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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis
gamogonebebi, sasargeblo modelebi
(10)
(11)
(21)
(22)
(23)

_
_
_
_
_

(24)
(31)
(32)
(33)

_
_
_
_

eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
patentis nomeri da saxeobis kodi
ganacxadis saregistracio nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis omeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa nomeri
saprioriteto ganacxads
damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi
gamogonebis dasaxeleba

(44) _
(45) _
(51) _
(54) _

(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, wardgenis 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

dizainebi
(10)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(23)

_
_
_
_
_
_

ganacxadis gamoqveynebis nomeri
patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo TariRi
ganacxadis nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
dizainebis raodenoba ganacxadSi
saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis TariRi da
orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili
saprioriteto ganacxadi)
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa nomeri
saprioriteto ganacxads
ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

_

(24) _
(28) _
(30) _

(31) _
(32) _
(33) _
(34) _
(44) _

dizainis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (pirveli publikacia)

sasaqonlo niSnebi
(111)
(151)
(156)
(181)
(186)
(141)
(210)
(220)
(230)
(260)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

(310) _
(320) _
(330) _
(511) _
(526) _
(531) _

(540) _

registraciis nomeri
registraciis TariRi
registraciis vadis gagrZelebis TariRi
registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi
vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi
registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi
ganacxadis nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno monacemebi
nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis dadebiTi gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveynebis nomeri)
pirveli ganacxadis nomeri
pirveli ganacxadis Setanis TariRi
pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwyebis an organizaciis saidentifikacio kodi
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo niSnis
registraciisaTvis da/an klasificire
bu
li saqonlisa da/an momsaxurebis
CamonaTvali
disklamacia
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqonlo niSnebis
gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo
ri
so klasifikaciis (venis klasifikacia) mixedviT
niSnis gamosaxuleba

(21) AP 0000 000000
(10) AP 0000 0000 A
(11)

P 0000 0000 B

_ gamogonebaze ganacxadis nomeri
_ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(pirveli publikacia)
_ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publikacia)
(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 publikacia)
(21) AD 0000 000000
(10) AD 0000 000 S
(11)

D 0000 000 S

_ dizainze ganacxadis nomeri
dizainze ganacxadis gamoqveynebis
_
nomeri (pirveli publikacia)
_ registrirebuli dizaini

M
(210) AM 0000 000000
(260) AAM 0000 00000 A
(111) M 0000 00000 R
MMM0000 00000 Rn
M 0000 00000 R(P)
*
**

_
_
_
_
_
_
_
_

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamoqveynebis TariRi 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 SesaZlebelia,
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
(550)
(551)
(554)
(580)

_
_
_
_

(591)
(731)
(732)
(740)
(750)
(770)

_
_
_
_
_
_

(771) _
(791) _
(793) _
(800) _

(852) _
(891) _

sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
miTiTeba, rom niSani aris koleqtiuri, sasertifikacio an sagarantio
samganzomilebiani (moculobiTi) niSani
ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
informacia gancxadebul ferebze
ganmcxadeblis saxeli da misamarTi
mflobelis saxeli da misamarTi
warmomadgenlis saxeli da misamarTi
mimoweris misamarTi
cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi uflebis
gadacemis SemTxvevaSi
cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi uflebis
gadacemis gareSe
licenziatis saxeli da misamarTi
licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso registraciis madridis xelSekrulebasTan da
kavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)
nawilobriv gauqmebuli saqonlis/momsaxurebis CamonaTvali
Semdgomi gavrcelebis TariRi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
ganyofileba A

_ adamianis pirveladi moTxovnilebis sagnebi

ganyofileba B

_ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba C

_ qimia; metalurgia

ganyofileba D

_ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba E
ganyofileba F

_ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
_
meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli samuSaoebi

ganyofileba G

_ fizika

ganyofileba H

_ eleqtroba

sasaqonlo niSani
ganacxadis nomeri
ganacxadis gamoqveynebis nomeri
registraciis nomeri
momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas
saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri
sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ww TT dd)
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გამოქვეყნებული ობიექტები
გამოგონებები
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:
14794; 15184; 15218; 15037; 15279; 15055; 15264
• პატენტები:
7215-7224

სასარგებლო მოდელები
*

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:
15406; 15299
• პატენტი:
2069

დიზაინები
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:
1179; 1183
• რეგისტრირებული დიზაინები:
874-877
• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი:
876
• დიზაინები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბიუროში საქართველოს
ტერიტორიაზე უფლებათა გავრცელების მოთხოვნით
211014; 211066; 211021; 211007; 210999; 211119; 211326; 211516; 211741

სასაქონლო ნიშნები
• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია
გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:
106666; 108062; 108298; 108489; 108593, 108594; 108610; 108662; 108675; 108693; 108695; 108742, 108743;
108747; 108749, 108750; 108752, 108753; 108755; 108757; 108759; 108761-108766; 108773; 108780; 108783;
108788; 108848; 108851, 108852; 108859-108861; 108863; 108865; 108869; 108872; 108879-108881; 108886,
108887; 108889; 108891; 108893; 108943; 108945, 108946; 108950; 108955; 108958, 108959; 108967-108969;
109028; 109030; 109049; 109110-109114; 109128; 109134, 109135; 109221
• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები:
33534-33589; 33604-33653
• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები:
33533; 33590-33603; 33654-33657
• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის
მინიჭების შესახებ:
104797*; 106992; 107003; 107601; 107754; 107847; 107851, 107852; 107867; 107870, 107871; 107877;
107947; 107987; 107988-107995; 108002; 108009; 108032-108034; 108045; 108051; 108105; 108108, 108109;
108140-108144; 108150-108154; 108157-108159; 108161; 108175-108185; 108190; 108233-108242; 108275108277; 108279, 108280; 108344, 108345; 108351, 108352; 108355; 108366; 108368-108370; 108372; 108374;
108437; 108443; 108445-108447; 108458, 108459; 108634
• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში:
102286; 103408; 103606; 103636; 104239; 104247; 106146; 106200; 106232; 106235; 106342; 106347; 106387;
106395; 106438-106440; 106446-106450; 106452, 106453; 106460; 106462; 106466; 106477, 106478; 106480-106486; 106493; 106501-106507; 106535; 106556, 106557; 106565-106568; 106580, 106581; 106583; 106631-106636; 106638, 106639; 106704; 106729; 106732-106736; 106743; 106746-106748; 106850, 106851; 106853,
106854; 106870; 106875, 106876; 106920-106925; 106927-106929; 106991; 106998; 107199; 107409-107413;
107415-107417; 107420; 107422

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები
1150, 1151
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გამოგონებები
განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება
პატენტის გაცემის შესახებ
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

განყოფილება A

განყოფილება B

A 61

B 61

(10) AP 2021 14794 A

(10) AP 2021 15184 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 P 31/14
C 07 K 16/10
(21) AP 2016 14794
(22) 2016 10 27
(31) 62/247,841; 62/367,359
(32) 2015 10 29; 2016 07 27
(33) US; US
(71) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,
ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US)
(72) კალპიტ, ა. ვორა (US);
კარა, ს. კოკსი (US);
აიმინ ტანგი (US);
ჩჟიფენ ჩენი (US);
დენიელ დისტეფანო (US);
ლან ჩჟანი (US);
ჰუა-პოო სუ (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2018 05 24
(86) PCT/US2016/058975, 2016 10 27
(54) ადამიანის რესპირატორული სინციტიალური ვირუსის გამანეიტრალებელი
ანტისხეული
(57) წინამდებარე გამოგონება ეხება იზოლირებულ ანტისხეულს ან მის ანტიგენ შემაკავშირებელ ფრაგმენტს, რომლებსაც აქვს მაღალი
ანტი-RSV გამანეიტრალებელი ტიტრები. გამოგონება, ასევე, ეხება გამოგონებაში გახსნილი
ანტისხეულების მაკოდირებელ იზოლირებულ
ნუკლეინმჟავებს და მათთან ტრანსფორმირებულ მასპინძელ უჯრედებს, ასევე, ეხება ამ ანტისხეულების შემცველი კომპოზიციის გამოყენებას RSV ინფექციის დიაგნოსტირებისათვის,
მკურნალობისთვის ან პრევენციისთვის.
მუხლები: 13 დამოუკიდებელი
14 დამოკიდებული
ფიგურა: 7
__________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
B 61 D 47/00
B 66 F 7/02
(22) 2019 09 10

(21) AP 2019 15184
(31) 2018132416
(32) 2018 09 11
(33) RU
(71) ვლადიმირ ვლადიმირის ძე ივანოვი (RU)
ულ. კრასინა 21, კვ. 27, 123056, მოსკოვი,
რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) რომან ბორისის ძე ვდოვინი (RU)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) საავტომობილო ნახევარმისაბმელის
ვაგონ-პლატფორმაზე დატვირთვის
ხერხი
(57) ხერხი ითვალისწინებს კალათის 5 განთავსებას მიწის ზედაპირზე, საწევარის დახმარებით ნახევარმისაბმელის 1 სახსნელ კალათაში
განთავსებას, სადაც ნახევარმისაბმელის თვლებს აყენებენ და გადანაცვლებისაგან დასაცავად აფიქსირებენ კალათის განივი ძელებით 10
წარმოქმნილ ჯიბეებში, აგრეთვე, ნახევრადმისაბმელს აყენებენ კალათის დამატებით განივ
ძელზე 11 დაყრდნობილ საყრდენ ფეხებზე და
შემდეგ ტვირთამწევის საშუალებით კალათას
ნახევარმისაბმელთან ერთად წევენ და აყენებენ
ვაგონ-პლატფორმაზე 2, ამასთან, ვაგონ-პლატფორმის და კალათის ურთიერთქმედება ხდება
ამ უკანასკნელზე განთავსებული საყრდენი ბაქნებისა 8 და ენერგომშთანთქმელი ბუფერების 9
მეშვეობით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 7

#2 2021 02 10

გამოგონებები

ფიგ. 7

__________________________________________

B 65
(10) AP 2021 15218 A

(51) Int. Cl. (2006)
B 65 G 27/02
H 02 K 33/02
(21) AP 2019 15218
(22) 2019 11 12
(71) ვიქტორ ზვიადაური (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 4,
ბ. 79, 0186, თბილისი, საქართველო (GE);
მერაბ თედოშვილი (GE)
თემქა, XI მკრ., კვარტ. I, ბ. 6, 0197,
თბილისი, საქართველო (GE);
მერაბ ჭელიძე (GE)
ჩიტაიას ქ. 38, 0164, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ვიქტორ ზვიადაური (GE);
მერაბ თედოშვილი (GE);
მერაბ ჭელიძე (GE)
(54) ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული
მკვებავი
(57) ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული მკვებავი შეიცავს ბუნკერს 11 და ვიბრატორს, სადაც
ვიბრატორს გააჩნია კორპუსი 8 მასზე დამაგრებული სტატორით 1, ღუზა 2 და ღუზისა და
კორპუსის შემაერთებელი დრეკადი ელემენტი
3. ღუზა შესრულებულია სტატორის მიმართ
მუდმივი წრიული საჰაერო ღრეჩოს 9 შენაერჩუნების შესაძლებლობით, რაც უზრუნველყოფილია მისი ფიქსაციით სატატორის მიმართ
კორპუსსა 8 და ბუნკერში 11 გამავალ და საკისრებში ჩასმული ლილვის 5 მეშვეობით. ლილვის კორპუსში გამავალ ნაწილზე ხისტად დამაგრებულია ხსენებული ღუზა, ხოლო ბუნკერულ ნაწილზე კი ფორმირებულია ხრახნულღარიანი ცილინდრი 12, გარდა ამისა, ღუზაზე
დამაგრებული კოჭა მიერთებულია ცვლადი
დენის წყაროსთან, ხოლო სტატორზე დამაგრებული კოჭა მიერთებულია მუმივი დენის წყაროსთან.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 1

