101351 A 
(800) 1445959 
(151) 2018 11 23 
(181) 2028 11 23 
(891) 2018 11 23 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101358 A 
(800) 1446176 
(151) 2018 11 12 
(181) 2028 11 12 
(891) 2018 11 12 
(511) 03, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101435 A 
(800) 1446669 
(151) 2018 11 16 
(181) 2028 11 16 
(891) 2018 11 16 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 101460 A 
(800) 1447248 
(151) 2018 07 17 
(181) 2028 07 17 
(891) 2018 07 17 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101461 A 
(800) 1447326 
(151) 2018 10 31 
(181) 2028 10 31 
(891) 2018 10 31 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101483 A 
(800) 1048098 
(151) 2010 08 03 
(181) 2020 08 03 
(891) 2018 12 17 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101485 A 
(800) 1168933 
(151) 2013 06 04 
(181) 2023 06 04 
(891) 2018 12 18 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101486 A 
(800) 1189522 
(151) 2013 10 17 
(181) 2023 10 17 
(891) 2019 01 14 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101487 A 
(800) 1239754 
(151) 2014 08 11 
(181) 2024 08 11 
(891) 2019 01 09 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101488 A 
(800) 1358995 
(151) 2017 03 21 
(181) 2027 03 21 
(891) 2019 01 09 
(511) 03, 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101489 A 
(800) 1359703 
(151) 2017 03 23 
(181) 2027 03 23 

(891) 2019 01 14 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101490 A 
(800) 1421603 
(151) 2018 05 10 
(181) 2028 05 10 
(891) 2018 12 28 
(511) 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101491 A 
(800) 1430864A 
(151) 2018 08 15 
(181) 2028 08 15 
(891) 2018 12 06 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101533 A 
(800) 1447768 
(151) 2018 10 29 
(181) 2028 10 29 
(891) 2018 10 29 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101537 A 
(800) 1447845 
(151) 2018 12 13 
(181) 2028 12 13 
(891) 2018 12 13 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101538 A 
(800) 1447917 
(151) 2018 12 13 
(181) 2028 12 13 
(891) 2018 12 13 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101580 A 
(800) 1448905 
(151) 2018 12 12 
(181) 2028 12 12 
(891) 2018 12 12 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101593 A 
(800) 1050149 
(151) 2010 07 28 
(181) 2020 07 28 
(891) 2018 12 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 101594 A 
(800) 1360860 
(151) 2017 05 29 
(181) 2027 05 29 
(891) 2018 12 03 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101595 A 
(800) 1414961 
(151) 2018 04 17 
(181) 2028 04 17 
(891) 2019 01 08 
(511) 19, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101597 A 
(800) 1433560 
(151) 2018 08 30 
(181) 2028 08 30 
(891) 2019 01 23 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101598 A 
(800) 1435204 
(151) 2018 09 04 
(181) 2028 09 04 
(891) 2019 01 22 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101746 A 
(800) 1449814 
(151) 2018 09 21 
(181) 2028 09 21 
(891) 2018 09 21 
(511) 03, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101747 A 
(800) 1449820 
(151) 2018 04 19 
(181) 2028 04 19 
(891) 2018 04 19 
(511) 09, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101748 A 
(800) 1449844 
(151) 2018 11 21 
(181) 2028 11 21 
(891) 2018 11 21 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101757 A 
(800) 1450075 
(151) 2018 12 18 
(181) 2028 12 18 

(891) 2018 12 18 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101758 A 
(800) 1450087 
(151) 2018 11 23 
(181) 2028 11 23 
(891) 2018 11 23 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101774 A 
(800) 1450278 
(151) 2018 07 24 
(181) 2028 07 24 
(891) 2018 07 24 
(511) 35, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101775 A 
(800) 1450340 
(151) 2018 09 10 
(181) 2028 09 10 
(891) 2018 09 10 
(511) 30, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101776 A 
(800) 706417 
(151) 1998 09 19 
(181) 2028 09 19 
(891) 2018 11 14 
(511) 09, 12, 37, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101778 A 
(800) 862471 
(151) 2005 06 17 
(181) 2025 06 17 
(891) 2019 01 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101779 A 
(800) 988477 
(151) 2008 11 11 
(181) 2028 11 11 
(891) 2019 01 11 
(511) 09, 16, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101780 A 
(800) 1098350 
(151) 2011 05 12 
(181) 2021 05 12 
(891) 2019 01 10 
(511) 11 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 101781 A 
(800) 1148486 
(151) 2012 11 22 
(181) 2022 11 22 
(891) 2018 12 11 
(511) 09, 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101782 A 
(800) 1192396 
(151) 2013 09 19 
(181) 2023 09 19 
(891) 2019 01 24 
(511) 05, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101783 A 
(800) 1206474 
(151) 2014 03 25 
(181) 2024 03 25 
(891) 2019 01 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101784 A 
(800) 1218341 
(151) 2014 07 18 
(181) 2024 07 18 
(891) 2018 12 19 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101785 A 
(800) 1248218 
(151) 2015 03 24 
(181) 2025 03 24 
(891) 2019 01 11 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101786 A 
(800) 1283353 
(151) 2014 10 13 
(181) 2024 10 13 
(891) 2019 01 17 
(511) 18, 20, 22, 24, 27 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101787 A 
(800) 1294067 
(151) 2016 02 23 
(181) 2026 02 23 
(891) 2019 01 29 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101788 A 
(800) 1294336 
(151) 2015 12 09 
(181) 2025 12 09 

(891) 2019 01 10 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101791 A 
(800) 1332999 
(151) 2016 11 25 
(181) 2026 11 25 
(891) 2019 01 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101793 A 
(800) 1360862 
(151) 2017 05 29 
(181) 2027 05 29 
(891) 2018 12 03 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101794 A 
(800) 1379504 
(151) 2017 10 18 
(181) 2027 10 18 
(891) 2018 12 20 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101804 A 
(800) 1450682 
(151) 2018 12 21 
(181) 2028 12 21 
(891) 2018 12 21 
(511) 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101805 A 
(800) 1450704 
(151) 2018 10 05 
(181) 2028 10 05 
(891) 2018 10 05 
(511) 09, 35, 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101806 A 
(800) 1450707 
(151) 2018 11 23 
(181) 2028 11 23 
(891) 2018 11 23 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101807 A 
(800) 1450712 
(151) 2018 07 20 
(181) 2028 07 20 
(891) 2018 07 20 
(511) 38, 41, 42 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 101808 A 
(800) 1450763 
(151) 2017 10 18 
(181) 2027 10 18 
(891) 2017 10 18 
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101809 A 
(800) 1450770 
(151) 2018 05 01 
(181) 2028 05 01 
(891) 2018 05 01 
(511) 06, 07, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101810 A 
(800) 1450779 
(151) 2018 10 12 
(181) 2028 10 12 
(891) 2018 10 12 
(511) 09, 35, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101811 A 
(800) 1450800 
(151) 2018 11 19 
(181) 2028 11 19 
(891) 2018 11 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101833 A 
(800) 1451075 
(151) 2018 12 03 
(181) 2028 12 03 
(891) 2018 12 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101834 A 
(800) 1451080 
(151) 2018 12 03 
(181) 2028 12 03 
(891) 2018 12 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101835 A 
(800) 1451081 
(151) 2018 12 03 
(181) 2028 12 03 
(891) 2018 12 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101884 A 
(800) 1452007 
(151) 2018 12 18 
(181) 2028 12 18 

(891) 2018 12 18 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101885 A 
(800) 1452014 
(151) 2018 12 21 
(181) 2028 12 21 
(891) 2018 12 21 
(511) 03, 10, 25, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101886 A 
(800) 1452019 
(151) 2018 12 27 
(181) 2028 12 27 
(891) 2018 12 27 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101887 A 
(800) 229061 
(151) 1960 02 27 
(181) 2020 02 27 
(891) 2019 01 18 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101888 A 
(800) 690807 
(151) 1998 02 20 
(181) 2028 02 20 
(891) 2019 01 31 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101889 A 
(800) 706292 
(151) 1998 08 28 
(181) 2028 08 28 
(891) 2018 11 14 
(511) 06, 07, 09, 11, 12, 19, 37, 39, 40, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101891 A 
(800) 977849 
(151) 2008 07 15 
(181) 2028 07 15 
(891) 2019 02 04 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101893 A 
(800) 1175570 
(151) 2013 07 02 
(181) 2023 07 02 
(891) 2019 02 05 
(511) 02, 03, 04 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 101894 A 
(800) 1190643 
(151) 2013 12 19 
(181) 2023 12 19 
(891) 2018 12 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101898 A 
(800) 1402808 
(151) 2018 01 25 
(181) 2028 01 25 
(891) 2019 02 06 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101934 A 
(800) 1414455 
(151) 2018 04 04 
(181) 2028 04 04 
(891) 2018 04 04 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101936 A 
(800) 1452054 
(151) 2018 08 08 
(181) 2028 08 08 
(891) 2018 08 08 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101946 A 
(800) 1452258 
(151) 2018 12 12 
(181) 2028 12 12 
(891) 2018 12 12 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101948 A 
(800) 1452307 
(151) 2018 12 03 
(181) 2028 12 03 
(891) 2018 12 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101950 A 
(800) 1452313 
(151) 2018 12 03 
(181) 2028 12 03 
(891) 2018 12 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101994 A 
(800) 1453264 
(151) 2019 01 11 
(181) 2029 01 11 

(891) 2019 01 11 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101995 A 
(800) 1453278 
(151) 2018 10 26 
(181) 2028 10 26 
(891) 2018 10 26 
(511) 35, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102007 A 
(800) 1453467 
(151) 2018 05 01 
(181) 2028 05 01 
(891) 2018 05 01 
(511) 06, 07, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102008 A 
(800) 1453469 
(151) 2018 12 14 
(181) 2028 12 14 
(891) 2018 12 14 
(511) 05, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102009 A 
(800) 1453477 
(151) 2018 10 18 
(181) 2028 10 18 
(891) 2018 10 18 
(511) 09, 37, 38, 39, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102010 A 
(800) 1453496 
(151) 2018 09 07 
(181) 2028 09 07 
(891) 2018 09 07 
(511) 35, 36, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102011 A 
(800) 1453503 
(151) 2018 11 23 
(181) 2028 11 23 
(891) 2018 11 23 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102012 A 
(800) 1453510 
(151) 2019 01 03 
(181) 2029 01 03 
(891) 2019 01 03 
(511) 42, 44 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 102013 A 
(800) 1453527 
(151) 2018 07 12 
(181) 2028 07 12 
(891) 2018 07 12 
(511) 02, 03, 05, 09, 10, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28,  

35 
__________________________________________ 
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საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების „ახმეტა“ და 
„წარაფი“ წარმოების სპეციფიკაცია 

 
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი − საქპატენტი „საქონლის 
ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, აქვეყნებს სსიპ – „ღვინის ეროვნული სააგენტოსა“ და 
ა(ა)იპ – „კარდენახის ღვინოს“ მიერ საქპატენტში წარმოდგენილი განაცხადების მასალებს. 
 

თუ განაცხადის მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ამ მასალებთან დაკავშირებით 
საქპატენტში არ შემოვა დამატებითი ინფორმაცია, ადგილწარმოშობის დასახელების რეგისტრა-
ციის შესახებ ცნობები შეტანილი იქნება ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნის სახელმწიფო რეესტრში და გამოქვეყნდება საქართველოს სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალურ ბიულეტენში. 
 

თუ განაცხადის მასალების გამოქვეყნებიდან სამი თვის ვადაში ამ მასალებთან დაკავშირებით 
საქპატენტში შემოვა დამატებითი ინფორმაცია, ის შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. 
 

 
ახმეტა 

 
განაცხადის № 3493/06 

განაცხადის შეტანის თარიღი:  2019  30 10 

ადგილწარმოშობის დასახელება:  „ახმეტა“ 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის დასახელების 

რეგისტრაცია: ღვინო 

განმცხადებლის სახელი და მისამართი:  სსიპ − ღვინის ეროვნული სააგენტო,  
მარშალ გელოვანის გამზ. N6, 0159, თბილისი (GE) 
 
1. დასახელება:  „ახმეტა“ 

2. დამატებითი აღნიშვნები:  „ახმეტის მწვანე“ 
3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 
„ახმეტა“ თეთრი ან  ქარვისფერი ღვინოა. 
 

ა) „ახმეტა“ 
თეთრი შაქრიანობის მიხედვით შეიძლება იყოს მშრალი, ბუნებრივად ნახევრად მშრალი და 
ბუნებრივად ნახევრადტკბილი. 
 

მისი ორგანოლეპტიკური და ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები უნდა აკმაყოფილებდეს 
შემდეგ მოთხოვნებს: 
 მშრალი ღვინო – ღია ჩალისფერი, უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, 

ხალისიანი, დახვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური 
არომატით, მინდვრის ყვავილების ტონებით. დავარგებისას ღვინოს უვითარდება 
მკვეთრად გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით; 
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 ბუნებრივად ნახევრად მშრალი და ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინოები – ღია 
მომწვანო ოქროსფერი, უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, 
დახვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით 
ხოლო ნახევრადმშრალი და ნახევრადტკბილი ღვინოებისთვის – 10,5 %-ზე ნაკლები; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა მშრალი ღვინისთვის არ უნდა იყოს 
11%-ზე ნაკლები, ხოლო ნახევრადმშრალი და ნახევრადტკბილი ღვინოებისთვის –  
10,5 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16  გ/ლ-ზე ნაკლები; 
 შაქრიანობა მშრალ ღვინოში  არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს, ნახევრად მშრალ 

ღვინოში უნდა იყოს 4-დან 18-მდე გ/ლ, ხოლო ნახევრად ტკბილ ღვინოში 18-დან 45-
მდე გ/ლ; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 
 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

ბ) „ახმეტა“ ქარვისფერის ორგანოლეპტიკური და ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 ფერი – მუქი ქარვისფერიდან ჩაისფრამდე; 
 არომატი და გემო – სხეულიანი, ენერგიული, ექსტრაქტული და ხავერდოვანი, კარგად 

გამოხატული ჯიშური არომატით, ზომიერი და რბილი სიმწკლარტით, რაც მის ტიპი-
ურობას განაპირობებს. დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად გამოხატული 
ბუკეტი ხილის ტონებით; უნდა ახასიათებდეს ჭაჭაზე მაცერაციის დამახასიათებელი 
მთრიმლავი გემო; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 12,0 %-ზე ნაკლები; 
 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22  გ/ლ-ზე ნაკლები; 
 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 
 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები 
 

„ახმეტის“ მიკროზონა მდებარეობს შიდა კახეთში, მდინარე ალაზნის ზედა წელში. ახმეტის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. სამხრეთ-დასავლეთიდან და სამხრე-
თიდან მას ესაზღვრება ცივ-გომბორის ქედი, დასავლეთიდან – კახეთის ქედი, ჩრდილოე-
თიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან კავკასიონის ქედი, ხოლო აღმოსავლეთიდან და 
სამხრეთ აღმოსავლეთიდან – თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვარი.  
 

„ახმეტის“ მიკროზონა, ქ. ახმეტის გარდა, მოიცავს შემდეგ სოფლებს: საკობიანო, მატანი, 
ქისტაური, არაშენდა, ახშანი, ახშნისველები, ინგეთი, კოგორი, ოსიაური, საჩალე, ოჟიო, 
ალავერდი, კოღოთი, ჩაბინაანი, ხორხელი, ზემო ხოდაშენი, აწყური, ახალდაბა, ჩარექაული, 
ზემო ალვანი, ხორბალო, ქვემო ალვანი, ბაბანეული, მაღრაანი, ფიჩხოვანი და არგოხი. 

5. ვაზის ჯიშები 

„ახმეტა“ თეთრი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ახმეტის მიკროზონაში მოწეული კახური 
მწვანის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. 
 

„ახმეტა“ ქარვისფერის დამზადებისას დასაშვებია კახურ მწვანეს დაემატოს ამავე მიკრო-
ზონაში მოწეული  ქისის და/ან ხიხვის ჯიშის ყურძენი ჯამურად 15%-მდე. 
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6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა 
 

 ახმეტის მიკროზონაში ღვინო „ახმეტის“ დასამზადებლად  განკუთვნილი  სამეწარმეო 
ვენახები გაშენებული უნდა იყოს  450-800 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან; 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 2,5 მეტრამდე; 
 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8-1,5 მეტრი; 
 შტამბის სიმაღლე – 60-90 სმ; 
 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 
აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 
ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება 
 

 „ახმეტა“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს 
არ უნდა იყოს 20%-ზე ნაკლები მშრალი და ნახევრად მშრალი  ღვინისთვის და 22%-ზე 
ნაკლები – ნახევრად ტკბილი ღვინისთვის; 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 
ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-
ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო დაბინ-
ძურებისაგან. 

 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი: 

ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 8 ტონას. 
ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს: 
 65,0 დალს – ერთი ტონა ყურძნიდან; 
 520,0 დალს – ერთი ჰა ვენახიდან. 

 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა 
 

ღვინო „ახმეტის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 
ახმეტის  მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 
ფარგლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა – კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 
საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ამასთან, ყურძნის გატანა ახმეტის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის გატანა 
კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი აღრიცხვისა 
და კონტროლის პირობებში. 

ღვინო „ახმეტა“ თეთრი მზადდება თვითნადენი ტკბილის სრული ან არასრული 
ალკოჰოლური დუღილის გზით.   

ღვინო „ახმეტა“ ქარვისფერის დამზადებისას ალკოჰოლური დუღილი მიმდინარეობს 
მხოლოდ ქვევრში, დურდოზე (ჭაჭა-კლერტის მთლიან რაოდენობასთან ერთად). ალკოჰო-
ლური დუღილის დამთავრების შემდეგ, ქვევრს გადაავსებენ ანალოგიური ღვინით და 
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დააყოვნებენ დურდოზე არანაკლებ რთველის მომდევნო წლის 1 თებერვლისა. 

ღვინო „ახმეტის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და 
ნივთიერებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

ღვინო „ახმეტის“ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსება დასაშვებია მხოლოდ სამომხმა-
რებლო ტარაში დაფასოებული სახით. 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 
 

ნიადაგი. ახმეტის მიკროზონის ტერიტორიაზე გამოყოფილია შემდეგი ნიადაგური ტიპები 
და ქვეტიპები: 1) ყავისფერი გამოტუტული; 2) ყავისფერი; 3) მდელოს ყავისფერი; 4) 
ალუვიური კარბონატული; 5) ნეშომპალა-კარბონატული. 

ყავისფერი ტიპიური ნიადაგები საშუალო და დიდი სისქის, მძიმე და საშუალო თიხნარი, 
განვითარებული ლიოსისებრ თიხნარებზე და კონგლომერატების და ქვიშაქვების გამო-
ფიტვის პროდუქტებზე. პროფილის სიღრმე 100-140 სმ-ს შეადგენს. ჰუმუსიანი ფენის 
სიღრმე საშუალოდ 20-30 სმ-ს შეადგენს. მის ზედაპირულ აკუმულაციურ ჰორიზონტს 
ახასიათებს კარგად გამოსახული მარცვლოვან-კაკლოვანი სტრუქტურა და კარბონატებს არ 
შეიცავს. მომდევნო, ქვედა ჰორიზონტი  კაკლოვანი სტრუქტურისაა და უმეტეს შემთხვევაში 
კარბონატებს არ შეიცავს. უფრო ღრმად ეს ნიადაგები ხასიათდება უსტრუქტურობით და 
„კირის თვლებით“ და „ძარღვებითაა“ წარმოდგენილი. 
 

გამოტუტულ ყავისფერ ნიადაგებში კალციუმის კარბონატები შედარებით ღრმად 80-100 სმ 
სიღრმეზე არის ჩარეცხილი. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ ნიადაგებში ყავისფერი 
ნიადაგების სხვა ქვეტიპების ილუვიურ-კარბონატულ ჰორიზონტებთან შედარებით უფრო 
ნაკლები სისქისაა. 

 

მდელოს ყავისფერი ნიადაგების ზედა 20 სმ-იანი ფენა კაკლოვან-მარცვლოვანი 
სტრუქტურით და ფხვიერი აგებულებით ხასიათდება. სიღრმით აღნიშნული ნიადაგი 
წარმოდგენილია კაკლოვან-გოროხოვანი და გოროხოვან-ბელტოვანი სტრუქტურით, უფრო 
ღრმად – 120 სმ-დან ქვევით, ხასიათდება უსტრუქტურო აგებულებით და  საკმაოდ მაღალი 
სიმკვრივით. გრანულომეტრიულ შედგენილობაში „ფიზიკური თიხის“ ფრაქციის (<0,01 მმ) 
შემცველობა პროფილში 64-87%-ის ფარგლებში მერყეობს. ფიზიკურ თიხაში დიდი 
რაოდენობითაა წარმოდგენილი <0,001 მმ ფრაქციის რაოდენობა – 67 %-მდე, რაც ადიდებს 
ნიადაგის ბმულობას, წებვადობას და სიმკვრივეს, რაც, თავის მხრივ, იწვევს ნიადაგის ფიზი-
კურ-მექანიკური თვისებების გაუარესებას. ფიზიკური თიხისა და მიკრონული ფრაქციის 
სიჭარბე იწვევს აღნიშნული ნიადაგების სხვადასხვა ხარისხით დაწიდვას და გალებებას.   
 

ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები საშუალო სისქისაა, მძიმე თიხნარი და თიხიანი, ალაგ-
ალაგ სუსტად განვითარებული და ჩამორეცხილი. ისინი განვითარებულია კირქვებზე და 
კირნარ კონგლომერატებზე.  
 