ფიგ. 1

__________________________________________

განყოფილება C
C 02
(10) AP 2021 15037 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 02 F 1/52
C 02 F 1/57
(21) AP 2019 15037
(22) 2019 03 28
(71) შპს „ჯორჯიან მინერალს ჯგუფი“ (GE)
ალ. გრიბოედოვის ქ. 31, ბ. 19, ოზურგეთი,
საქართველო (GE)
(72) თენგიზ შარაშიძე (GE);
სერგეი აირაპეტიანი (AM)
(74) ირაკლი გოგოლაძე
(54) კომპოზიტური ფლოკულანტი
(57) კომპოზიტური ფლოკულანტი არაორგანული (ბენტონიტი, დიატომიტი) და ორგანული
მაღალმოლეკულური მასალების საფუძველზე,
ამასთან, იგი შეიცავს პოლიაკრილამიდის კათიონურ და ანიონურ პოლიელექტროლიტებს,
ალუმინის პოლიოქსიქლორიდს (Al2O3-ზე გადათვლით), ქაღალდს და ტორფს (არამოდიფიცირებული და მოდიფიცირებული რკინისა
და ალუმინის ქლორიდებით) გარკვეული თანაფარდობით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ცხრილი: 3
__________________________________________

#2 2021 02 10

5

გამოგონებები

C 04
(10) AP 2021 15279 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 04 B 14/00
C 04 B 14/04
C 04 B 14/36
C 04 B 18/14
(21) AP 2020 15279
(22) 2020 02 15
(71) აკაკი სხვიტარიძე (GE)
ტატიშვილის ქ. 17, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) აკაკი სხვიტარიძე (GE);
რაჟდენ სხვიტარიძე (GE)
(54) კომპლექსური მინერალური დანამატი
ბეტონების, სამშენებლო ხსნარებისა
და მშრალი ნარევებისათვის
(57) კომპლექსური მინერალური დანამატი ბეტონების, სამშენებლო ხსნარებისა და მშრალი
ნარევებისთვის, რომელიც შეიცავს ინერტულ
კომპონენტს მდინარისეულ ღორღს, პუცოლანურ კომპონენტს ცეოლითშემცველ ტუფს,
ტექნოგენურ კომპონენტს გრანულირებულ წიდას კომპონენტების შემდეგი თანაფარდობით
მას.%-ში:
მდინარისეული ღორღი
45-55
ცეოლითშემცველი ტუფი
8-12
გრანულირებული წიდა
35-45
ამასთან, წიდაში МnО შემცველობა არ უნდა
აღემატებოდეს 10 მას. %-ს.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ცხრილი: 3
__________________________________________

C 07
(10) AP 2021 15055 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 K 16/28
(21) AP 2017 15055
(22) 2017 09 25
(31) 62/399,837; 62/546,214
(32) 2016 09 26; 2017 08 16
(33) US; US
(71) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,
ნიუ- ჯერსი 07065–0907, აშშ (US);
მერკ შარპ & დოუმ ბ.ვ. (NL)
ვარდერვეგ 39, 2031 ბნ ჰარლემ,
ნიდერლანდები (NL)
(72) ტიერი, ოლივერ ფიშმან (US);
ვინიფრედ, ვ. პროსიზე (US);
ჰანს ვან ენენამ (NL);
ემი, მ. ბიბ (US);
ჯერელინ ვონგ (US);
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ანდრეა ვან ელსას (NL);
ლარს გიულენ (NL);
ვერონიკა ცზიუან (US);
ლორენს ფაიადატ-დილმან (US);
სვეტლანა სადეკოვა (US);
ჯეისონ, კა ჯენ ჩეუნგ (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2019 04 22
(86) PCT/US2017/053204, 2017 09 25
(54) ანტი-CD27 ანტისხეულები
(57) გამოგონება ეხება ადამიანის ანტი-CD27
ანტისხეულებს და ამ ანტისხეულების გამოყენებას ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ, როგორიცაა კიბო და ინფექციური დაავადება.
მუხლები: 16 დამოუკიდებელი
9 დამოკიდებული
ფიგურა: 14
__________________________________________

განყოფილება H
H 01
(10) AP 2021 15264 A

(51) Int. Cl. (2006)
H 01 H 73/00
H 02 H 9/04
(22) 2018 06 27

(21) AP 2018 15264
(31) 2017123107
(32) 2017 06 29
(33) RU
(71) ოოო „სველ-სილოვიე-ტრანსფორმატორი“ (RU)
ულ. ჩერნიახოვსკოგო 61, 620010, ეკატერინბურგი, რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) ალექსეი ანატოლიევიჩ ტოკარევი (RU);
ივან პავლოვიჩ ლავროვი (RU);
იგორ ნიკოლაევიჩ მარჩენკო (RU)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(85) 2020 01 28
(86) PCT/RU2018/050066 , 2018 06 27
(54) მცველი მოწყობილობა
(57) გამოგონება განეკუთვნება ელექტროტექნიკის დარგს და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
ელექტროდანადგარებში 20 კილოვოლტამდე
ძაბვის კლასით მოკლე შერთვისაგან ერთფაზიანი ძალური ან მზომი ტრანსფორმატორის
დასაცავად ტრანსფორმატორის მეორეული
გრაგნილის წრედში და, აგრეთვე, გადატვირთვისაგან დასაცავად ტრანსფორმატორის პირველად გრაგნილში ნომინალური დენის 0,3 ამპე-
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რიდან დაცვის ამოქმედების პირობებში. ტექნიკურ შედეგს წარმოადგენს მცველი მოწყობილობის კონსტრუქციული შესრულების გამარტივება, დასაცავ წრედში იმპულსური გადამეტძაბვებით, მათ შორის, შემთხვევითი პიკური
გადამეტძაბვებით გამოწვეული დენის ცვლილებებზე რეაქციის არარსებობა, მომხმარებლის
დაუსაბუთებელი გამორთვის გამორიცხვა, მოწყობილობის ამოქმედების შესახებ უტყუარი
ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა, უსაფრთხოების გაზრდა. მცველი მოწყობილობა შეიცავს მილის სახით შესრულებულ კორპუსს (1)
ცილინდრული საკონტაქტო შვერილის შემცველი საკონტაქტო ბუნიკებით (2,3), ელექტრომაგნიტურ გამთიშველს (4), გამთიშველის მართვის
კვანძს (5), თავისუფალი გათიშვის მექანიზმს
(6), ამოქმედების მექანიზმს (7). ელექტრომაგნიტური გამთიშველი (4) შეიცავს მაგნიტოგამტარს (8), ინდუქციურობის კოჭას (9) მაგნიტური გულარით (10) და ღუზით (11). გამთიშველის მართვის კვანძი (5) შეიცავს პარალელურად შეერთებულ თვითაღდგენად მცველს (12)
(თერმისტორს) და ვარისტორს (13). კვანძი (5)
აწყობილია ორმხრივ სამონტაჟო ფირფიტაზე
(14). თავისუფალი გათიშვის მექანიზმი (6) შეიცავს მიმმართველ ელემენტს (15), მილისს (16),
ამომრთველ ზამბარას (17), ამორტიზაციის ზამბარასა (18) და მონოძაფს (19).
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
8 დამოკიდებული
ფიგურა: 4
__________________________________________
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გამოგონებები

გამოგონების პატენტები
განყოფილება A

2 ჯუდ როუდ, ჰოულონგ ნსვ 2643
ავსტრალია (AU)
(72) საიმონ სტაუჰტონი (AU)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ორგანული მასალის შესანახი
მოწყობილობა
__________________________________________

A 01
(11) P 2021 7216 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 N 33/02
A 01 N 25/28
A 01 N 25/22
A 01 N 25/04
A 01 N 25/02
B 01 J 13/02
(44) 16(548)/2020

A 61
(11) P 2021 7221 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/4245
C 07 D 271/08
(44) 15(547)/2020

(10) AP 2020 15194 A
(21) AP 2018 15194
(22) 2018 03 16
(24) 2018 03 16
(31) 62/472,628
(32) 2017 03 17
(33) US
(86) PCT/US2018/022771, 2018 03 16
(73) დაუ აგროსაიენსიზ ელ ელ სი (US)
9330 ზაიონსვილ როუდ, ინდიანაპოლის,
ინდიანას შტატი 46268, აშშ (US)
(72) მეი ლი (US);
მარტინ კ. ლოგან (US);
გრეგ პაუელს (US);
ალექს უილიამს (US);
სტეფენ ლ. უილსონ (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ნიტრიფიკაციის ინჰიბიტორების
მიკროკაფსულირებული კომპოზიციები
__________________________________________

(10) AP 2020 10418 A
(21) AP 2006 10418
(22) 2006 05 09
(24) 2006 05 09
(31) 60/679,507
(32) 2005 05 10
(33) US
(86) PCT/US2006/017983, 2006 05 09
(73) ინსაიტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ (US)
1801 აუგუსტინ ქათ-ოფ, ვილმინგტონი,
დელავერი 19803 (US)
(72) ენდრიუ პ. კოუმზი (US);
ედი ვ. იუე (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) ინდოლამინ 2,3-დიოქსიგენაზას
მოდულატორები და მათი
გამოყენების ხერხები
__________________________________________

A 22

(11) P 2021 7223 B

(11) P 2021 7219 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 22 B 7/00
A 22 B 5/00
(44) 19(551)/2020

(10) AP 2020 14798 A
(21) AP 2016 14798
(22) 2016 10 27
(24) 2016 10 27
(31) 2015904389
(32) 2015 10 27
(33) AU
(86) PCT/AU2016/000366, 2016 10 27
(73) ფელტრიმ პასტორალ კომპანი პტი
ლტდ (AU)

8

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/675
A 61 P 19/02
C 07 F 9/576
(44) 20(552)/2020

(10) AP 2020 14976 A
(21) AP 2014 14976
(22) 2014 12 12
(24) 2014 12 12
(62) AP 2014 14203 2014 12 12
(31) 61/915,937
(32) 2013 12 13
(33) US
(86) PCT/US2014/069916, 2014 12 12
(73) ვერტექს ფარმასიუტიკალზ ინკორპორეიტედ (US)
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გამოგონებები
50 ნოზერნ ავენიუ, ბოსტონი, მასაჩუსეტსი
02210, აშშ (US)
(72) ტიმ, ედვარდ ალკასიო (US);
დენიელ, ტ. ბელმონტი (US);
ჯულიან მერიან, ჩარლზ გოლეკი (GB);
ბენჟამინ, ჟოზეფ ლიტლერი (US);
ბეილი ჩჟანი (US);
კორი ანდერსონი (US);
სარა, საბინა ადიდა-რუა (US);
ალი კესჰავარზ-სჰოკრი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) პირიდონ ამიდების წარმოებულების
გამოყენება ნატრიუმის არხების
მოდულატორების სახით
__________________________________________

განყოფილება C

(11) P 2021 7222 B

C 07
(11) P 2021 7217 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 C 275/26
C 07 D 295/06
(44) 18(550)/2020

(10) AP 2020 14994 A
(21) AP 2017 14994
(22) 2017 07 07
(24) 2017 07 07
(31) P1700197; P1600420
(32) 2017 05 09; 2016 07 08
(33) HU; HU
(86) PCT/IB2017/054094, 2017 07 07
(73) რიხტერ გედეონ ნირტ. (HU)
დიომროი უტ. 19-21, H-1103
ბუდაპეშტი (HU)
(72) იოჟეფ ნეუ (HU);
შანდორ გარდანაი (HU);
ტამაშ საბო (HU)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) კარიპრაზინის მიღების სამრეწველო
ხერხი
__________________________________________
(11) P 2021 7220 B

(10) AP 2020 14812 A
(21) AP 2016 14812
(22) 2016 11 17
(24) 2016 11 17
(31) 62/257,009

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 K 16/18
C 07 K 16/28
(44) 19(551)/2020

(32) 2015 11 18
(33) US
(86) PCT/US2016/062394, 2016 11 17
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,
ნიუ-ჯერსი 07065-0907, აშშ (US)
(72) მარიბელ ბიუმონტი (US);
ედვარდ ბოუმანი (US);
კარლო ბუტონი (BE);
დევიდ ვლერიკი (BE);
რობერტ ა. კასტელეინი (US);
ბრუნო დომბრეხტი (BE);
მარი-ანჟ ბიუიზი (BE)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) PD1-ის და/ან LAG3-ის შემაკავშირებელი მოლეკულები
__________________________________________
(51) Int. Cl. (2006)
C 07 K 16/18
(44) 17(549)/2020

(10) AP 2020 14957 A
(21) AP 2017 14957
(22) 2017 07 07
(24) 2017 07 07
(31) PA201600416; PA201700005;
PA201700008; PA201700179
(32) 2016 07 12; 2017 01 04; 2017 01 04;
2017 03 14
(33) DK; DK; DK; DK
(86) PCT/EP2017/067067, 2017 07 07
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK)
ოტილიავეი 9, ვალბი, DK-2500 (DK)
(72) ლენა ტაგმოსე (DK);
მაურო მარიგო (DK);
ლორენტ დევიდი (DK);
აბდურ-რაშიდ ასუნი (DK);
სერენ კრისტენსენი (DK);
იან ტორლეიფ პედერსენი (DK);
კრისტიან კერგაარდი (DK);
ნინა, ჰელენ როზენკვისტი (DK);
ტომას იენსენი (DK);
კრისტიან ვოლბრახტი (DK);
ლარს, ესტერგარდ პედერსენი (DK);
ლონ ჰელბო (DK);
იუსტუს, კლაუს, ალფრედ დეჩსელი (DK);
კარსტენ იული (DK)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) ჰიპერფოსფორილირებული ტაუ-ცილის
მიმართ სპეციფიური ანტისხეულები
და მათი გამოყენების ხერხები
__________________________________________
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განყოფილება E

განყოფილება G

E 02

G 07

(11) P 2021 7224 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 02 F 9/28
E 02 F 9/28
(44) 20(552)/2020

(11) P 2021 7218 B

(10) AP 2020 14935 A
(21) AP 2017 14935
(22) 2017 05 11
(24) 2017 05 11
(31) 62/335,789; 62/441,779; 15/589,647
(32) 2016 05 13; 2017 01 03; 2017 05 08
(33) US; US; US
(86) PCT/US2017/032242, 2017 05 11
(73) ჰენსლი ინდასტრიზ ინკ. (US)
2108 ჯო ფილდ როუდ, დალასი, ტექსასი
75229 (US)
(72) მოჰამედ ბილალი (US);
ისაი დიაზი (US)
(74) გიორგი ქართველიშვილი
(54) მასტაბილიზირებელი ელემენტი
ცვეთის დეტალების კვანძში
__________________________________________

E 21
(11) P 2021 7215 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 21 B 49/10
(44) 19(551)/2020

(10) AP 2020 14970 A
(21) AP 2017 14970
(22) 2017 07 05
(24) 2017 07 05
(31) 16178155.4
(32) 2016 07 06
(33) EP
(86) PCT/EP2017/066772, 2017 07 05
(73) სიკპა ჰოლდინგ სა (CH)
ავ. დე ფლორისა 41, 1008 პრილი (CH)
(72) ერიკ დეკუ (CH);
მია მილოს-სხოუვინკ (CH)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) დამცავი მარკირების ნამდვილობის
დადგენის ხერხი ხანგრძლივი მერმენათების გამოსხივების გამოყენებით
და დამცავი მარკირება, რომელიც
შეიცავს ერთ ან მეტ ნაერთს
მერმენათებით
__________________________________________

(10) AP 2020 14946 A
(21) AP 2017 14946
(22) 2017 05 05
(24) 2017 05 05
(31) P20160101333
(32) 2016 05 09
(33) AR
(86) PCT/EP2017/060793, 2017 05 05
(73) აქუარისორსის სა (AR)
ავენიდა ლეანდრო ნ. ალემ 619, 3 ერ. პისო,
ბუენოს აირეს, C1001AAB (AR)
(72) ენრიკე ხუან მორგანი (AR)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) მიწისქვეშა მოწყობილობა, რომელიც
უზრუნველყოფს ონლაინ ინფორმაციის
მიღებას IN SITU წყლოვანი ფენის ხარისხის და ნაკადის სიჩქარის შეფასებისათვის
__________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
G 07 D 7/00
G 07 D 7/12
G 07 D 7/1205
(44) 16(548)/2020
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სასარგებლო მოდელები
განაცხადები, რომლეზბეც გამოტანილია გადაწყვეტილება
პატენტის გაცემის შესახებ
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

განყოფილება A

განყოფილება G

A 01

G 01

(10) AU 2021 15406 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 G 17/14
(22) 2020 08 09

(10) AU 2021 15299 U

(21) AU 2020 15406
(71) ნონა დადვანი (GE)
დ. ლაზარეიშვილის ქ. 39, 1100, ბოლნისი,
საქართველო (GE)
(72) ნონა დადვანი (GE)
(74) დავით ძამუკაშვილი
(54) ვენახის ბოძი
(57) ვენახის ბოძი დამზადებულია პოლიმერული მასალისგან, მაგალითად, პოლიპროპილენისგან, ან პოლისტიროლისგან, ან მათი
კომბინაციის შესაბამისი შემადგენლობისგან,
სადაც კომპონენტები აღებულია თანაბარი, ან
განსხვავებული ნებისმიერი შეფარდებით, ან
დამზადებულია პოლიპროპილენის, პოლისტიროლისა და პოლიეთილენის კომბინაციის
შესაბამისი შემადგენლობისგან, ამასთან, ბოძის ტანი შესრულებულია მავთულის გასაყრელი ნახვრეტებით, ან მასზე დამაგრებული
ამავე ფუნქციის უზრუნველმყოფი რგოლებით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
1 დამოკიდებული
__________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
G 01 R 35/04
(21) AU 2020 15299
(22) 2020 03 15
(71) სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ (GE)
ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. 19, 0186, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ანნა ტიმკოვა (CZ);
შოთა მეტრეველი (GE);
მიხეილ გურგენიძე (GE)
(54) ელექტრული ენერგიის მრიცხველის
მიერ მოხმარებული ელექტრული
ენერგიის აღრიცხვის სიზუსტის
შემოწმების მოწყობილობა
(57) მოწყობილობა შეიცავს ცვლადი დენის
წყაროს შესამოწმებელი ელექტრული ენერგიის მრიცხველის განსაზღვრული დატვირთვის
უზრუნველსაყოფად, ელექტრული ენერგიის
პარამეტრების, კერძოდ, ძაბვის, დენის ძალის
და სიმძლავრის საზომ ხელსაწყოებს აღნიშნული ცვლადი დენის წყაროდან გამომუშავებული ელექტრული ენერგიის პარამეტრების
გასაზომად და სათანადო საკონტაქტო გამომყვანებს შესამოწმებელი ელექტრული ენერგიის მრიცხველთან აღნიშნული ცვლადი დენის
წყაროს გამოსასვლელების მისაერთებლად.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ფიგურა: 2
__________________________________________
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სასარგებლო მოდელები

სასარგებლო მოდელის პატენტი
განყოფილება G

G 06
(11) U 2021 2069 Y

(51) Int. Cl. (2006)
G 06 Q 20/36
(44) 19(551)/2020

(10) AU 2020 15243 U
(21) AU 2019 15243
(22) 2019 12 20
(24) 2019 12 20
(73) ლევან შარანგია (GE)
ოთარ ლორთქიფანიძის ქ. 6, ბ. 10,
თბილისი, საქართველო (GE);
დავით პირველაშვილი (GE)
მედეა ჩახავას ქ. 4, ბ. 11, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ლევან შარანგია (GE);
დავით პირველაშვილი (GE)
(54) კოლექტიური სარგებლობის ელექტრონული საფულით მომსახურეობის სისტემა
_________________________________________
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dizainebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(10) AD 2021 1179 S
(51) 11-01
(21) AD 2020 1179
(22) 2020 09 08
(28) 5
(71) მამუკა ნაჭყებია (GE)
ირაკლი აბაშიძის ქ. 68, ბ. 52, 0162, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) მამუკა ნაჭყებია (GE)
(74) ნინო ბახტაძე (GE)
(54) 1.-2. საყურე; 3.-4. კულონი ყელსაბამით; 5. კულონი
(55)

1.1

1.2

2.1

2.2
#2 2021 02 10
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dizainebi

14

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4
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dizainebi

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
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dizainebi

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
__________________________________________
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dizainebi
(10) AD 2021 1183 S
(51) 32-00
(21) AD 2020 1183
(22) 2020 10 01
(28) 1
(71) შპს „თეგეტა მოტორსი“ (GE)
დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., 5, 0131, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ლუკა თოდუა (GE)
(74) გიორგი ქართველიშვილი (GE)
(54) ავტოსატრანსპორტო საშუალების დიზაინერული შეფუთვა
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4
_________________________________________
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დიზაინები

რეგისტრირებული დიზაინები
(11) D 2021 874 S
(51) 06-02
(10) AD 2020 1158 S
(44) 2020 10 12 №19
(21) AD 2020 1158
(22) 2020 06 16
(24) 2020 06 16
(28) 5
(18) 2025 06 16
(73) გიორგი ჩირაძე (GE)
ტირიფების ქ. 2, ბ. 20, 0186, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) გიორგი ჩირაძე (GE)
(54) ავეჯი
__________________________________________
(11) D 2021 877 S
(51) 09-01
(10) AD 2020 1161 S
(44) 2020 10 26 №20
(21) AD 2020 1161
(22) 2020 06 24
(24) 2020 06 24
(28) 1
(18) 2025 06 24
(73) შპს „ყვარლის სარდაფი“ (GE)
ს. ჭიკაანი, 4814, ყვარელი, საქართველო (GE)
(72) ვაჟა ღვალაძე (GE)
(74) ხათუნა იმნაძე (GE)
(54) ბოთლი
__________________________________________
(11) D 2021 875 S
(51) 19-04
(10) AD 2020 1159 S
(44) 2020 10 26 №20
(21) AD 2020 1159
(22) 2020 06 18
(24) 2020 06 18
(28) 3
(18) 2025 06 18
(73) თეონა დალაქიშვილი (GE)
გლდანის III მკრ., კორპ. 5, ბ. 36, 0167,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) თეონა დალაქიშვილი (GE)
(54) ბლოკნოტი
__________________________________________
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დიზაინები

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი
რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო
პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში.