ალუვიური კარბონატული ნიადაგები წარმოდგენილია კარბონატული ქვეტიპით, რომელიც 
ხასიათდება გენეტიკურ ჰორიზონტებად სუსტი დიფერენციაციით, ცუდი სტრუქტუ-
რიანობით, შრეობრივი აგებულებით და ხირხატიანობით. აღნიშნული ნიადაგები წარმოდ-
გენილია რელიეფის დახრილ და სწორ ფორმებზე, რაც ექსპოზიციასთან, განათებასთან და 
კლიმატურ პირობებთან ერთად იძლევა მაღალი ხარისხის ადგილწარმოშობის დასახელების 
ღვინოების  მიღების შესაძლებლობას. 
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ადამიანური ფაქტორი მევენახეობა-მეღვინეობა ახმეტის რეგიონში, ისევე, როგორც 
დანარჩენ კახეთში, უხსოვარი დროიდან იღებს სათავეს და მას ყოველთვის ეჭირა ერთ-ერთი 
გამორჩეული ადგილი იქ მცხოვრებთა სამეურნეო საქმიანობაში. 

ვახუშტი ბაგრატიონი თავის შესანიშნავ ნაშრომში „საქართველოს გეოგრაფია“ განსაკუთ-
რებით გამოყოფს მანავის, ახმეტის და კონდოლის ღვინოებს. 

ღვინო „ახმეტა“ შექმნილია „სამტრესტის“ წამყვანი სპეციალისტების მიერ და ნახევრად 
ტკბილი ღვინის სახით გამოდის 1958 წლიდან. მას არაერთი მედალი აქვს მიღებული 
საერთაშორისო გამოფენებსა და კონკურსებზე. 

ახმეტის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი მშრა-
ლი სუბტროპიკულიდან ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი კლიმატი; მუქი 
ყავისფერი კარბონატული ნიადაგები, მწვანე კახურის ჯიშის ვაზის მიერ ამ მიკროზონაში 
გამოვლენილი გამორჩეული თვისებები განსაზღვრავენ ღვინო „ახმეტის“ განსაკუთრებულ 
ღირსებას. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 

დასახელება „ახმეტა“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  ეტი-
კეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასალებში 
უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით – AKHMETA 
Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – АХМЕТА 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„ახმეტის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობინება 
ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები 

დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ახმეტის“ წარმოების პროცესის გაკონ-
ტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდასტუროს 
შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 
 

ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 
1 2 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  
ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 
ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება ად-

გილზე  
კულტივირების მეთოდები 
 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-
ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი. შემოწ-
მება  ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  
ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 
ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 
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1 2 
ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზა-
დება  

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-
მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 
აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 
ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 
შემოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 
ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-
ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბ-
ორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 
ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 
და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 
მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩა-

ნაწერები 
 
 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო 
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამო-
ყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო საქარ-
თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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წარაფი 
 

განაცხადის № 3489/06 

განაცხადის შეტანის თარიღი:  2019 29 07 

ადგილწარმოშობის დასახელება:  „წარაფი“ 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის 
დასახელების რეგისტრაცია: ღვინო 

განმცხადებლის სახელი და მისამართი:  ა(ა)იპ – „კარდენახის ღვინო“, სოფელი 
კარდენახი, მე-15 შესახვევი, №10, გურჯაანის რაიონი, საქართველო 

1. დასახელება: „წარაფი“ 

2. დამატებითი აღნიშვნები:  
3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 
„წარაფი“ ქარვისფერი მშრალი ღვინოა. იგი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

 ფერი – მუქი ქარვისფერიდან ჩალისფერამდე; 
 არომატი და გემო – სხეულიანი, ენერგიული, ექსტრაქტული და ხავერდოვანი, კარგად 

გამოხატული ჯიშური არომატით, ზომიერი და რბილი სიმწკლარტით, რაც მის ტიპი-
ურობას განაპირობებს. დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად გამოხატული 
ბუკეტი ხილის ტონებით;  

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 12 %-ზე ნაკლები; 
 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 24  გ/ლ-ზე ნაკლები; 
 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ‐ს; 
 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 
 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 

 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები 

„წარაფის“ მიკროზონა მდებარეობს გურჯაანის რაიონის სოფ. კარდენახის ადმინისტრა-
ციულ ტერიტორიაზე, ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთი დაქანების დადაბ-
ლებულ 3-4°დახრილობის ექსპოზიციაზე, მდ. ალაზნის მარჯვენა სანაპიროზე, ჩრდილო 
განედის 41°48' და აღმოსავლეთი გრძედის 45°44' კოორდინატებზე, ზღვის დონიდან 350-
550 მ სიმაღლეზე. 

წარაფის მიკროზონა მოქცეულია კარდენახის მიკროზონის ფარგლებში. ჩრდილო დასავ-
ლეთიდან რკინის გზამდე მას ესაზღვრება მღვრიე ხევი, ხოლო რკინიგზის შემდეგ სარწყავ 
არხამდე –  ბაკურციხის ადმინისტრაციული საზღვარი, ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ესაზ-
ღვრება სარწყავი არხი, სამხრეთ აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება ანაგის ადმინისტრაციული 
საზღვარი, სამხრეთ-დასავლეთიდან მღვრიე ხევამდე ესაზღვრება ბაკურციხე-წნორის 
ავტომაგისტრალი, ხოლო მღვრიე ხევის შემდეგ –  რკინიგზა. 

5. ვაზის ჯიშები 

„წარაფი“ მზადდება მხოლოდ წარაფის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯიშის 
ყურძნიდან. „წარაფის“ დამზადებისას რქაწითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება დაემატოს 
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15%-მდე კახური მწვანის და/ან ხიხვის ჯიშის ყურძენი. დაუშვებელია სხვა ჯიშების 
გამოყენება. 

 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა 

 წარაფის მიკროზონაში, ღვინო „წარაფისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენახები 
გაშენებული უნდა იყოს 350 ‐ 550 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან; 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 2,5 მეტრამდე; 
 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8-1,5 მეტრი; 
 შტამბის სიმაღლე – 60-90 სმ; 
 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 
აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 
ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 

 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება  

 „წარაფი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს 
არ უნდა იყოს 21 %-ზე ნაკლები;  

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 
ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით; 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-
ბის გამოყენება; 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო დაბინ-
ძურებისაგან. 

 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი 

ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს: 
 რქაწითელისთვის – 10 ტონას; 
 კახური მწვანისთვის  –  8 ტონას;  
 ხიხვისთვის – 6 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს: 
 650 ლიტრს – ერთი ტონა ყურძნიდან; 
 6 500 ლიტრს – ერთი ჰა ვენახიდან რქაწითელისთვის; 
 5 200 ლიტრს – ერთი ჰა ვენახიდან კახური მწვანისათვის; 
 3 900 ლიტრს –  ერთი ჰა ვენახიდან ხიხვისთვის. 

 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა 

ღვინო „წარაფის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 
წარაფის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 
ფარგლებში,  ხოლო ჩამოსხმა – კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ საქართველოს 
ტერიტორიაზე.  

ამასთან, ყურძნის გატანა წარაფის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის გატანა 
კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი აღრიცხვისა 
და კონტროლის პირობებში. 

 
#2  2020 01 27 

 
111 



                                                    
 
 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 

„წარაფის“ დამზადებისას ალკოჰოლური დუღილი მიმდინარეობს მხოლოდ ქვევრში დურ-
დოზე (ჭაჭა-კლერტის მთლიან რაოდენობასთან ერთად). ალკოჰოლური დუღილის  დამთავ-
რების  შემდეგ,  ქვევრს  გადაავსებენ  ანალოგიური  ღვინით  და დააყოვნებენ დურდოზე 
არანაკლებ რთველის მომდევნო წლის 1 თებერვლისა. 

„წარაფის“ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსება დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო  
ტარაში დაფასოებული სახით. 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 

ნიადაგი. ნიადაგწარმომქმნელი ქანები დელუვიურ-პროლუვიური წარმოშობის კარბონა-
ტული თიხნარ-თიხიანი და ქვაღორღიანი ნაფენებია. 

ნიადაგები, ძირითადად, თიხნარი და მსუბუქი თიხნარია. მისი მექანიკური შედგე-
ნილობა (ფიზიკური თიხის ფრაქცია, რომელიც <0,01 მმ) ფართო საზღვრებში ცვალება-
დობს და 20,0-დან 69,4%-მდეა. 

ჰუმუსის შემცველობა საპლანტაჟო ფენებში 2,04-4,91%-ის ფარგლებშია. საერთო აზოტი, 
ძირითადად, დაბალი შემცველობით ხასიათდება – 0,067-0,128%, ჰიდროლიზური  აზოტის  
შემცველობა  სახნავ  ფენებში  5,00-13,89  მგ-მდე მერყეობს  100 გ ნიადაგში, ხსნადი ფოს-
ფორის შემცველობა მაღალია და სახნავ ფენებში 3,0-29,0 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნია-
დაგში. 

გაცვლითი კალიუმი სახნავ ფენებში მაღალი შემცველობით ხასიათდება 28,0-90,4 მგ 100 გ 
ნიადაგში. კალციუმის კარბონატების შემცველობა ნიადაგების პროფილებში ფართო 
საზღვრებში ცვალებადობს, რომელიც ზემოდან ქვემოთ კანონზომიერად მატულობს და 
2,0-დან 44,0%-მდეა. ნიადაგის არეს რეაქცია სუსტი და საშუალო ტუტეა –  pH=7,2-8,2. 

კლიმატი. წარაფის მიკროზონა ხასიათდება ზომიერად ნოტიო კლიმატით, ცხელი 
ზაფხულითა და ზომიერად ცივი ზამთრით, მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2154 
საათს, სავეგეტაციო პერიოდში კი 1589 საათს უდრის.  

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,5°C, ყველაზე ცივი თვის /იანვარი/ საშუალო 
ტემპერატურა 1,0°C, ყველაზე თბილი თვეების /ივლისი, აგვისტო/ კი – 23,6°C უდრის. 

10°C-ზე ზევით ტემპერატურის პერიოდის ხანგრძლივობა 211 დღეს აღწევს, ხოლო 
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი საშუალოდ 3920 უდრის. 

ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი წარაფის მიკროზონაში 770 მმ, მ.შ. სავეგეტაციო 
პერიოდში 585 მმ-ია. ატმოსფერული ნალექები სეზონების მიხედვით შემდეგნაირად 
ნაწილდება: ყველაზე მეტი /32-32%/ გაზაფხულ-ზაფხულში, შედარებით ნაკლები შემოდ-
გომაზე (23%) და ზამთარში /13%/ მოდის. 

ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი სინოტივე 72% უდრის, ვაზის სავეგეტაციო 
პერიოდში ეს მაჩვენებელი 70% აღწევს. 

ნიადაგის ზედაპირზე, რომელიც ნეშომპალა-კარბონატულია, საშუალო წლიური ტემპერა-
ტურა 15°C უდრის. ივლის-აგვისტოში ნიადაგის ზედაპირის საშუალო ტემპერატურა 
ყველაზე მაღალია და 30°C აღწევს. 