(11) D 2021 876 S
(51) 09-01
(21) AD 2021 1198
(22) 2021 01 15
(24) 2021 01 15
(28) 1
(18) 2026 01 15
(73) შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“ (GE)
ცინცაძის ქ. 12, 0160, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ლაშა იმნაძე (GE)
(54) ბოთლი
(55)

1.1
1.2
_______________________________________________

#2 2021 02 10

19

დიზაინები

დიზაინიები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო
ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე უფლებათა გავრცელების
მოთხოვნით
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

(11) DM/211 014
(51) 09-03
(15) 2020 10 22
(44) 45/2020 (2020 11 06)
(22) 2020 10 22
(28) 2
(73) Lahcene FARES
3 Rue Albert Jacquard, 92230 Gennevilliers (FR)
(85) –
(86) FR
(87) FR
(88) FR
(89) FR
(81) II. MA III. AM, IS, VN, MD, TJ, BW, MN, GH, ST, SR, TR, KH, GB, TN, KR, JP, KP, CH, IL, BN,
UA, AL, MX, AZ, TM, BZ, ME, MC, SG, NA, OA, RS, NO, BA, OM, CA, GE, MK, US, LI, WS,
KG, SM, SY, RW, RU, EG
(72) Lahcene FARES
3 Rue Albert Jacquard, 92230 Gennevilliers (FR)
(74) Cabinet BENSIMHON & ASSOCIES
17 Rue Théodule RIBOT, 75017 Paris (FR)
(54) 1. Perfume bottle packaging, 2. Perfume bottle packaging
(55)

1.1

1.3
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1.5

2.1

2.5

1.6

2.2

1.7

2.3

2.4

2.6
2.7
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დიზაინები
(11) DM/211 066
(51) 09-03
(15) 2020 09 21
(44) 46/2020 (2020 11 13)
(22) 2020 09 21
(28) 2
(73) AKTÜL KAĞIT ÜRETİM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Beylik Yerleri Mevkii, Gökgöz Köyü, Pamukova SAKARYA (TR)
(85) TR
(86) TR
(87) TR
(88) TR
(89) TR
(81) III. US, GE, EM, IL
(72) BURCU CEZİK
Beylik Yerleri Mevkii, Gökgöz Köyü, Pamukova, SAKARYA (TR)
(74) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ
Ruzi Plaza, Konak Mh. İzmir Yolu Cd, Kudret Sk. No: 20 D:Kat 6 BEŞEVLER NİLÜFER,
16110 BURSA (TR)
(54) 1.-2. Graphic design for packaging
(55)

1.1

2.1
__________________________________________
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დიზაინები
(11) DM/211 021
(51) 14-02
(15) 2020 11 15
(44) 45/2020 (2020 11 06)
(22) 2020 11 15
(28) 1
(73) Mikhail Yurievich Kirillov
Ul. Fevralskaya, D. 10/27, Kv. 61, RU-142116, Podolsk (RU)
(85) –
(86) RU
(87) RU
(88) –
(89) RU
(81) III. AM, IS, MD, TJ, BW, GH, ST, MN, TR, KH, GB, TN, KR, JP, KP, CH, BN, UA, AZ, ME, MC, SG,
NA, OA, RS, NO, BA, OM, GE, MK, US, LI, KG, EM, SY, RW, EG
(72) Mikhail Yurievich Kirillov
Ul. Fevralskaya, D. 10/27, Kv. 61, RU-142116, Podolsk (RU)
(74) Dmitry Markin
Ul. Trofimova, D. 8A, Kv. 12, RU-115432 Moscow (RU)
(54) 1. Hardware cryptocurrency wallet
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
__________________________________________
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დიზაინები
(11) DM/211 007
(51) 28-02
(15) 2020 04 09
(44) 45/2020 (2020 11 06)
(22) 2020 04 09
(28) 1
(30) No1: 13.01.2020; 3020200001492; KR
(73) Da-in Park
(Ganseok-dong) 1st Floor, 21, Juan-ro 241beon-gil, Namdong-gu, 21506 Incheon (KR)
(85) –
(86) KR
(87) KR
(88) –
(89) KR
(81) III. AM, IS, VN, MD, TJ, BW, ST, MN, GH, TR, KH, GB, TN, JP, KP, CH, IL, UA, BN, AL, AZ, TM, ME,
BZ, MC, BX, SG, NA, OA, RS, NO, BA, GE, US, MK, OM, CA, LI, KG, WS, SM, EM, SY, RW, RU, EG
(72) Da-in Park
(Ganseok-dong) 1st Floor, 21, Juan-ro 241beon-gil, Namdong-gu, 21506 Incheon (KR)
(74) Duke-Young Choi
(Gasan-dong, Hoseo Univ. Venture Tower) Suite 802, 70, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu,
08590 Seoul (KR)
(54) 1. Soap
(55)

1.1

1.4

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7
__________________________________________

24

#2 2021 02 10

დიზაინები
(11) DM/210 999
(51) 32-00
(15) 2020 07 22
(44) 45/2020 (2020 11 06)
(22) 2020 07 22
(28) 1
(73) ARSAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CUMHURİYET MAHALLESİ, GÜRPINAR YOLU CADDESİ, KAYA MİLLENNİUM İŞ MERKEZİ C
BLOK KAT:6 NO:135-136-137-138 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL (TR)
(85) TR
(86) TR
(87) TR
(88) TR
(89) TR
(81) III. UA, AM, AL, TM, AZ, ME, MD, TJ, SG, RS, NO, GH, BA, MK, US, OM, GE, KG, EM, RU
(72) ORHAN IRMAK
GÖKSU EVLERİ SİTESİ POLMİYE CADDESİ C/12 ANADOLU HİSARI, İSTANBUL (TR)
(74) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ
Ruzi Plaza, Konak Mh. İzmir Yolu Cd, Kudret Sk. No: 20 D:Kat 6 BEŞEVLER NİLÜFER,
16110 BURSA (TR)
(54) 1. Surface pattern
(55)

1.1
__________________________________________
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დიზაინები
(11) DM/211 119
(51) 11-01
(15) 2020 01 28
(44) 46/2020 (2020 11 13)
(22) 2020 01 28
(28) 1
(73) FIRAT KAÇMAZ
Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. 4. Blok 32H Kale Avrupa Konutları Sitesi Kat:8 Daire:51 Zeytinburnu
Istanbul (TR)
(85) –
(86) TR
(87) –
(88) –
(89) TR
(81) III. BN, AL, HR, AZ, TM, TJ, OA, BA, MK, GE, CA, US, OM, KG, GB, TN, EM, SY, CH, IL, FI, RU, EG
(30) No. 1: 30.07.2019; 2019/04676; TR
(72) FIRAT KAÇMAZ
Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. 4. Blok 32H Kale Avrupa Konutları Sitesi Kat:8 Daire:51 Zeytinburnu
Istanbul (TR)
(74) RABİA ÇETİN
Mecidiyeköy Mah. Eski Osmanlı Sok. Arıkan İŞ Merkezi No:30 D:18 Mecidiyeköy ŞİŞLİ İstanbul (TR)
(54) 1. Necklace
(55)

1.1
__________________________________________
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დიზაინები
(11) DM/211 326
(51) 15-07
(15) 2020 11 05
(44) 48/2020 (2020 11 27)
(22) 2020 11 05
(28) 2
(73) TALAT SEMIH ONAL
GÖKTÜRK MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ N0: 25 A2 BLOK DAİRE 3 EYÜP ISTANBUL (TR)
(85) TR
(86) TR
(87) TR
(88) –
(89) TR
(81) III. GE, AZ, EM
(72) TALAT SEMIH ONAL
GÖKTÜRK MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ N0: 25 A2 BLOK DAİRE 3 EYÜP ISTANBUL (TR)
(54) 1. Refrigerating apparatus, 2. Refrigerating apparatus
(55)

1.1

1.3

1.2

2.1
__________________________________________
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დიზაინები
(11) DM/211 516
(51) 02-04
(15) 2020 11 25
(44) 50/2020 (2020 12 11)
(22) 2020 11 25
(28) 1
(73) Valentino S.p.A
Via Turati 16/18, I-20121 Milano (EM)
(85) –
(86) EM, IT
(87) EM; IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) III. US, TR, GE, UA, KG, AZ, EM, KR, TJ, JP, RU
(72) Jacopo VENTURINI
C/o VALENTINO S.p.A. Via Turati 16/18, I-2021, Milano (IT)
(74) Salvatore Giovanni Pennacchio
C/o Jacobacci & Partners Via Senato, 8, I-20121 Milano (IT)
(54) 1. Shoe
(55)

1.1

1.2

1.4

1.5
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1.6

1.7

1.8
__________________________________________
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დიზაინები
(11) DM/211 741
(51) 16-06
(15) 2020 12 11
(44) 52/2020 (2020 12 25)
(22) 2020 12 11
(28) 3
(30) No1: 30.06.2020; 008023147; EM; No2: 30.06.2020; 008023147; EM; No3: 30.06.2020; 008023147; EM
(73) Daniel Wellington AB
Vasagatan 12, 111 20 Stockholm (SE)
(85) –
(86) EM
(87) –
(88) EM
(89) EM
(81) III. AM, IS, VN, MD, TJ, BW, MN, ST, GH, SR, TR, KH, TN, KR, JP, CH, KP, IL, UA, BN, MX, AL, AZ,
TM, ME, BZ, MC, SG, NA, OA, NO, RS, BA, US, CA, OM, GE, MK, LI, WS, KG, SM, SY, RW, RU, EG
(72) Filip Tysander
Vasagatan 12, 111 20, Stockholm (SE)
(74) AWA Sweden AB
Box 46086, 104 30 Stockholm (SE)
(54) 1.-3. Sunglasses
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4
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1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3
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დიზაინები

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2
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3.3

3.5

3.4

3.6

3.7
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სასაქონლო ნიშნები

„

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც
გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ
გადაწყვეტილების

გასაჩივრება

შესაძლებელია

საქპატენტის

სააპელაციო

პალატაში

გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

(260) AM 2021 106666 A
(210) AM 106666
(220) 2020 07 14
(731) შპს „ჯანკ ფუდ“
მ. თამარაშვილის გამზ. 13ო, ბ. 163,
თბილისი, საქართველო
(540)

(260) AM 2021 108062 A
(210) AM 108062
(220) 2020 04 28
(731) შპს „ქართული ღვინის სახლი“
სოფ. ზეგაანი, 1500, გურჯაანი,
საქართველო
(740) სოფიო ვაჩეიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(511)
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი, და სხვა
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
32 ‒ ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მინერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმელები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამზადებლად.
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
___________________________________________
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(591) 695B35 ოქროსფერი, 355C49 მუქი მწვანე,
6D3363 მუქი იასამნისფერი, 51555C რუხი,
943132 შინდისფერი, 304C7D ლურჯი,
6D3363 იასამნისფერი
(531) 02.07.04; 03.04.07; 05.01.19; 25.01.19;
26.01.22; 26.04.16; 29.01.15
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108298 A
(210) AM 108298
(220) 2020 05 18
(731) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“
ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,
საქართველო
(540)

(540)

Capsiol
Капсиол
კაფსიოლ
კაპსიოლ

(591) ყვითელი, წითელი, თეთრი
(531) 05.07.10; 05.13.06; 24.01.10; 24.01.18;
24.01.25; 25.01.05; 27.05.22; 27.05.24; 28.19;
29.01.12
(526) KINDZMARAULI
(511)
33 ‒ ღვინო.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________

(260) AM 2021 108489 A
(210) AM 108489
(220) 2020 05 29
(731) შპს „ლევანტო“
აკ. წერეთლის ქ. 192, ქუთაისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2021 108594 A
(210) AM 108594
(220) 2020 06 09
(731) ვეტემენტს გროუპ აგ
ბინცშტრასე 44, ციურიხი, 8045, შვეიცარია
(740) ნინო ბახტაძე
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 26.04.22; 26.04.24; 26.13.25; 28.19; 29.01.12
(511)
25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511
3 ‒ სუნამო; პარფიუმერია; კოსმეტიკური საშუალებები.
9 ‒ მზის სათვალეები; სათვალის ჩარჩოები.

35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________

14 ‒ საათები; მაჯის საათები; საიუველირო ნაწარმი; სამაჯურები; საყურეები; ძვირფასი ძეწკვები; გულსაბნევები (ძვირფასეულობა); ბეჭდები (ძვირფასეულობა); სამკაულები (ძვირფასეულობა).

(260) AM 2021 108593 A
(210) AM 108593
(220) 2020 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი
46/10, 0108, თბილისი, საქართველო

18 ‒ ყოველდღიური ჩანთები; ზურგჩანთები;
მოკლესახელურიანი ჩანთები; გასაღების ჩანთები; წელზე დასამაგრებელი ჩანთები; უსახელურო ჩანთები (კლაჩი); მოზრდილი ჩანთები;
მხარზე გადასაკიდი ჩანთები; საფულეები; სამგზავრო ჩანთები; ჩემოდნები; ქოლგები; ქალის
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ხელჩანთები; ქეისები; ტყავის საქაღალდეები
საბუთებისთვის.
25 ‒ ტანსაცმელი; პერანგები; ქვედატანები; სვიტერები; პალტოები; ქურთუკები; კოსტიუმები;
კეპები; თავსაბურავები; ქუდები; კაპიუშონები;
წინაფრები; შარფები; ხელთათმანები; ფეხსაცმელები; ყელიანი ფეხსაცმელები; წელის ქამრები;
ტენისურები; შარვლები; ტრუსები; ბლუზები;
კაბები.
35 ‒ ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება
სუნამოებთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო
ვაჭრობის მომსახურება პარფიუმერიასთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება კოსმეტიკურ საშუალებებთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება მზის სათვალეებთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება სათვალის ჩარჩოებთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება საათებთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება მაჯის საათებთან დაკავშირებით; ონლაინ
საცალო ვაჭრობის მომსახურება საიუველირო
ნაწარმთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება სამაჯურებთან დაკავშირებით; ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება საყურეებთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება ძვირფას ძეწკვებთან დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის
მომსახურება გულსაბნევებთან (ძვირფასეულობა) დაკავშირებით; ონლაინ საცალო ვაჭრობის
მომსახურება ბეჭდებთან (ძვირფასეულობა)
დაკავშირებით.
___________________________________________
(260) AM 2021 108610 A
(210) AM 108610
(220) 2020 06 11
(731) რეკით ბენკიზერ ლლკ (ელელსი)
399 ინტერპეის პარკუეი, პარსიპანი,
ნიუ ჯერსი, 07054, აშშ
(740) ლილიანა დარახველიძე
(540)

LYSOL
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 ‒ გამწმენდი უნივერსალური საშუალებები;
გაწმენდის, გაპრიალების, და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; გაწმენდის, ლაქების
და კირის (კირქვის) ნადების თავიდან აცილების პრეპარატები; კირის (კირქვის) ნადების და
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მინადუღის მოსაცილებელი პრეპარატები; ჩასადენი მილების და ნიჟარების გამწმენდი პრეპარატები; ტუალეტების საწმენდი საშუალებები;
ფანჯრების საწმენდი საშუალებები; მათეთრებლები; ნაჭრები დალაგებისათვის (ტილოები),
ხელსახოცები, ნაჭრები და ღრუბლები, გაჟღენთილი საწმენდი პრეპარატებით; სარეცხი და
საწმენდი საშუალებები; სარეცხი საშუალებები
რეცხვისათვის; ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები; ჭურჭლის სარეცხი მანქანების გაწმენდის,
განახლების (აღდგენის) და დეზოდორირების
საშუალებები; ჭურჭლის სარეცხი მანქანების გავლების (გამოვლების) საშუალებები; სარეცხი
საშუალებები; სარეცხი მანქანების გამწმენდი
საშუალებები; დანამატები რეცხვისათვის; საპნები; საპნები პირადი გამოყენებისათვის; ხელის გამწმენდი (საწმენდი) საშუალებები; ხელის გელები; სხეულის დაბანის საშუალებები;
კანის მოვლის პრეპარატები; ჰაერის არომატიზატორები; სათავსოების (შენობების) ჰაერის
არომატიზაციის სპრეები; ეთერზეთები; არომატული (სურნელოვანი) დიფუზორები; ყვავილებისგან და ბალახისგან არომატული (სურნელოვანი) ნარევები; საკმეველი.
5 ‒ მადეზინფიცირებელი, ანტიბაქტერიული
და დეზოდორირებელი პრეპარატები; მადეზინფიცერებელი საშუალებები; სანიტარული
დამუშავების პრეპარატები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები რეცხვისათვის; ხელის სანიტარული დამუშავების პრეპარატები; მყარი
ზედაპირების სანიტარული დამუშავების საყოფაცხოვრებო პრეპარატები; საყოფაცხოვრებო
დეზოდორატორები; ჰაერის დეზოდორატორები; ჩვრები (ტილოები), ხელსახოცები, ნაჭრები
და ღრუბლები გაჟღენთილი სადეზინფექციო
საშუალებებით; ჩვრები (ტილოები), ხელსახოცები, ნაჭრები და ღრუბლები, გაჟღენთილი ანტისეპტიკური პრეპარატებით; ჩვრები (ტილოები), ხელსახოცები, ნაჭრები და ღრუბლები, გაჟღენთილი ანტიბაქტერიული პრეპარატებით;
ანტიბაქტერიული საპნები; ინსექტიციდები; მაიტიციდები; რეპელენტები; ფუნგიციდები; ბაქტერიციდები; პარაზიტების გასანადგურებელი
და დასაფრთხობი პრეპარატები; ჰაერის გაგრილების პრეპარატები; ტექსტილის ნაწარმის,
ხალიჩების და ჰაერის სუნის სანეიტრალიზაციო პრეპარატები; სუნის სანეიტრალიზაციო
პრეპარატები; ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები.
21 ‒ ჩვრები (ტილოები) და ხელსახოცები დასუფთავებისათვის (დალაგებისათვის) ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, კერძოდ, ჩვრები
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(ტილოები) და ხელსახოცები გასუფთავებისათვის (წმენდისათვის); გასაპრიალებელი ჩვრები
(ტილოები); ჩვრები (ტილოები) დასუფთავებისათვის (დალაგებისათვის); ცოცხები მტვრისთვის და ჩვრები (ტილოები) მტვრის მოსაცილებლად; ბალიშები გაწმენდისათვის; ჩვრების (ტილოების), ხელსახოცების, ნაჭრების და ღრუბლების დალაგებისათვის დისპენსერები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; საწმენდი პრეპარატების დისპენსერები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; საპნის დისპენსერები; ავეჯეულობა და ჭურჭლეულობა სახლის ან სამზარეულოსი; სავარცხლები და ღრუბლები; ცოცხები; შვაბრები; ჯაგრისები, ფუნჯების გარდა; ჯაგრისების დასამზადებელი მასალა; გაწმენდის და
დალაგების მასალები; მეტალის საფხეკი (ჩეკი,
ასტამი, ხვეტია) წმენდისათვის (გასუფთავებისათვის); დაუმუშავებელი ან ნაწილობრივ დამუშავებული შუშა (მინა), სამშენებლო შუშის
გამოკლებით; შუშის, ფაიფურის და ქაშანურის
ნაკეთობები, სხვა კლასებში შეტანილის გარდა.
___________________________________________
(260) AM 2021 108662 A
(210) AM 108662
(220) 2020 06 14
(731) შპს „ჰეშტერრა ფტ“
რკინიგზის სადგური ლილო-ს,
მიმდებარედ, სამგორის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(540)

გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი
საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები;
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108675 A
(210) AM 108675
(220) 2020 06 16
(731) რამილ ილნუროვიჩ რახიმოვ
რესპუბლიკა თათარსტანი, ქ. ელაბუგა,
პროსპეკტ ნეფტიანიკოვ ს. 68. ბ. 39,
რუსეთის ფედერაცია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

YOKOSUN
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 ‒ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების
პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები.
5 ‒ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
10 ‒ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი;
ნაკერების დასადები მასალა.
___________________________________________

(591) ცისფერი, მწვანე, შავი
(531) 01.03.01; 01.03.13; 01.03.15; 01.03.18;
27.05.01; 29.01.13
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბავშვთა კვება; სალბუნები,

(260) AM 2021 108693 A
(210) AM 108693
(220) 2020 06 18
(731) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
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(540)

JW MARRIOTT
(591) შავ-თეთრი
(511)
44 ‒ სპა-თი მომსახურება, კერძოდ, სახის, თმის,
კანისა და სხეულის მოვლის უზრუნველყოფა,
მანიკიურით და პედიკიურით მომსახურება,
მასაჟით მომსახურება, სხეულის ცვლით მომსახურება და სილამაზის სალონებით მომსახურება.
__________________________________________
(260) AM 2021 108695 A
(210) AM 108695
(220) 2020 06 18
(731) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(260) AM 2021 108743 A
(210) AM 108743
(220) 2020 06 22
(731) შპს „იმპექსფარმი“
მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე,
ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის
მიმდებარედ, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

Desloben

(591) შავ-თეთრი
(531) 04.03.01; 04.03.20
(511)
44 ‒ სპა-თი მომსახურება, კერძოდ, სახის, თმის,
კანისა და სხეულის მოვლის უზრუნველყოფა,
მანიკიურით და პედიკიურით მომსახურება,
მასაჟით მომსახურება, სხეულის ცვლით მომსახურება და სილამაზის სალონებით მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2021 108742 A
(210) AM 108742
(220) 2020 06 22
(731) შპს „PARK GIDA“
მე-5 უბანი, ქ. 46ა, სოფ. ხუცუბანი, 6200,
ქობულეთი, საქართველო
(740) დათო ჯაიანი
(540)

G.