ადამიანური ფაქტორი. საქართველოში ქვევრში კახური ტექნოლოგიით ღვინის დაყენება 8 
ათასი წლის წინ დაიწყეს და ამ ტრადიციას უწყვეტად დღემდე ინარჩუნებენ. ქართველი 
კაცი რვა ათასი წლის განმავლობაში ხვეწდა და აუმჯობესებდა ამ ღვინის დაყენების 
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მეთოდებს. ასე რომ, ღვინის დაყენების კახური ტექნოლოგიის მთავარი შემოქმედი 
ქართველი ხალხია, რომელმაც არა მარტო შექმნა ეს უნიკალური წესი, არამედ, ხატოვნად 
რომ ვთქვათ, უბით გამოატარა და გადაარჩინა იმ ქარტეხილებს, რაც ამ პატარა ქვეყანამ 
გამოიარა ამ ხნის მანძილზე.  

ქვევრში ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს 2013 წელს იუნესკოს (UNESCO) 
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რაც ამ მეთო-
დის უნიკალურობაზე მიუთითებს და გზავნილია მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ღვინო 
უძველესი ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილია. ეს იყო ქვევრში ღვინის დაყე-
ნების ქართული ტრადიციული მეთოდის აღიარების გვირგვინი, რომელმაც ახალი 
სტიმული მისცა ჩვენში ღვინის ამ მეთოდით დაყენებას და დასაბამი მისცა ევროპის 
სხვადასხვა ქვეყანაში მის დანერგვას. 

„ღვინის დაყენების მეთოდმა, რომელიც კახურ მეთოდად იწოდება და ბევრად განსხვა-
ვდება ევროპული ტექნოლოგიისაგან, კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ეს ქვეყანა 
წარსულშიც იყო ცნობილი თავისი მაღალხარისხოვანი ღვინოებით და მომავალშიც რჩება 
ამ პროგრესული მიმართულების შემოქმედად“, ამბობს ცნობილი იტალიელი მეღვინე და 
მეცნიერი ჯ. დალმასო. 

წარაფის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, დამახასიათებელი კლიმატი: ზომიერად 
ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების ზომიერი რაოდენობა, 
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, ტყის ყავისფერი, ნეშომ-
პალა-კარბონატული ნიადაგების, ვაზის ჯიშების ამ მიკროზონაში გამოვლენილი 
განსაკუთრებული თვისებები და მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუ-
ნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო „წარაფის“ განსაკუთრებულ ორგანოლეპტიკურ 
მახასიათებლებს და მაღალ რეპუტაციას. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები 
 

დასახელება „წარაფი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  
ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასალებში 
უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით – TSARAPI 
Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – ЦАРАПИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„წარაფის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობინება 
ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები 

დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „წარაფის“ წარმოების პროცესის გაკონ-
ტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდასტუროს 
შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 
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ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 
ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  
ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 
ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება ად-

გილზე  
კულტივირების მეთოდები 
 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაციის 
ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი. შემოწმება  
ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  
ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 
ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 
ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზა-
დება  

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-
მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 
აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული ანა-
ლიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 
შემოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 
ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში 
პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბ-
ორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 
ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 
და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 
მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩანა-

წერები 
 
 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო 
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამო-
ყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო საქარ-
თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13683 
(11) P 2015 6384 B  
(73) დავით სახვაძე;  

გიგო ჯანდიერი;  
თეიმურაზ ცირეკიძე;  
ივანე გორბენკო 
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oficialuri Setyobinebebi 

(54) მოწყობილობა ნადნობისგან ლითონური ფხვნილის მისაღებად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13844 
(11) P 2018 6857 B  
(73) უნივერსიტე დე დრუა ე დე ლა სანტე დე ლილ 2 
(54) აზოტის შემცველი და N-აცილირებული ნაჯერი ჰეტეროციკლები, რომლებიც აძლიერებს 
მიკობაქტერიის მიმართ აქტიური ანტიბიოტიკის აქტიურობას 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 20 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13892 
(11) P 2017 6757 B  
(73) ელიოს ბიოფარმა ინკ. 
(54) ჩანაცვლებული ნუკლეოზიდები, ნუკლეოტიდები და მათი ანალოგები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 19 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14011 
(11) P 2017 6654 B  
(73) სსიპ ,,რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი“ 
(54) რადიალურ - მომჭიმავი მანქანა ღერძსიმეტრიული ნამზადების მისაღებად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 07 

__________________________________________ 
 

(21) AP 2014 14194 
(11) P 2018 6930 B  
(73) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ 
(54) საინიექციო აგენტი და დეპოს შემადგენლობის ფორმირების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 25 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14364 
(11) P 2018 6862 B  
(73) სსიპ ,,რაფიელ  დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი“ 
(54) რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 27 
__________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14558 
(11) P 2019 7013 B  
(73) მეგა ენდუსტრი კონტროლ სისტემლერი თიჯ. ლტდ შტი. 
(54) პროდუქტის იდენტიფიკაციისა და შევსების მართვის ელექტრონული სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 31 
__________________________________________ 
 
(21) AP 2003 8910 
(11) P 2008 4486 B  
(73) მაუნთინ ვიუ ფარმასეუტიკალს ინკ. 
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oficialuri Setyobinebebi 

(54) ბეტა-ინტერფერონის  პოლიმერული კონიუგატები გაზრდილი ბიოლოგიური აქტივობით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 23 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2004 9458 
(11) P 2008 4505 B  
(73) ინსაით  კორპორეიშენ 
(54) 3-ციკლოალკილამინოპიროლიდინის წარმოებულები როგორც ქემოკინის რეცეპტორების 
მოდულატორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 16 

__________________________________________ 
 
 

patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 
 

(21) AP 2005 10167 
(11) P 2009 4623 B  
(73) ფაიზერ პროდაქტს ინკ. 
(54) ჰეტეროარომატული ქინოლინური ნაერთები და მათი გამოყენება PDE10  

ინჰიბიტორების სახით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 22 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2008 10468 
(11) P 2011 5158 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ 
(54) ივაბრადინის გამოყენება ენდოთელური დისფუნქციის სამკურნალო მედიკამენტების  

მისაღებად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 01 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 01 04 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2006 10811 
(11) P 2012 5413 B  
(73) ბრისტოლ- მაიერს სქუიბ კო. 
(54) 1-ბენზოილ-4-[2-[4-მეთოქსი-7-(3-მეთილ-1H-1,2,4-ტრიაზოლ-1-ილ)-1-[(ფოსფონოოქსი)  

მეთილ]-1H-პიროლო[2,3-C]პირიდინ-3-ილ]-1,2-დიოქსოეთილ]-პიპერაზინის კრისტალური  
ფორმები 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 13 

__________________________________________ 
 

(21) AP 2008 11006 
(11) P 2010 5094 B  
(73) ვლადიმერ ტარასაშვილი 
(54) ოპტიკური სიგნალის გაძლიერებისა და კორექციის პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული  

ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 10 

__________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2009 11600 
(11) P 2011 5273 B  
(73) თენგიზ გელაშვილი 
(54) უკლინკერო ცემენტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 14 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 11601 
(11) P 2011 5274 B  
(73) თენგიზ გელაშვილი 
(54)  მცირეკლინკერიანი ცემენტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 14 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2008 11899 
(11) P 2012 5547 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.ს.პ.ა. 
(54) მე–5 პოზიციაში ჩანაცვლებული (აზა)ინდოლის წარმოებული, მისი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიცია, შუალედური ნაერთები და მისი მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 16 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12025 
(11) P 2013 5749 B  
(73) შპს ,,ბაზალტ ფაიბერს“ 
(54) შემადგენლობა ტორკრეტბეტონის მოსამზადებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 06 

__________________________________________ 
 

(21) AP 2010 12046 
(11) P 2013 5778 B  
(73) რომან ვერულაშვილი;  

იზოლდა ქამუშაძე;  
დავით ვერულაშვილი;  
ქეთევან ვახტანგიშვილი;  
მერაბ გვენეტაძე;  
ზურაბ მაჭავარიანი 

(54) მინის ბოჭკოს შემადგენლობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 30 

__________________________________________ 
 

(21) AP 2009 12242 
(11) P 2013 5929 B  
(73) სიმა აჯაი რანკა 
(54) ასფალტის შემცველი კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 09 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2009 12308 
(11) P 2013 5932 B  
(73) პატენტეს ტალგო ს.ლ. 
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(54) მოწყობილობა ურიკებიანი სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის ძარის საბჯენების  
გადასანაცვლებლად გზის მრუდხაზოვან უბნებზე და ურიკებიანი სარკინიგზო მოძრავი  
შემადგენლობის ძარა 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 15 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2011 12513 
(11) P 2013 5993 B  
(73) თემურ ღვინიანიძე;  

მურთაზ სვანიძე;  
დავით ღვინიანიძე;  
თეონა ღვინიანიძე  

(54) სადესერტო ლიქიორული წითელი ბიო-ღვინო "ნიკალა“ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 26 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12784 
(11) P 2014 6201 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) არილ ტრიაზოლის ჰეტეროარომატული წარმოებულები, როგორც PDE10A ფერმენტის  

ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 15 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2010 12787 
(11) P 2015 6242 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) 2-არილიმიდაზოლის წარმოებულები, როგორც PDE10A ფერმენტის ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 15 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12911 
(11) P 2014 6118 B  
(73) ლია ჟღენტი;  

თამთა კიკვაძე 
(54) ნიადაგის ზედაპირიდან თხილის ამკრები მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 06 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 12931 
(11) P 2016 6453 B  
(73) აკაკი ფეიქრიშვილი;  

ელგუჯა ჩაგელიშვილი;  
ირაკლი ბაირამაშვილი;  
მერაბ წიკლაური;  
ბაგრატ გოდიბაძე;  
ავთანდილ დგებუაძე 

(54)  კონტეინერი რადიოაქტიური მასალის ტრანსპორტირებისა და შენახვისათვის და მისი 
დამზადების ხერხი 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 20 

__________________________________________ 

                                                      
 

 #2  2020 01 27 
 

120 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2011 13166 
(11) P 2015 6219 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) ბიციკლო [3.2.1 ] ოქტილ ამიდის წარმოებულები და მათი გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 22 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13520 
(11) P 2017 6651 B  
(73) ევერონ ბიოსაიენსიზ ინკ. 
(54) რაპამიცინის კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 13 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13526 
(11) P 2017 6657 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) ქინოლინის წარმოებულები როგორც PDE10A ფერმენტის ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 21 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13901 
(11) P 2017 6691 B  
(73) კადილა ჰელსქეა ლიმიტედ 
(54) ჩანაცვლებული ფთალაზინ-1 (2H)-ონის წარმოებულები, როგორც პოლი  

(ADP-რიბოზა)პოლიმერაზა-1-ის სელექციური ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 23 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2014 14180 
(11) P 2017 6764 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) ქინაზოლინ-THF-ამინები, როგორც PDE1 ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 18 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14359 
(11) P 2018 6856 B  
(73) ზაურ  ჩიტიძე;  

ზაურ ბალამწარაშვილი;  
დავით მოსულიშვილი;  
თამაზი მჭედლიშვილი;  
ლუარსაბ მეზვრიშვილი;  
დათო ნაჭყებია;  
რამაზ ტყემალაძე;  
მაია გოგოტიშვილი;  
ვახტანგ აბაიშვილი 

(54) ავტომატიზებული მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატი ძარაზე ტვირთის  
დამაფიქსირებელი მექანიზმით 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 22 

__________________________________________ 
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(21) AP 2016 14373 
(11) P 2018 6924 B  
(73) პაატა გოგოლაძე 
(54) სამუხრუჭე ხუნდების დასამზადებელი მასალისათვის ბაზალტის ტექსტილური ბოჭკოს  

მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 30 

__________________________________________ 
 
(21) AP 2004 9501 
(11) P 2008 4370 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ 
(54) პერინდოპრილის  და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილების სინთეზი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 09 

__________________________________________ 
 

 
sasargeblo modelebi 

 
patentebis moqmedebis aRdgena 

 
 

(21) AU 2016 14187 
(11) U  2017 1936 Y  
(73) ვახტანგ ღლონტი;  

ნინო ღლონტი 
(54) სკა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 06 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2020 01 27 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2016 14354 
(11) U  2018 1959 Y  
(73) რევაზ მელქაძე;  

დავით კილაძე;  
ალექსანდრე კილაძე 

(54) უალკოჰოლო არაგაზირებული სასმელი ,,GEO VITAMIN“ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2020 01 27 

__________________________________________ 

 
patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
(21) AU 2011 12492 
(11) U 2013 1761 Y  
(73) შპს ,,ავერსი-რაციონალი“ 
(54) ადრენო  და დოფანომიმეტიკური საშუალება სტერილური კონცენტრატის ფორმით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 06 

__________________________________________ 
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(21) AU 2011 12493 
(11) U 2013 1762 Y  
(73) შპს ,,ავერსი-რაციონალი“ 
(54) ჰეპატოპროტექტორული მოქმედების მქონე კომბინირებული მცენარეული პრეპარატი  

კაფსულის ფორმით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 06 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2012 12914 
(11) U 2014 1801 Y  
(73) შპს ,,ავერსი-რაციონალი“ 
(54) კომბინირებული მცენარეული პარასამკურნალო საშუალება მეხსიერების  

სტიმულირებისათვის სიროფის ფორმით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 07 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2012 12915 
(11) U 2014 1802 Y  
(73) შპს ,,ავერსი-რაციონალი“ 
(54) კომბინირებული მცენარეული პარასამკურნალო საშუალება მეხსიერების  

სტიმულირებისათვის კაფსულის ფორმით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 07 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2012 12916 
(11) U 2013 1795 Y  
(73) შპს ,,ავერსი-რაციონალი“ 
(54) ანტიჰიპერტენზიული სამკურნალო საშუალება ნონბლონ H-ის ტაბლეტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 07 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2012 12918 
(11) U 2013 1779 Y  
(73) შპს ,,ავერსი-რაციონალი“ 
(54) ჰეპატოპროტექტორული მოქმედების მქონე კომბინირებული მცენარეული პრეპარატი 

სიროფის ფორმით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 07 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2012 12936 
(11) U 2013 1790 Y  
(73) შპს ,,ავერსი-რაციონალი“ 
(54) ანტისეპტიკური საწუწნი ტაბლეტი ჟოლოს, თაფლის, ლიმონისა და ფორთოხლის 

არომატით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 21 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2015 14018 
(11) U 2016 1913 Y  
(73) გიორგი ჩეჩელაშვილი;  

ივანე ჩხაიძე 
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(54) ფანჯარა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 17 

__________________________________________ 
 
(21) AU 2015 14021 
(11) U 2016 1914 Y  
(73) შექსპირ იუსუფოვი;  

დანიელ იოსებაშვილი;  
მუხრან ბედიანიძე 

(54) პურის წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 21 
__________________________________________ 
 
(21) AU 2016 14345 
(11) U 2017 1949 Y  
(73) ქეთევან ცანავა;  

რევაზ ბაღათურია;  
ალექსანდრე ბაღათურია;  
ელენე შენგელია 

(54) ჰიპერურიკემიის სამკურნალო - პროფილაქტიკური სასმელი   
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 09 
__________________________________________ 
 
(21) AU 2016 14355 
(11) U 2018 1968 Y  
(73) სერგო ტალიურიძე 
(54) ბოთლის  თავსახურავი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 21 
__________________________________________ 
 
(21) AU 2016 14357 
(11) U 2017 1950 Y  
(73) ნუგზარ მელაძე 
(54) ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო სამკურნალო მალამო ,,გრავარტოლი “ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 22 
__________________________________________ 
 
(21) AU 2016 14358 
(11) U 2018 1966 Y  
(73) ნუგზარ მელაძე 
(54) ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი ,,რეზიგრავი “ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 22 
__________________________________________ 
 
(21) AU 2016 14360 
(11) U 2018 1967 Y  
(73) ამირან  გარდაფხაძე 
(54) უალკოჰოლო მატონიზებელი სასმელი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2020 12 22 
__________________________________________ 
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patentis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 
 

 
(21) AU 2016 14352 
(11) U 2017 1946 Y  
(73) სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;  

თარხან  თევზაძე;  
გიორგი ომსარაშვილი 

(54) კალაპოტქვეშა წყალსაღები ნაგებობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 12 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2019 12 16 

__________________________________________ 

 
dizainebi 

 
dizainebis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 

 

(11) D 2010 433 S 
(73) კახაბერ კობერიძე (GE)  

კონსტიტუციის ქ. 48, რუსთავი, 3700, საქართველო (GE) 
(54) სამხედრო ტაქტიკური ფეხსაცმელი 
(28) 1 
(24) 2009 12 10 
(18) 2024 12 10 
(58) 2020 01 16 
__________________________________________ 
 
(11) D 2015 614 S 
(73) ნინო ნაცვლიშვილი (GE)  

დიღმის მასივი, Vკვარტ., კორპ. 7, ბ. 13, 0159,თბილისი,  საქართველო (GE)  
(54) ალკოჰოლის დისტილაციის აპარატი 
(28) 1 
(24) 2015 01 09 
(18) 2025 01 09 
(58) 2020 01 15 
__________________________________________ 

 
uflebis gadacema 

 
(11) D 2015 614 S 
(54) ალკოჰოლის დისტილაციის აპარატი 
ახალი მფლობელი:  ნინო ნაცვლიშვილი (GE)  

დიღმის მასივი, Vკვარტ., კორპ. 7, ბ. 13, 0159,თბილისი,  საქართველო (GE) 
ყოფილი მფლობელი: ალექსანდრე კვერნაძე (GE)  

ს. ყ. 77, 0108,თბილისი,  საქართველო (GE) 
(58) 2020 01 09 

__________________________________________ 
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saerTaSoriso dizainebis registraciis moqmedebis  

vadis gagrZeleba 

 
 
(11) DM/71412 
(73) BLANCPAIN SA  

Rocher 12, CH-1348 LE BRASSUS (CH) 
(15) 2009 02 23 
(24) 2009 02 23 
(18) 2024 02 23 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 
__________________________________________ 
 
(11) DM/71417 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2009 03 02 
(24) 2009 03 02 
(18) 2024 03 02 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Wristwatches 
__________________________________________ 
 
(11) DM/85335 
(73) LVMH FRAGRANCE BRANDS  

77 rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(15) 2015 01 16 
(24) 2015 01 16 
(18) 2025 01 16 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Small bottle for perfumery products 
__________________________________________ 
 
(11) DM/85345 
(73) BHS TABLETOP AG  

Ludwigsmuehle 1, 95100 Selb (DE) 
(15) 2015 01 12 
(24) 2015 01 12 
(18) 2025 01 12 
(28) 6 
(28') 6 
(54) Cup, Flat oval plate, Plate, Plate [dishes], Salad bowl, Saucer 
__________________________________________ 
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saerTaSoriso dizainebis registraciis moqmedebis 

vadis gauqmeba 

 
 
(11) DM/83655 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT  

ERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)  
Seevorstadt 6, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH) 

რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 05 22 
(58) 2020 01 14 
__________________________________________ 
 
(11) DM/83707 
(73) V.I.P. PICTURES WORLD GMBH  

Marktstrasse 14, 03046 Cottbus (DE) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 05 23 
(58) 2020 01 14 
__________________________________________ 
 
(11) DM/83763 
(73) GARNIER  

5 bis chemin de Longo Maï, F-06600 ANTIBES (FR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 06 11 
(58) 2020 01 14 
__________________________________________ 
 
(11) DM/84007 
(73) DARIO IACONO  

Via Tommaso Cannizzaro, 249, I-98123 MESSINA (IT) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 05 30 
(58) 2020 01 14 
__________________________________________ 
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(111) M 2000 13101 R2 
(156) 2000 01 31 
(186) 2030 01 31 
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ 
__________________________________________  
 
(111) M 1999 13061 R2 
(156) 1999 12 15 
(186) 2029 12 15 
(732) დელფი ტექნოლოჯის ინკ. 

5725 დელფი დრაივი, ტროი, შტატი  
მიჩიგანი 48098, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13112 R2 
(156) 2000 01 31 
(186) 2030 01 31 
(732) ვაჰლ გმბჰ 

როგენბახვეგ 9, D-78089 უნტერკირნახი,  
გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13113 R2 
(156) 2000 01 31 
(186) 2030 01 31 
(732) ვაჰლ გმბჰ 

როგენბახვეგ 9, D-78089 უნტერკირნახი,  
გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13209 R2 
(156) 2000 03 29 
(186) 2030 03 29 
(732) კორპორასიონ ჰაბანოს ს.ა. 

კარეტერა ვიეხა დე გუანაბაკოა ი ლინეა  
დელ ფეროკარილ ფინალ, გუანაბაკოა,  
ჰავანა, კუბა 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13073 R2 
(156) 2000 01 04 
(186) 2030 01 04 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13254 R2 
(156) 2000 04 26 
(186) 2030 04 26 

 
 
 
 
 
 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13255 R2 
(156) 2000 04 26 
(186) 2030 04 26 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13286 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13287 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13288 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13289 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13290 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  

sasaqonlo niSnebi 
 

 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 2000 13291 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13293 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13292 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13294 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13295 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13296 R2 
(156) 2000 05 30 
(186) 2030 05 30 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13341 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
 

(111) M 2000 13342 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13344 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13362 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13363 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13364 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13365 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
 
(111) M 2000 13366 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________  
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 2000 13526 R2 
(156) 2000 10 11 
(186) 2030 10 11 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

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

_________________________________________  
 
(111) M 2000 13575 R2 
(156) 2000 10 30 
(186) 2030 10 30 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

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

__________________________________________  
 
(111) M 2008 18940 R1 
(156) 2008 11 28 
(186) 2028 11 28 
(732) სს ,,თბილისის თამბაქო“ 

გ. ნადარეიშვილის ქ. 5,  0137, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2009 19407 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) შპს „ყვარლის ღვინის კომპანია“ 

ლერმონტოვის ქ. 3, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2009 19863 R1 
(156) 2009 10 16 
(186) 2029 10 16 
(732) შპს „არსი“ 

თ. აბულაძის ქ. 21, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2009 19864 R1 
(156) 2009 10 16 
(186) 2029 10 16 
(732) შპს „არსი“ 

თ. აბულაძის ქ. 21, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2009 19865 R1 
(156) 2009 10 16 
(186) 2029 10 16 
(732) შპს „არსი“ 

თ. აბულაძის ქ. 21, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  

(111) M 2010 20152 R1 
(156) 2010 01 21 
(186) 2030 01 21 
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

საფოსტო ყუთი 61051, ჯებელ ალი ფრი  
ზოუნი, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20145 R1 
(156) 2010 01 11 
(186) 2030 01 11 
(732) შპს ,,ბორან კონსტრაქშენი“ 

კანდელაკის ქ. 8, ბ.56, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20208 R1 
(156) 2010 01 26 
(186) 2030 01 26 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20257 R1 
(156) 2010 02 15 
(186) 2030 02 15 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20259 R1 
(156) 2010 02 15 
(186) 2030 02 15 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20260 R1 
(156) 2010 02 15 
(186) 2030 02 15 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20406 R1 
(156) 2010 04 27 
(186) 2030 04 27 
(732) კუმჰო ტაია კო., ინკ. 