(511)
32 ‒ ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები; მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები
და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108747 A
(210) AM 108747
(220) 2020 06 23
(731) ტროიკაა ფარმასიუტიკალს ლტდ.
კომერს ჰაუზ ‒ 1, სათია მარგი,
ბოდაკდევი, აჰმედაბადი, გუჯარათი
380054, ინდოეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

DYNAPAR
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამკურნალო და ვეტერინარული პრეპარატები.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
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(260) AM 2021 108749 A
(210) AM 108749
(220) 2020 06 23
(731) შპს „არსონ ტეჩნოლოგი“
ცაბაძის ქ. 8ბ, შენობა 2, მაღაზია 3,
0112, დიდუბის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(540)

30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
___________________________________________

(591) ნარინჯისფერი, შავი
(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.22; 26.04.24; 28.19;
29.01.12
(511)
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2021 108750 A
(210) AM 108750
(220) 2020 06 23
(731) შპს „ამალთეა“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 6, ბ. 29, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 08.03.01; 08.03.08; 08.03.09; 08.03.12;
08.03.25; 19.07.16; 19.09.01; 19.09.02;
26.01.01; 26.01.05; 26.01.16; 26.01.21; 28.19;
29.01.12
(511)
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და მომზადებული ხილი და
ბოსტნეული (ხილისა და ბოსტნეულის კერძები); ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტები; კვერცხი.

(260) AM 2021 108752 A
(210) AM 108752
(220) 2020 06 23
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 34467 მასლაქი სარიერი
სტამბოლი, თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

TARVIO
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები, კერძოდ, ანტიაგრეგანტები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108753 A
(210) AM 108753
(220) 2020 06 23
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No:4 34467 მასლაქი სარიერი
სტამბოლი, თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

ტარვიო
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები, კერძოდ, ანტიაგრეგანტები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108755 A
(210) AM 108755
(220) 2020 06 23
(731) შპს „არსონ თეჩნოლოგი“
ცაბაძის ქ. 8ბ, შენობა 2, მაღაზია 3,

#2 2021 02 10

39

სასაქონლო ნიშნები
0112, დიდუბის რაიონი, თბილისი,
საქართველო

(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(540)

HEETS YELLOW
SELECTION

(591) თეთრი, შავი, წითელი
(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.24; 26.11.09;
27.01.05; 27.05.01; 29.01.12
(511)
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2021 108757 A
(210) AM 108757
(220) 2020 06 23
(731) შპს „NILI“
მე-12 მ/რ, 19, ბ. 6, რუსთავი, საქართველო
(540)

(591) მწვანე, თეთრი, შავი, ოქროსფერი
(531) 26.04.05; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.14
(511)
4 ‒ ტექნიკური ზეთები, საპოხები და ცვილი;
ლუბრიკანტები; მტვრის შთამნთქმელი, დამატენიანებელი და შემკვრელი შედგენილობები;
საწვავი და გამანათებელი ნივთიერებები; პატრუქები და სანთლები განათებისთვის, ზეთები
განკუთვნილი ავტომობილებისათვის.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2021 108759 A
(210) AM 108759
(220) 2020 06 23
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია

40

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის ჩათვლით;
თამბაქო „სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა საკუთნო, სიგარეტის ქაღალდისა და მილაკების
(ჰილზების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოსათვის განკუთვნილი ქილების, სიგარეტის კოლოფების (პორტსიგარების), საფერფლეების,
ჩიბუხების, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯიბის მოწყობილობებისა და სანთებლების
ჩათვლით; ასანთი; თამბაქოს ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“), თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით, ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები
ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად;
მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული
მოწყობილობები; ელექტრონული სიგარეტები;
ელექტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციული სიგარეტების შემცვლელები; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტინის შემცველი
აეროზოლის შესუნთქვისათვის; ორალური დანიშნულების გამოსაორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათვის, თამბაქოს პროდუქცია
და თამბაქოს შემცვლელები; მწეველთა საკუთნო ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი
ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს ჩხირების
ჩასაქრობად; ელექტრონული მრავალჯერადად
დასატენი პორტსიგარები (კოლოფები).
___________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები
(260) AM 2021 108761 A
(210) AM 108761
(220) 2020 06 23
(731) ვალიო ლტდ
მეიერიტიე 6, ჰელსინკი, FI-00370, ფინეთი
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

ODDLYGOOD
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 ‒ დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი,
თბურად დამუშავებული ხილი და ბოსტნეული; რძე და რძის პროდუქტები, იოგურტის, შედედებული რძის, ნაღების, არაჟნის, ნაღების
(ათქვეფილი), რძიანი სასმელების, რძეზე დამზადებული სასმელების, რომელიც მოიცავს თავად რძეს, დამჟავებულ რძეს, რძიან პუდინგებს,
რძის კოქტეილებს, პროტეინის რძეს, არომატიზირებულ რძეს, ლაქტობაცილების შემცველ სასმელებს, კეფირს, კუმისს, ჩათვლით; შრატი
(დო), ხაჭო, ყველი, ყველის პროდუქტები; რძის
ფხვნილი, მშრალი შრატის (დო) პროდუქტები
და შრატის (დო) ფხვნილები; საკვები ზეთები
და ცხიმები; კარაქი; მარგარინი; წვნიანები; რძეზე და ნარებზე დაფუძნებული სოუსები; რძის
შემცვლელები; რძის პროდუქტების შემცვლელები; რძის შემცვლელები; შვრიის რძე [რძის
შემცვლელი]; ნუშის რძე; ნუშის რძეზე დაფუძნებული სასმელები; ქოქოსის რძე; ქოქოსის რძეზე დაფუძნებული სასმელები; არაქისის რძე;
არაქისის რძეზე დაფუძნებული სასმელები;
ბრინჯის რძე, ბრინჯის რძე რძის შემცვლელად
გამოსაყენებლად; სოიას რძე; სოიას რძეზე დაფუძნებული სასმელები; სოიას მარცვლის რძე;
იოგურტის შემცვლელები; დასალევი იოგურტის შემცვლელები; დოს შემცვლელები; არაჟნის შემცვლელები; დამჟავებული რძის შემცვლელები; ნაღების შემცვლელები; ბოსტნეულზე
დაფუძნებული ნაღები და კრემი; კარაქის შემცვლელები; მარგარინის შემცვლელები; ყველის
შემცვლელები; ბოსტნეულის ფხვნილები; რძის
შემცვლელის ფხვნილები; რძის შემცვლელის
ფხვნილი, რძის შემცვლელის ფხვნილი საკვები
და კვების მიზნებისთვის; მშრალი რძის შემცვლელი ფხვნილი; ნაღების შემცვლელი ფხვნილი; ქოქოსის რძის ფხვნილი; კომპოტები, ხილის და ბოსტნეულის სპრედები; დამუშავებული ხილი; ხილის საუზმეული; ხილის ჩიპსები;
ხილზე დაფუძნებული საუზმეული საჭმელები;
ხილის წვენები კულინარიისთვის; ბოსტნეულის წვენები კულინარიისთვის; ბოსტნეულის

წვენის კონცენტრატები საკვებისთვის; წვნიანების ფხვნილები.
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინჯი; ტაპიოკა და საგო; ფქვილი და შემადგენლობები დამზადებული მარცვლეულისგან; პური, საკონდიტრო ნაწარმი და ტკბილეული; ნაყინი; შაქარი, თაფლი, სიროფი; საცხობი ფხვნილები; მარილი; მდოგვი; ძმარი; საწებლები (საკაზმები); სანელებლები; ყინული; ყავის სასმელები; ყავაზე დაფუძნებული სასმელები; ყავაზე დაფუძნებული სასმელები, რომელიც დაფუძნებულია რძის შემცვლელებზე; ურძეო ნაყინი; რძის შემცვლელებისგან დამზადებული
ნაყინი; ნაყინის შემცვლელი; მოხარშული კრემი
რძითა და კვერცხით; ხილის საწებლები; ყველის სოუსები; ყველის შემცვლელის სოუსები;
მარცვლეულის საუზმეული; მაღალი კონცენტრაციით ცილის შემცველი მარცვლეული; მაღალი კონცენტრაციით ცილის შემცველი შოკოლადი; გაყინული იოგურტი [საკონდიტრო ყინულები]; ურძეო გაყინული იოგურტი; ხილის
ნაყინი; დამუშავებული მარცვლეული; სახამებელი და მისგან დამზადებული საქონელი, საცხობის ნაწარმი და საფუარი; საკვების საკაზმები
[საწებლები]; კულინარიული საწებლები; მომზადებული საკვები საწებელის ფორმით; შაქრები, ბუნებრივი დამატკბობლები, ტკბილი საფანელები და შიგთავსები, ფუტკრის შიგთავსები;
მარილები, საკაზმები, არომატიზატორები და
საკაზმები; შვრიის ფაფა; თხევადი ფაფები; მომზადებული საკვები და საუზმეული, რომელიც
შეიცავს ნებისმიერ ზემოაღნიშნულ საქონელს;
რძეზე და ნაღებზე დაფუძნებული საწებლები.
32 ‒ სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები; სასმელების დასამზადებელი სიროფები
და სხვა შედგენილობები; უალკოჰოლო სასმელები; შვრიაზე დაფუძნებული სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; თხილზე
და სოიაზე დაფუძნებული სასმელები; ბოსტნეულზე დაფუძნებული სასმელები; ქოქოსზე
დაფუძნებული სასმელები; შარბათი [სასმელი];
ენერგეტიკული სასმელები; დამარბილებლები;
მინერალური და გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; პროტეინით გამდიდრებული სასმელები სპორტსმენებისთვის.
___________________________________________
(260) AM 2021 108762 A
(210) AM 108762
(220) 2020 06 23
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
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სასაქონლო ნიშნები
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

TURQUOISE SELECTION
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის ჩათვლით;
თამბაქო „სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა საკუთნო, სიგარეტის ქაღალდისა და მილაკების
(ჰილზების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოსათვის განკუთვნილი ქილების, სიგარეტის
კოლოფების (პორტსიგარების), საფერფლეების,
ჩიბუხების, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯიბის მოწყობილობებისა და სანთებელების ჩათვლით; ასანთი; თამბაქოს ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“), თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით, ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები
ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად;
მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული
მოწყობილობები; ელექტრონული სიგარეტები;
ელექტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციული სიგარეტების შემცვლელები; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტინის შემცველი
აეროზოლის შესუნთქვისათვის; ორალური დანიშნულების გამოსაორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათვის, თამბაქოს პროდუქცია
და თამბაქოს შემცვლელები; მწეველთა საკუთნო ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, სიგარების
და, ასევე, გახურებული თამბაქოს ჩხირების ჩასაქრობად; ელექტრონული მრავალჯერადად
დასატენი პორტსიგარები (კოლოფები).
___________________________________________
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(260) AM 2021 108763 A
(210) AM 108763
(220) 2020 06 23
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