კუმჰო აზიანა ბლდგ., 57, შინმუნრო 1  
(ილ)-გა, ჯონგრო-გუ, სეული 110-061,  
კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________  
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 2010 20302 R1 
(156) 2010 02 26 
(186) 2030 02 26 
(732) ბლოკ დრაგ კომპანი, ინკ. 

კორპორატიული მომსახურების  
კომპანია,  
პრინსტოუნ საუთ კორპორეიტ სენტერი,  
სუიტ 160, 100 ჩარლზ იუინგ ბლვდ.,  
იუინგი, ნიუ-ჯერზი, 08628, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20309 R1 
(156) 2010 03 15 
(186) 2030 03 15 
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ  

980 გრიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20422 R1 
(156) 2010 04 27 
(186) 2030 04 27 
(732) ასიკს კორპორეიშენ 

1-1 მინატოჯიმა-ნაკამაჩი 7-ჩომე, ჩუო-კუ,  
კობე-სიტი, ჰიოგოს პრეფექტურა,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20423 R1 
(156) 2010 04 27 
(186) 2030 04 27 
(732) ასიკს კორპორეიშენ 

1-1 მინატოჯიმა-ნაკამაჩი 7-ჩომე, ჩუო-კუ, 
კობე-სიტი, ჰიოგოს პრეფექტურა,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20457 R1 
(156) 2010 05 13 
(186) 2030 05 13 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

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

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20464 R1 
(156) 2010 05 13 
(186) 2030 05 13 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20427 R1 
(156) 2010 04 27 
(186) 2030 04 27 

(732) სელჯინ კორპორეიშენ 
86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი   
07901, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20593 R1 
(156) 2010 07 16 
(186) 2030 07 16 
(732) პალს ნეტუორკ ლლკ (დელავერის  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
კორპორაცია) 
1301 მაკ-კინი, სუიტ 2500, ჰიუსტონი,  
ტეხასი 77010, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20516 R1 
(156) 2010 05 27 
(186) 2030 05 27 
(732) დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ.  

(კონექტიკუტის შტატის კორპორაცია) 
801 მეინ ავენიუ, ნორუოლკი CT 06851- 
1127, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20751 R1 
(156) 2010 09 15 
(186) 2030 09 15 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 

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

__________________________________________  
 
(111) M 2010 21001 R1 
(156) 2010 12 13 
(186) 2030 12 13 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 20737 R1 
(156) 2010 09 13 
(186) 2030 09 13 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________  
 
(111) M 2010 21011 R1 
(156) 2010 12 15 
(186) 2030 12 15 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________  
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
(111) M 2017 28317 R  
(732) სანოველ ილაჯ სანაიი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
ისტინიე მაჰ. ბალაბანდერე ჯად. №14  
სარიერ-სტამბოლი, თურქეთი 

(770) არვენ ილაჯ სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ  
შირქეთი 
ისტინე მაჰალლესი, ბალაბანდერე 
ჯადდესი №14 ТR-34460 სარიერ/სტამ- 
ბოლი, თურქეთი 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uflebebis sruli gadacema 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
(111) M 1994 156 R  
(732) ტოუტალ ჰოლდინგს სას 

2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(770) ელფ აკიტენ, სოსიეტე ანონიმ 
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 494 R  
(732) ტოუტალ ჰოლდინგს სას 

2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(770) ელფ აკიტენ, სოსიეტე ანონიმ 
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 493 R  
(732) ტოუტალ ჰოლდინგს სას 

2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(770) ელფ აკიტენ, სოსიეტე ანონიმ 
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 456 R  
(732) ტოუტალ ჰოლდინგს სას 

2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(770) ელფ აკიტენ, სოსიეტე ანონიმ 
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1994 314 R  
(732) ტოუტალ ჰოლდინგს სას 

2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(770) ელფ აკიტენ, სოსიეტე ანონიმ 
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12459 R  
(732) ტოუტალ ჰოლდინგს სას 

2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 
 

 
 
 

(770) ელფ აკიტენ, სოსიეტე ანონიმ 
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13797 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 21 11 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14554 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 
500 კენდალ სტ., კემბრიჯი, MA 02142,  
აშშ 

(580) 21 11 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14555 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 
500 კენდალ სტ., კემბრიჯი, MA 02142, აშშ 

(580) 21 11 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14781 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ  

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტი 02142, აშშ 

(580) 21 11 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 5631 R  
(732) ლიდიანტ ბიოსაიენსიზ ლიმიტიდ 

21 ჰოლბორნ ვიადაქტი - EC1A 2DY  
ლონდონი,  გაერთიანებული სამეფო 

(770) სიგმა-ტაუ რეირ დიზის ლტდ. 
21 ჰოლბორნ ვიადაქტი - EC1A 2DY  
ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________ 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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(111) M 1996 2500 R  
(732) ტოუტალ ჰოლდინგს სას 

2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(770) ელფ აკიტენ, სოსიეტე ანონიმ 
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 30 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16459 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი, 02142, აშშ 

(580) 21 11 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17487 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი, 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17488 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი, 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19714 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20918 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდელ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 21026 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდელ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21885 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22758 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21886 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21887 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
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50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21888 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი, 
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21889 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21890 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

 (580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21891 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
 

(111) M 2011 21892 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21893 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22409 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22410 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22411 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
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500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24881 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია) 
50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ (მასაჩუსეტსის  
კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28480 R  
(732) თიპი-ლინკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

რუმ 901, 9/F, ნიუ ისტ ოუშენ ცენტრ,  
9 საიენს მუზეუმ როუდი, ტსიმ შა  
ტსუი, კოულუნ, ჰონგ-კონგი 

(770) თიპი-ლინკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 
რუმ 901-902, 9/F, ნიუ ისტ ოუშენ ცენტრ,  
9 საიენს მუზეუმ როუდი, ტსიმ შა 
ტსუი, კოულუნ, ჰონგ-კონგი 

(580) 26 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28481 R  
(732) თიპი-ლინკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

რუმ 901, 9/F, ნიუ ისტ ოუშენ ცენტრ,  
9 საიენს მუზეუმ როუდი, ტსიმ შა  
ტსუი, კოულუნ, ჰონგ-კონგი 

(770) თიპი-ლინკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 
რუმ 901-902, 9/F, ნიუ ისტ ოუშენ ცენტრ, 
9 საიენს მუზეუმ როუდი, ტსიმ შა  
ტსუი, კოულუნ, ჰონგ-კონგი 

(580) 26 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28587 R  
(732) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 

50 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი  
02142, აშშ 

(770) ჯენზაიმ კორპორეიშენ 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(580) 20 12 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 30123 R  
(732) მილენიუმ & კოპდორნ ინტერნეშენალ  

ლიმიტედ 
9 რაფლეს პლეის,#12-01 რეფაბლიკ  
პლაზა, 048619, სინგაპური 

(770) მილენიუმ & კოპდორნ ინტერნეშენალ  
ლიმიტედ 

36 რობინსონ როუდ N04-01 სიტი ჰაუს,  
068877, სინგაპური 

(580) 13 01 2020 
__________________________________________ 
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(111) M 1999 12410 R  
(151) 1999 07 02 
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)  

ლიმიტიდ 
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი WC 2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12417 R  
(151) 1999 07 02 
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)  

ლიმიტიდ 
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,   
ლონდონი, WC2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12422 R  
(151) 1999 07 02 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა  

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული 
სამეფო 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12423 R  
(151) 1999 07 02 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა 

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული 
სამეფო 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12425 R  
(151) 1999 07 02 
(732) ვაიეტ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12430 R  
(151) 1999 07 02 
(732) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)  

ლიმიტიდ 
ცელერვეგ 4, CH-6300 ცუგი, შვეიცარია 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 

 
 
 
(111) M 1999 12431 R  
(151) 1999 07 02 
(732) სასკ ს.პ.ა. 

ვია ტოსკანა, N15, ზონა ინდუსტრიალე  
მაკროლოტო, 59100 პრატო, იტალია 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12434 R  
(151) 1999 07 02 
(732) უპსა სას 

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

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12435 R  
(151) 1999 07 02 
(732) უპსა სას 

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

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12436 R  
(151) 1999 07 02 
(732) ჰიულეტ პაკარდ ენტერპრაიზ 

დიველოპმენტ ლპ 
11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,  
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12439 R  
(151) 1999 07 02 
(732) კოტი ბ.ვ. 

აუდევეგი 147, 2031 CC ჰარლემი, 
ნიდერლანდები 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12440 R  
(151) 1999 07 02 
(732) კოტი ბ.ვ. 

აუდევეგი 147, 2031 CC ჰარლემი,  
ნიდერლანდები 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12441 R  
(151) 1999 07 02 
(732) კოტი ბ.ვ. 

აუდევეგი 147, 2031 CC ჰარლემი, ს/ყ  
2340, 2002 CH ჰარლემი, ნიდერლანდები 

sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta  
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(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12448 R  
(151) 1999 07 02 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა  

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული 
სამეფო 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12449 R  
(151) 1999 07 02 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა  

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12450 R  
(151) 1999 07 02 
(732) სმიზკლაინ ბიჩემ კორპორეიშენ 

უან ფრანკლინ პლაზა, ფილადელფია, 
პენსილვანია 19101, აშშ 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12451 R  
(151) 1999 07 02 
(732) სმიზკლაინ ბიჩემ კორპორეიშენ 

უან ფრანკლინ პლაზა, ფილადელფია, 
პენსილვანია 19101, აშშ 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12452 R  
(151) 1999 07 02 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა 

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12453 R  
(151) 1999 07 02 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა  

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული 
სამეფო 

(141) 2020 01 10 
__________________________________________ 

(111) M 1999 12479 R  
(151) 1999 07 09 
(732) პესკერა სან-ხოსე ს.ა 

ავენიდა EI ბოსკე ნორტე 0440, ოფისინა  
902, სანტიაგო, ჩილე 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12468 R  
(151) 1999 07 09 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 

ბენცშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი,  
გერმანია 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12481 R  
(151) 1999 07 09 
(732) ჰაუს ოფ დონატს ინტერნეშენელ 

ს/ყ 1111, ჯორჯტაუნი, გრანდ-კაიმანი,  
კაიმანის კუნძულები 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12469 R  
(151) 1999 07 09 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰაიმი რეინზე, გერმანია 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12470 R  
(151) 1999 07 09 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰაიმი რეინზე, გერმანია 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12471 R  
(151) 1999 07 09 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰაიმი რეინზე, გერმანია 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12472 R  
(151) 1999 07 09 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰაიმი რეინზე, გერმანია 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
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(111) M 1999 12473 R  
(151) 1999 07 09 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰაიმი რეინზე, გერმანია 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12464 R  
(151) 1999 07 09 
(732) მალინკროდტ ლლკ 

675 მაკდონელ ბულვარი, P.O. Box 5840,  
სენტ-ლუისი,მისური 63134, აშშ 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19443 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

კომერჩესკიი ბანკ „პრივატბანკ“ 
ულ. ნაბერეჟნაია პობედი, 50,  
დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19445 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს „სტომერ ჯორჯია“ 

სოფ. აღაიანი, 2601, კასპის რაიონი,  
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19446 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

კომერჩესკიი ბანკ „პრივატბანკ“ 
ულ. ნაბერეჟნაია პობედი, 50, 
 დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 

(141) 2020 01 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19447 R  
(151) 2009 06 29 
(732) პუბლიჩნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

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

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19449 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს „საგი 2008“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ.46, ბ. 14, 0177,  
თბილისი,  საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 

(111) M 2009 19450 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს „საგი 2008“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ.46, ბ. 14, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19451 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს „საგი 2008“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ.46, ბ. 14, 0177,  
თბილისი,  საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19452 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს „საგი 2008“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ.46, ბ. 14, 0177,  
თბილისი,  საქართველო  

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19453 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს „ქარვასლა“ 

თ. აბულაძის ქ. 21, 0162, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19461 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ზაურ  ქოქრაშვილი 

სერგო ზაქარიაძის ქ.9, ბ. 2, 0177,  
თბილისი,  საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19462 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი  

ისტებლიშმენტ 
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31, 
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19463 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი  

ისტებლიშმენტ 
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,  
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
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(111) M 2009 19464 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი  

ისტებლიშმენტ 
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,  
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19465 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი  

ისტებლიშმენტ 
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,  
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12465 R  
(151) 1999 07 09 
(732) როდია ქიმიე, სოსიეტე პარ აქსიონ  

სიმპლიფი 
40 რიუ დე ლა ჰე კოკ - 93300 ობერვილიე,  
საფრანგეთი 

(141) 2020 01 17 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19467 R  
(151) 2009 06 29 
(732) რეფლიზ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

250 ნორთ ბრიჯი როუდი, N10-00  
რეფლიზ სიტი ტაუერი, 179101,  
სინგაპური 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19472 R  
(151) 2009 06 29 
(732) სააქციო საზოგადოება `თელიანი ველი~ 

თბილისის გზატ. 3, 2200, თელავი,  
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19478 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ   „ვივარო“ 
ულ. აბოვიანა 37, ერევანი, სომხეთი 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19482 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს „ვოიაჟ.ჯე“ 

ი. აბაშიძის ქ. 68, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19483 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19484 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19485 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19487 R  
(151) 2009 06 29 
(732) კორსინა ეუროპ გმბჰ 

ვერინჰერშტრასე 45, 81541 მიუნხენი,  
გერმანია 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19503 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ნაინ უესტ დიველოპმენტ ლლკ 

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

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19488 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ანტონ ობოლაშვილი 

თამარ მეფის გამზ. 7, ბ. 13, 0102,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19490 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ბიოგენ მა ინკ., მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია 
250 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
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(111) M 2009 19491 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ბიოგენ მა ინკ., მასაჩუსეტსის  

კორპორაცია 
250 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19441 R  
(151) 2009 06 18 
(732) შპს „რამაზ ლაღიძე“ 

მიხეილ თამარაშვილის ქ., კორპ. 8, ბ. 38, 
0162, თბილისი, საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19492 R  
(151) 2009 06 29 
(732) დედუნა თურმანიძე 

კეკელიძის ქ.6, ბ. 1, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19493 R  
(151) 2009 06 29 
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ 
(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19494 R  
(151) 2009 06 29 
(732) კორნელი ქორჩილავა 

მიქაბერიძის ქ. 37, ფოთი, 4400,  
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19495 R  
(151) 2009 06 29 
(732) კავშირი „დოსტაქარი“ 

ივ. გომართელის ქ. 17, საჩხერე, 4000, 
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19496 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს  `ექსპრესდიაგნოსტიკა~ 

ნუცუბიძის III მკრ., კვარტ. I, კორპ. 7,  
ბ. 22, 0183, თბილისი, საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
 

(111) M 2009 19497 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19499 R  
(151) 2009 06 29 
(732) მიროგლიო ფეშენ ს.რ.ლ. 

ვია სანტა-მარგერიტა 23, 12051 ალბა,  
კუნეო, იტალია 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19500 R  
(151) 2009 06 29 
(732) შპს „ორიონ ტექნოლოჯი“ 

ცაბაძის ქ. 5, 0112, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19442 R  
(151) 2009 06 18 
(732) შპს „აზარტოტეხი“ 

პეტრიწის ქ. 8, ბ. 2, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19502 R  
(151) 2009 06 29 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(141) 2020 01 08 
__________________________________________ 
 

 
 #2  2020 01 27 

 
141 



 
 
 

sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 61 K 31/16; A 61 P 25/32; C 07 C 235/06 AP 2020 14717 A 
A 61 K 31/47; A 61 P 35/00; C 07 D 401/04 AP 2020 14494 A 
A 61 K 31/437; A 61 P 11/00; C 07 D 471/04 AP 2020 14824 A 
A 61 K 31/551; A 61 K 31/5415; A 61 P 31/04; C 07 D 281/02; 
C 07 D 279/08 AP 2020 14609 A 

A 61 K 38/03; A 61 K 31/465; A 61 K 38/08; A 61 P 35/00;  
C 07 D 213/61; C 07 K 7/02; G 01 N 33/68 AP 2020 14748 A 

C 04 B 28/04; C 04 B 38/08; C 04 B 111/60 AP 2020 14438 A 
C 05 C 9/00; C 05 C 3/00; C 05 G 3/00 AP 2020 14693 A 
C 07 C 311/46; A 61 K 31/18 AP 2020 14060 A 
C 07 C 315/00; C 07 D 209/52; C 07 C 237/02; C 07 K 5/06 AP 2020 12594 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2020 12594 A C 07 C 315/00; C 07 D 209/52; C 07 C 237/02; C 07 K 5/06 
AP 2020 14060 A C 07 C 311/46; A 61 K 31/18 
AP 2020 14438 A C 04 B 28/04; C 04 B 38/08; C 04 B 111/60 
AP 2020 14494 A A 61 K 31/47; A 61 P 35/00; C 07 D 401/04 

AP 2020 14609 A A 61 K 31/551; A 61 K 31/5415; A 61 P 31/04; C 07 D 281/02; 
C 07 D 279/08 

AP 2020 14693 A C 05 C 9/00; C 05 C 3/00; C 05 G 3/00 
AP 2020 14717 A A 61 K 31/16; A 61 P 25/32; C 07 C 235/06 

AP 2020 14748 A A 61 K 38/03; A 61 K 31/465; A 61 K 38/08; A 61 P 35/00;  
C 07 D 213/61; C 07 K 7/02; G 01 N 33/68 

AP 2020 14824 A A 61 K 31/437; A 61 P 11/00; C 07 D 471/04 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 К 31/437; A 61 К 31/519; C 07 D 487/04 P 2020 7057 B AP 2019 14901 A 
A 61 K 31/4985; A 61 P 25/00; C 07 D 487/04 P 2020 7058 B AP 2019 14615 A 
B 22 D 11/06 P 2020 7061 B AP 2019 14718 A 
B 41 J 5/10; G 06 F 3/02 P 2020 7059 B AP 2019 14785 A 
B 67 D 1/04; B 67 D 1/06; F 16 K 11/18 P 2020 7060 B AP 2019 14931 A 
E 21 D 9/00; E 21 D 11/00; E 21 D 11/10;  
E 21 D 20/02; E 21 D 13/00 P 2020 7062 B AP 2019 14719 A 
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sistemuri saZieblebi 

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2020 7057 B AP 2019 14901 A A 61 К 31/437; A 61 К 31/519; C 07 D 487/04 
P 2020 7058 B AP 2019 14615 A A 61 K 31/4985; A 61 P 25/00; C 07 D 487/04 
P 2020 7059 B AP 2019 14785 A B 41 J 5/10; G 06 F 3/02 
P 2020 7060 B AP 2019 14931 A B 67 D 1/04; B 67 D 1/06; F 16 K 11/18 
P 2020 7061 B AP 2019 14718 A B 22 D 11/06 

P 2020 7062 B AP 2019 14719 A E 21 D 9/00; E 21 D 11/00; E 21 D 11/10;  
E 21 D 20/02; E 21 D 13/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2016 14615 AP 2019 14615 A P 2020 7058 B 
AP 2016 14719 AP 2019 14719 A P 2020 7062 B 
AP 2018 14718 AP 2019 14718 A P 2020 7061 B 
AP 2016 14785 AP 2019 14785 A P 2020 7059 B 
AP 2017 14901 AP 2019 14901 A P 2020 7057 B 
AP 2016 14931 AP 2019 14931 A P 2020 7060 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 D 46/04 AU 2020 15039 U 
C 25 C 7/00; C 25 C 7/08 AU 2020 15142 U 

G 07 F 19/00 AU 2020 14985 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2020 14985 U G 07 F 19/00 
AU 2020 15039 U A 01 D 46/04 
AU 2020 15142 U C 25 C 7/00; C 25 C 7/08 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 P 5/48 U  2020 2030 Y AU 2019 14928 U 
C 22 C 12/00 U  2020 2031 Y AU 2019 14800 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U  2020 2030 Y AU 2019 14928 U A 61 P 5/48 
U  2020 2031 Y AU 2019 14800 U C 22 C 12/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2018 14800 AU 2019 14800 U U  2020 2031 Y 
AU 2018 14928 AU 2019 14928 U U  2020 2030 Y 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

01-99 AD 2020 1096 S 
03-01 AD 2020 1101 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2020 1096 S 01-99 
AD 2020 1101 S 03-01 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

02-04 D 2020 834 S AD 2019 1087 S 
03-01 D 2020 832 S AD 2019 1091 S 
06-01 D 2020 833 S AD 2019 1080 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2020 832 S AD 2019 1091 S 03-01 
D 2020 833 S AD 2019 1080 S 06-01 
D 2020 834 S AD 2019 1087 S 02-04 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2019 1080 AD 2019 1080 S D 2020 833 S 
AD 2019 1087 AD 2019 1087 S D 2020 834 S 
AD 2019 1091 AD 2019 1091 S D 2020 832 S 
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sistemuri saZieblebi 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris 
Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

09-01 D 2020 835 S 

 
patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 

Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2020 835 S 09-01 

 
ganacxadis nomris da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
patentis nomeri 