HEETS SILVER
SELECTION
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის ჩათვლით;
თამბაქო „სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა საკუთნო, სიგარეტის ქაღალდისა და მილაკების
(ჰილზების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოსათვის განკუთვნილი ქილების, სიგარეტის კოლოფების (პორტსიგარების), საფერფლეების,
ჩიბუხების, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯიბის მოწყობილობებისა და სანთებლების
ჩათვლით; ასანთი; თამბაქოს ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“), თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით, ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებლად ნიკოტინის
შემცველი აეროზოლის გამოყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები
ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად;
მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული
მოწყობილობები; ელექტრონული სიგარეტები;
ელექტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციული სიგარეტების შემცვლელები; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტინის შემცველი
აეროზოლის შესუნთქვისათვის; ორალური დანიშნულების გამოსაორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათვის, თამბაქოს პროდუქცია
და თამბაქოს შემცვლელები; მწეველთა საკუთნო ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი
ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, სიგარე-
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ბის და, ასევე, გახურებული თამბაქოს ჩხირების
ჩასაქრობად; ელექტრონული მრავალჯერადად
დასატენი პორტსიგარები (კოლოფები).
___________________________________________
(260) AM 2021 108764 A
(210) AM 108764
(220) 2020 06 23
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

IQOS DUO
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის ჩათვლით;
თამბაქო „სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა საკუთნო, სიგარეტის ქაღალდისა და მილაკების (ჰილზების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოსათვის განკუთვნილი ქილების, სიგარეტის კოლოფების (პორტსიგარების), საფერფლეების,
ჩიბუხების, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯიბის მოწყობილობებისა და სანთებელების ჩათვლით; ასანთი; თამბაქოს ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“), თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით, ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებლად ნიკოტინის
შემცველი აეროზოლის გამოყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები
ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად;
მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული
მოწყობილობები; ელექტრონული სიგარეტები;
ელექტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციული სიგარეტების შემცვლელები; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტინის შემცველი
აეროზოლის შესუნთქვისათვის; ორალური დანიშნულების გამოსაორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათვის, თამბაქოს პროდუქცია
და თამბაქოს შემცვლელები; მწეველთა საკუთნო ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ნაწი-

ლები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი
ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს ჩხირების
ჩასაქრობად; ელექტრონული მრავალჯერადად
დასატენი პორტსიგარები (კოლოფები).
___________________________________________
(260) AM 2021 108765 A
(210) AM 108765
(220) 2020 06 23
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

PURPLE WAVE
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის ჩათვლით;
თამბაქო „სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა საკუთნო, სიგარეტის ქაღალდისა და მილაკების
(ჰილზების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოსათვის განკუთვნილი ქილების, სიგარეტის კოლოფების (პორტსიგარების), საფერფლეების,
ჩიბუხების, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯიბის მოწყობილობებისა და სანთებლების
ჩათვლით; ასანთი; თამბაქოს ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“), თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით, ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებლად ნიკოტინის
შემცველი აეროზოლის გამოყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები
ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად;
მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული
მოწყობილობები; ელექტრონული სიგარეტები;
ელექტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციული სიგარეტების შემცვლელები; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტინის შემცველი
აეროზოლის შესუნთქვისათვის; ორალური დანიშნულების გამოსაორთქლებელი მოწყობი-
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ლობები მწეველთათვის, თამბაქოს პროდუქცია
და თამბაქოს შემცვლელები; მწეველთა საკუთნო ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი
ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს ჩხირების
ჩასაქრობად; ელექტრონული მრავალჯერადად
დასატენი პორტსიგარები (კოლოფები).
___________________________________________
(260) AM 2021 108766 A
(210) AM 108766
(220) 2020 06 24
(731) შპს „ორი ნაბიჯი“
ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ღია მწვანე, მუქი მწვანე
(531) 26.04.17; 28.19; 29.01.03
(511)
35 ‒ ვაჭრობა; რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2021 108773 A
(210) AM 108773
(220) 2020 06 24
(731) შპს „ორი ნაბიჯი“
ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) თეთრი, ყავისფერი, მუქი ხაკისფერი,
მუქი შინდისფერი
(531) 05.07.10; 06.19.07; 06.19.16; 25.01.19;
28.19; 29.01.15
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108780 A
(210) AM 108780
(220) 2020 06 25
(731) ჩერი კომმერშიალ ვიკლ (ანჰოი) კო.,
ლტდ.
8 ბილდინგ, საიენს ენდ ტექნოლოჯი
ინდასტრიალ პარკ, №717 ჩჟუნშან
როუდ (საუს), იცზიან ერია, უხუ სიტი,
ანჰოი პროვინს, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.11.25; 26.01.02; 26.01.03; 26.01.22
(511)
12 ‒ ავტომობილები; სამგზავრო ავტომისაბმელები; სპორტული ავტომობილები; ავტობუსები; სატვირთო ავტომანქანები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლისათვის; ვაგონეტები; ავტომობილის ძარები; თვითმავალი
მანქანები (ავტონომიური, დამოუკიდებელი მანქანები).
37 ‒ მანქანების ტექნიკური მომსახურება და
რემონტი; ავტოგასამართი სადგურები [საწვავით შევსება და ტექნიკური მომსახურება]; სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორების
დატენვა; აბრების შეღებვა ან განახლება; საბურავის პროტექტორის აღდგენა; მწყობრიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი; სრულად ან ნაწილობრივ გაცვეთილი ძრავების აღდგენა; ტყავის ნაწარმის მოვლა, წმენდა
და შეკეთება; გათბობის დანადგარების დაყენება და რემონტი.
___________________________________________
(260) AM 2021 108783 A
(210) AM 108783
(220) 2020 06 25
(731) ელენა ჯიშიაშვილი
თბილისის ქ. 16, ბ. 13, ტყიბული,
საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
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(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.01.01; 24.01.03; 24.01.25; 24.09.02;
24.09.12; 24.09.24; 24.09.25; 26.04.01;
26.04.03; 26.04.07; 26.04.09; 26.11.11
(511)
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტები;
კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და
რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და
საკვები ცხიმები.
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი;
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
___________________________________________
(260) AM 2021 108788 A
(210) AM 108788
(220) 2020 06 26
(731) შპს „ნეოფარმი“
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ,
0131, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) მწვანე, წითელი
(531) 26.13.25; 28.19; 29.01.12
(511)
3 ‒ არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები
და სატუალეტო პრეპარატები; არასამკურნალო
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენდი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული
პრეპარატები.
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108848 A
(210) AM 108848
(220) 2020 06 26
(731) ლევან გვარამაძე
ალექსანდრე ყაზბეგის ქ. 2, ბ. 12, 0160,
თბილისი, საქართველო
(540)

დამპიტაური
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა);
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2021 108851 A
(210) AM 108851
(220) 2020 06 29
(731) არჩილ უთმელიძე
ნუცუბიძის III მკ/რ. მე-3 კვ. 11 კორპ. ბ. 52,
თბილისი, საქართველო
(540)

საქმიანიეზო
saqmianiezo
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(591) შავ-თეთრი
(511)
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეოდეზიური (ტოპოგრაფიული), ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, აუდიოვიზუალური,
ოპტიკური, აწონვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, ტესტირების, სამაშველო და
სასწავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინსტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, ჩართვა-გამორთვის, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილების ან გამოყენების რეგულირების ან მართვისთვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან გამოსახულების ჩაწერის,
გადაცემის, აღწარმოების ან დამუშავებისთვის;
მონაცემების მაგნიტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფრული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვრებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მექანიზმები, სალარო აპარატები,
მთვლელი მოწყობილობები; კომპიუტერები და
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები;
მყვინთავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის
ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა.
37 ‒ სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება; ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108852 A
(210) AM 108852
(220) 2020 06 29
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის
კომპანია“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

ნალივაინ
Наливайн
Naliwine

(591) შავ-თეთრი
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(511)
33 ‒ ღვინო.
___________________________________________
(260) AM 2021 108859 A
(210) AM 108859
(220) 2020 06 29
(731) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი I, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე
(540)

ხალისი
HALISI

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2021 108860 A
(210) AM 108860
(220) 2020 06 29
(731) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი 1, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე
(540)

ხალისიანი
HALISIANI

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2021 108861 A
(210) AM 108861
(220) 2020 06 29
(731) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი 1, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე
(540)

სანუკვარი
SANUKVARI

(591) შავ-თეთრი
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(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2021 108863 A
(210) AM 108863
(220) 2020 06 29
(731) სორემარტეკ ს.ა.
16 რუტ დე ტრევ, L-2633, სენინგერბერგ,
ლუქსემბურგი
(740) გიორგი სარაჯიშვილი
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.12
(511)
30 ‒ ბისკვიტები, კრეკერები, მაფინები, ბრაუნები, ნამცხვრები, წასახემსებლები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108865 A
(210) AM 108865
(220) 2020 06 30
(731) შპს „დინამო არენა“
დიღმის მასივი, III კვარტ., საფეხბურთო
სამწვრთნელო ბაზა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

16 ‒ ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია;
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საკანცელარიო და საოფისე ნივთები, ავეჯის გარდა; საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთნო; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი;
ტიპოგრაფიული კლიშე.
18 ‒ ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა
ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები;
შოლტები, მათრახები, ცხოველთა აღკაზმულობა და უნაგირები; საყელურები, საბელები და
ცხოველთა სამოსი.
21 ‒ საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭლეული დანების, ჩანგლების და კოვზების გარდა; ჯაგრისები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის გასაკეთებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენდისა და
დასუფთავებისათვის; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და კერამიკის
ჭურჭელი.
24 ‒ ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საოჯახო თეთრეული; ქსოვილის ან პლასტმასის ფარდები.
25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
28 ‒ თამაშობები, სათამაშოები; ვიდეო-თამაშების მოწყობილობები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი; ნაძვისხის
მორთულობა.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური.
41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურული აქტივობები.
___________________________________________

(591) ლურჯი
(531) 26.01.02; 26.01.19; 26.03.04; 28.19; 29.01.04
(511)
14 ‒ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი
და ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები.