(11) 

AD 2019 1110 D 2020 835 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 1998 8942P R AM 105969 – 2(534)2020 
M 2019 32204 R AM 106278 – 2(534)2020 
M 2019 32205 R AM 105804 – 2(534)2020 
M 2019 32206 R AM 106273 – 2(534)2020 
M 2019 32207 R AM 106413 – 2(534)2020 
M 2019 32208 R AM 106510 – 2(534)2020 
M 2020 32209 R AM 100433 AM 2019 100433 A 13(521)2019 
M 2020 32210 R AM 100613 AM 2019 100613 A 14(522)2019 
M 2020 32211 R AM 100614 AM 2019 100614 A 14(522)2019 
M 2020 32212 R AM 100665 AM 2019 100665 A 14(522)2019 
M 2020 32213 R AM 100689 AM 2019 100689 A 15(523)2019 
M 2020 32214 R AM 100693 AM 2019 100693 A 14(522)2019 
M 2020 32215 R AM 100772 AM 2019 100772 A 14(522)2019 
M 2020 32216 R AM 100789 AM 2019 100789 A 12(520)2019 
M 2020 32217 R AM 100794 AM 2019 100794 A 15(523)2019 
M 2020 32218 R AM 100795 AM 2019 100795 A 15(523)2019 
M 2020 32219 R AM 100796 AM 2019 100796 A 15(523)2019 
M 2020 32220 R AM 100809 AM 2019 100809 A 13(521)2019 
M 2020 32221 R AM 100881 AM 2019 100881 A 15(523)2019 
M 2020 32222 R AM 100897 AM 2019 100897 A 16(524)2019 
M 2020 32223 R AM 100899 AM 2019 100899 A 16(524)2019 
M 2020 32224 R AM 100918 AM 2019 100918 A 17(525)2019 
M 2020 32225 R AM 100921 AM 2019 100921 A 16(524)2019 
M 2020 32226 R AM 100922 AM 2019 100922 A 16(524)2019 
M 2020 32227 R AM 100923 AM 2019 100923 A 16(524)2019 
M 2020 32228 R AM 101236 AM 2019 101236 A 17(525)2019 
M 2020 32229 R AM 101382 AM 2019 101382 A 16(524)2019 
M 2020 32230 R AM 101399 AM 2019 101399 A 17(525)2019 
M 2020 32231 R AM 101400 AM 2019 101400 A 17(525)2019 
M 2020 32232 R AM 101416 AM 2019 101416 A 17(525)2019 
M 2020 32233 R AM 101422 AM 2019 101422 A 16(524)2019 
M 2020 32234 R AM 101495 AM 2019 101495 A 18(526)2019 
M 2020 32235 R AM 101514 AM 2019 101514 A 17(525)2019 
M 2020 32236 R AM 101519 AM 2019 101519 A 17(525)2019 
M 2020 32237 R AM 101520 AM 2019 101520 A 17(525)2019 
M 2020 32238 R AM 101612 AM 2019 101612 A 17(525)2019 
M 2020 32239 R AM 101639 AM 2019 101639 A 17(525)2019 
M 2020 32240 R AM 101646 AM 2019 101646 A 17(525)2019 
M 2020 32241 R AM 101677 AM 2019 101677 A 17(525)2019 
M 2020 32242 R AM 101687 AM 2019 101687 A 17(525)2019 
M 2020 32243 R AM 101688 AM 2019 101688 A 17(525)2019 
M 2020 32244 R AM 101694 AM 2019 101694 A 18(526)2019 
M 2020 32245 R AM 101906 AM 2019 101906 A 17(525)2019 
M 2020 32246 R AM 101907 AM 2019 101907 A 17(525)2019 
M 2020 32247 R AM 101929 AM 2019 101929 A 17(525)2019 
M 2020 32248 R AM 101931 AM 2019 101931 A 18(526)2019 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2020 32249 R AM 101932 AM 2019 101932 A 18(526)2019 
M 2020 32250 R AM 102022 AM 2019 102022 A 18(526)2019 
M 2020 32251 R AM 102023 AM 2019 102023 A 18(526)2019 
M 2020 32252 R AM 102043 AM 2019 102043 A 18(526)2019 
M 2020 32253 R AM 102044 AM 2019 102044 A 18(526)2019 
M 2020 32254 R AM 102047 AM 2019 102047 A 18(526)2019 
M 2020 32255 R AM 102048 AM 2019 102048 A 18(526)2019 
M 2020 32256 R AM 102049 AM 2019 102049 A 18(526)2019 
M 2020 32257 R AM 102143 AM 2019 102143 A 18(526)2019 
M 2020 32258 R AM 102154 AM 2019 102154 A 18(526)2019 
M 2020 32259 R AM 102161 AM 2019 102161 A 18(526)2019 
M 2020 32260 R AM 100078 AM 2019 100078 A 12(520)2019 
M 2020 32261 R AM 100803 AM 2019 100803 A 13(521)2019 
M 2020 32262 R AM 101515 AM 2019 101515 A 18(526)2019 
M 2020 32263 R AM 101622 AM 2019 101622 A 18(526)2019 
M 2020 32264 R AM 101623 AM 2019 101623 A 18(526)2019 
M 2020 32265 R AM 101624 AM 2019 101624 A 18(526)2019 
M 2020 32266 R AM 101625 AM 2019 101625 A 18(526)2019 
M 2020 32267 R AM 101626 AM 2019 101626 A 18(526)2019 
M 2020 32268 R AM 101627 AM 2019 101627 A 18(526)2019 
M 2020 32269 R AM  101638 AM 2019 101638 A 17(525)2019 
M 2020 32270 R AM 106421 – 2(534)2020 
M 2020 32271 R AM 106070 – 2(534)2020 
M 2020 32272 R AM 106604 – 2(534)2020 
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sistemuri saZieblebi 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2020 103568 A AM 103568 
AM 2020 103576 A AM 103576 
AM 2020 103584 A AM 103584 
AM 2020 103588 A AM 103588 

1 2  AM 2020 103590 A AM 103590 
AM 2020 102918 A AM 102918  AM 2020 103591 A AM 103591 
AM 2020 103015 A AM 103015  AM 2020 103663 A AM 103663 
AM 2020 103217 A AM 103217  AM 2020 103664 A AM 103664 
AM 2020 103438 A AM 103438  AM 2020 103670 A AM 103670 
AM 2020 103439 A AM 103439  AM 2020 103678 A AM 103678 
AM 2020 103440 A AM 103440  AM 2020 103680 A AM 103680 
AM 2020 103441 A AM 103441  AM 2020 103690 A AM 103690 
AM 2020 103442 A AM 103442  AM 2020 103700 A AM 103700 
AM 2020 103449 A AM 103449  AM 2020 103773 A AM 103773 
AM 2020 103450 A AM 103450  AM 2020 103775 A AM 103775 
AM 2020 103451 A AM 103451  AM 2020 103776 A AM 103776 
AM 2020 103461 A AM 103461  AM 2020 103779 A AM 103779 
AM 2020 103462 A AM 103462  AM 2020 103786 A AM 103786 
AM 2020 103468 A AM 103468  AM 2020 103787 A AM 103787 
AM 2020 103471 A AM 103471  AM 2020 103788 A AM 103788 
AM 2020 103472 A AM 103472  AM 2020 103844 A AM 103844 
AM 2020 103481 A AM 103481  AM 2020 103845 A AM 103845 
AM 2020 103482 A AM 103482  AM 2020 103858 A AM 103858 
AM 2020 103560 A AM 103560  AM 2020 103861 A AM 103861 
AM 2020 103562 A AM 103562  AM 2020 103962 A AM 103962 
AM 2020 103563 A AM 103563  AM 2020 103963 A AM 103963 
AM 2020 103567 A AM 103567    
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
30 AM 2020 103482 A 
30 AM 2020 103861 A 
32 AM 2020 103584 A 
32 AM 2020 103773 A 

1 2  32 AM 2020 103844 A 
1 AM 2020 102918 A  32 AM 2020 103845 A 
3 AM 2020 103591 A  33 AM 2020 103584 A 
3 AM 2020 103670 A  33 AM 2020 103700 A 
4 AM 2020 103217 A  33 AM 2020 103858 A 
4 AM 2020 103438 A  34 AM 2020 103449 A 
4 AM 2020 103439 A  34 AM 2020 103450 A 
4 AM 2020 103440 A  34 AM 2020 103451 A 
4 AM 2020 103441 A  35 AM 2020 103471 A 
4 AM 2020 103442 A  35 AM 2020 103481 A 
5 AM 2020 103576 A  35 AM 2020 103482 A 
9 AM 2020 103461 A  35 AM 2020 103560 A 
9 AM 2020 103462 A  35 AM 2020 103562 A 
9 AM 2020 103861 A  35 AM 2020 103563 A 

11 AM 2020 103678 A  35 AM 2020 103567 A 
11 AM 2020 103680 A  35 AM 2020 103576 A 
12 AM 2020 103588 A  35 AM 2020 103663 A 
12 AM 2020 103962 A  35 AM 2020 103678 A 
12 AM 2020 103963 A  35 AM 2020 103680 A 
14 AM 2020 103471 A  35 AM 2020 103775 A 
14 AM 2020 103861 A  35 AM 2020 103776 A 
16 AM 2020 103560 A  36 AM 2020 103472 A 
16 AM 2020 103562 A  36 AM 2020 103560 A 
16 AM 2020 103563 A  36 AM 2020 103562 A 
16 AM 2020 103861 A  36 AM 2020 103563 A 
18 AM 2020 103861 A  36 AM 2020 103590 A 
20 AM 2020 103678 A  36 AM 2020 103690 A 
20 AM 2020 103680 A  37 AM 2020 103690 A 
20 AM 2020 103861 A  39 AM 2020 103015 A 
21 AM 2020 103678 A  39 AM 2020 103568 A 
21 AM 2020 103680 A  41 AM 2020 103664 A 
21 AM 2020 103861 A  41 AM 2020 103786 A 
24 AM 2020 103678 A  41 AM 2020 103787 A 
24 AM 2020 103680 A  41 AM 2020 103788 A 
24 AM 2020 103861 A  41 AM 2020 103861 A 
25 AM 2020 103471 A  43 AM 2020 103567 A 
25 AM 2020 103861 A  43 AM 2020 103568 A 
28 AM 2020 103786 A  43 AM 2020 103775 A 
28 AM 2020 103787 A  43 AM 2020 103776 A 
28 AM 2020 103788 A  43 AM 2020 103779 A 
28 AM 2020 103861 A  43 AM 2020 103858 A 
30 AM 2020 103468 A  44 AM 2020 103481 A 
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sistemuri saZieblebi 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

9 M 2020 32208 R 
29 M 2020 32204 R 
32 M 2020 32205 R 
32 M 2020 32271 R 
33 M 2020 32206 R 
34 M 2020 32270 R 
34 M 2020 32272 R 
35 M 2020 32205 R 
35 M 2020 32207 R 
35 M 2020 32208 R 
36 M 2020 32208 R 
43 M 2020 32205 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

2(534) 

 

gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

dizainebi 

sasaqonlo niSnebi 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 

 

 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 
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