(260) AM 2021 108869 A
(210) AM 108869
(220) 2020 06 30
(731) გენადი ვასილევიჩ ჟურავლიოვ
ფედერაციული პროსპექტი, სახლი 28,
ბ. 47, 111399, მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
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(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(740) შალვა გვარამაძე
(540)

KVEBA
КВЕБА
კვება

AZATI
АЗАТИ
აზათი

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

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

35 ‒ საქონლის დემონსტრირება და წარდგენა
მესამე პირთათვის.
___________________________________________
(260) AM 2021 108872 A
(210) AM 108872
(220) 2020 06 30
(731) შპს „ტაჰა 14“
უზნაძის ქ. 111, ბ. 11, შენობა 2, თბილისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2021 108880 A
(210) AM 108880
(220) 2020 07 01
(310) 34996
(320) 2020 05 15
(330) AD
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

SMARTCORE INDUCTION
SYSTEM

(591) ნაცრისფერი, ყვითელი, მწვანე
(531) 01.01.05; 01.01.10; 07.01.06; 07.01.08;
07.01.12; 27.05.01; 29.01.14
(511)
37 ‒ საცხოვრებელი ბინებისა და ნებისმიერი სამოქალაქო მშენებლობის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება.
___________________________________________
260) AM 2021 108879 A
(210) AM 108879
(220) 2020 07 01
(731) გენადი ვასილევიჩ ჟურავლიოვ
ფედერაციული პროსპექტი, სახლი 28,
ბ. 47, 111399, მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
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(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის ჩათვლით;
თამბაქო „სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა საკუთნო, სიგარეტის ქაღალდისა და მილაკების
(ჰილზების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოსათვის განკუთვნილი ქილების, სიგარეტის
კოლოფების (პორტსიგარების), საფერფლეების,
ჩიბუხების, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი ჯიბის მოწყობილობებისა და სანთებლების
ჩათვლით; ასანთი; თამბაქოს ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“), თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით, ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფისათვის შესუნ-
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თქვის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები
ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად;
მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული
მოწყობილობები; ელექტრონული სიგარეტები;
ელექტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციული სიგარეტების შემცვლელები; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტინის შემცველი
აეროზოლის შესუნთქვისათვის; ორალური დანიშნულების გამოსაორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათვის, თამბაქოს პროდუქცია
და თამბაქოს შემცვლელები; მწეველთა საკუთნო ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი
ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს ჩხირების
„სტიკები“ ჩასაქრობად; პორტსიგარები (კოლოფები) ელექტრონული მრავალჯერადი დასატენი სიგარეტებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2021 108881 A
(210) AM 108881
(220) 2020 07 01
(310) 34994
(320) 2020 05 15
(330) AD
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

SMARTCORE STICKS
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის ჩათვლით;
თამბაქო „სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); მწეველთა საკუთნო, სიგარეტის ქაღალდისა და მილაკების
(ჰილზების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოსათვის განკუთვნილი ქილების, სიგარეტის კოლოფების (პორტსიგარების), საფერფლეების,
ჩიბუხების, სიგარეტის გასახვევად განკუთვნი-

ლი ჯიბის მოწყობილობებისა და სანთებლების
ჩათვლით; ასანთი; თამბაქოს ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“), თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით, ელექტრონული
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები
ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად;
მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული
მოწყობილობები; ელექტრონული სიგარეტები;
ელექტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციული სიგარეტების შემცვლელები; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტინის შემცველი
აეროზოლის შესუნთქვისათვის; ორალური დანიშნულების გამოსაორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათვის, თამბაქოს პროდუქცია
და თამბაქოს შემცვლელები; მწეველთა საკუთნო ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი
ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს ჩხირების
„სტიკები“ ჩასაქრობად; პორტსიგარები (კოლოფები) ელექტრონული მრავალჯერადი დასატენი სიგარეტებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2021 108886 A
(210) AM 108886
(220) 2020 07 02
(731) შპს „PARK GIDA“
მე-5 უბანი, 46ა, სოფ. ხუცუბანი,
6200, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი,
საქართველო
(740) დათო ჯაიანი
(540)

7 Night
(591) შავ-თეთრი
(511)
32 ‒ ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მინერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმელები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2021 108887 A
(210) AM 108887
(220) 2020 07 02
(310) 2020704323
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(320) 2020 01 31
(330) RU
(731) უსბ ბიოფარმა სრლ
ალე დე ლა რეშერშ 60, ბრიუსელი, B-1070,
ბელგია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

Артлегиа
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის
დასაბჟენი მასალა, კბილის ცვილი; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები,
ჰერბიციდები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108889 A
(210) AM 108889
(220) 2020 07 02
(310) 018233769
(320) 2020 05 05
(330) EP
(731) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი,
მწვანე, შავი, თეთრი
(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.19; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.15
(511)
30 ‒ არასამკურნალო საკონდიტრო ნაწარმი, შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი საღეჭი რეზინის ჩათვლით.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108891 A
(210) AM 108891
(220) 2020 07 02
(731) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) თეთრი, ცისფერი, ბაცი ცისფერი, ლურჯი,
წითელი, შავი
(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.14; 26.03.24;
26.04.02; 26.04.05; 26.04.15; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.10;
29.01.14
(511)
30 ‒ არასამკურნალო საკონდიტრო ნაწარმი, შოკოლადი, შოკოლადის საკონდიტრო ნაწარმი,
გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი, შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილეული და კანფეტები
და საღეჭი რეზინი.
___________________________________________
(260) AM 2021 108893 A
(210) AM 108893
(220) 2020 07 03
(731) დავით ჭრელაშვილი
კავსაძის ქ. 3, ,,ც" ბლოკი, ბ. 23, 0179,
თბილისი, საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) მოშავო-მოყავისფრო, ფორთოხლისფერი,
თეთრი
(531) 05.07.02; 28.19; 29.01.13
(511)
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი,
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რძე და რძის პროდუქტი; ზეთები და საკვები
ცხიმები.
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები,
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი,
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
43 ‒ ბარების მომსახურებები, თვითმომსახურებების რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, რესტორნები, საკვების შეკვეთა, დამზადება და
შინ მიტანა, სასადილოები, სასაუზმეები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108943 A
(210) AM 108943
(220) 2020 07 04
(731) დავით გაბრიჩიძე
ნუცუბიძის ქ. 30, 0177, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) იასამნისფერი
(531) 02.09.04; 27.03.01; 27.03.03; 27.03.15;
29.01.12
(511)
42 ‒ პლატფორმა, როგორც მომსახურება; კომპიუტერული პროგრამების ნაირსახეობა (SaaS).
___________________________________________
(260) AM 2021 108945 A
(210) AM 108945
(220) 2020 07 05
(731) ანი კაჭკაჭაშვილი
სააკაძის ქ. 4, ბ. 47, 3700, რუსთავი,
საქართველო
(540)

დედას ლიქიორი
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა);
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________

(260) AM 2021 108946 A
(210) AM 108946
(220) 2020 07 06
(731) რკ საუთ აზია სდნ. ბი-ეიჩ-დი
No. 2440, ლორონგ პერუსახაან 10,
პრაი ინდასტრიალ ესტეიტ, პრაი პენანგ,
13600, მალაიზია
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.23
(511)
12 ‒ გადაბმის ქუროები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ავტომობილის
ჯაჭვები; ველოსიპედის ჯაჭვები; მოტოციკლეტის ჯაჭვები; ველოსიპედის საბურავების კამერები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; მრგვალი კიდე ველოსიპედის თვლისთვის; სატრანსპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; სამუხრუჭე დისკოები
სატრანსპორტო საშუალებისთვის; სარკეები
(უკანა ხედის); გვერდითი ხედის სარკეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ველოსიპედის საჭეები; მოტოციკლეტის საჭეები; ველოსიპედის თვლის მანები; სამჭიმი მოწყობილობები (თვლის მანების); სატრანსპორტო საშუალების თვლის მანები; ზესადებები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის (მუხრუჭის); მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სამუხრუჭე ბალიშები ავტომობილებისათვის; ზამბარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის (ამორტიზაციის); ტუმბოები (ჰაერის) (სატრანსპორტო საშუალების საკუთნო);
ველოსიპედის სიჩქარეების გადამრთველები;
კბილა გადაცემები სახმელეთო სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის; საყვირები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მოტოციკლეტის საყრდენები; საყრდენი ველოსიპედებისათვის (საჭერები); მოტოციკლეტის დასაჯდომები; ველოსიპედის დასაჯდომები; სალტეები ავტომობილებისათვის; სალტეები ველოსიპედებისათვის;
ველოსიპედის სატერფულები; ვარსკვლავა სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108950 A
(210) AM 108950
(220) 2020 07 07
(731) შეზღუდული პასუხისმგებლობის
კომპანია „პოლარ სიფუდ რაშა“
ქუჩა სტარიე კრემენკი, 90, ქალაქი
კრემენკი, ჟუკოვსკის რაიონი, კალუჟის
ოლქი, 249185, რუსეთის ფედერაცია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) თეთრი, სხვადასხვა ტონის ლურჯი და
ცისფერი
(531) 03.01.14; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(511)
29 ‒ ზღვის წყალმცენარეები, დაკონსერვებული; სოკოები დამუშავებული, გაყინული; თევზის მუსები; ლიოფილიზირებული ბოსტნეული; დამუშავებული ბოსტნეული; გაყინული
ბოსტნეული; დამუშავებული ხილი; გაყინული
ხილი; კენკროვნები, დამუშავებული; კენკროვნები, გაყინული; საკვები წყალმცენარეების ექსტრაქტები; თევზის ფხვნილი საკვებში გამოსაყენებლად; თევზის წებო, საკვები; კლიპფისკი
(დამარილებული და ხმელი ვირთევზა); თევზის ექსტრაქტები; თევზის კონსერვები; დამარილებული თევზი; დაკონსერვებული თევზი;
თევზის ფილე; თევზის პროდუქტები, საკვები;
ზღვის პროდუქტები, გაყინული; არაცოცხალი
ანჩოუსი; ხიზილალა; კრევეტები ხერხკბილა,
არაცოცხალი; ლანგუსტები, არაცოცხალი; მიდიები; მოლუსკები, არაცოცხალი; ომარები,
არაცოცხალი; კიბოები, არაცოცხალი; კიბოსებრნი, არაცოცხალი; „ნიჟარები“ საკვები, არაცოცხალი; თევზი, არაცოცხალი; ხამანწკები,
არაცოცხალი; კრევეტები, არაცოცხალი; ორაგული, არაცოცხალი; სარდინები, არაცოცხალი; ქაშაყი, არაცოცხალი; სიომგა ორაგულების ოჯახიდან, არაცოცხალი; თინუსი, არაცოცხალი;
ზღვის კიტრი, არაცოცხალი; ტაჟინი (ხორცის ან
თევზის ან ბოსტნეულის ფუძეზე დამზადებული კერძი); ტრეპანგები, არაცოცხალი.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108955 A
(210) AM 108955
(220) 2020 07 08
(731) პტ. ბუკიტ პერაკ
ჯლ. რაია სემარანგ კენდალ კმ. 10.5,
სემარანგი 50153, ინდონეზია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

BEA
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ სტომატოლოგიური აბრაზიული მასალა
აკონიტინი; კბილის პროთეზის წებო; ჰაერის
გამწმენდი პრეპარატები; ცილოვანი საკვები
პროდუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცილოვანი პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; სამედიცინო სპირტი; ალდეჰიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძვირფასი ლითონების შენადნობები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; სტომატოლოგიური ამალგამა; სახამებელი დიეტური ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ანესთეზიის საშუალებები; კამის ზეთი
სამედიცინო მიზნებისათვის; ლეიკოპლასტირი;
ლეიკოპლასტირი; ანგოსტურას ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ასთმური ჩაი; მოყინვის საწინააღმდეგო მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჰემოროის სამკურნალო
პრეპარატები; ჰემოროის სამკურნალო პრეპარატები; სახლის სოკოს გასანადგურებელი საშუალებები; ჩრჩილისაგან დამცავი პრეპარატები;
პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატები; ანტისეპტიკური საშუალებები; ბამბა, ანტისეპტიკური; დიურეზის საწინააღმდეგო პრეპარატები; მეჭეჭების სამკურნალო ფანქრები; ბამბა,
ასეპტიკური; ბუზსაჭერი წებოვანი ქაღალდი;
ბაქტერიული კულტურების მკვებავი არე; ბაქტერიული კულტურების საკვები არე; ბაქტერიული კულტურების საკვები არე; ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბაქტერიული შხამები; ბაქტერიული პრეპარატები სამედიცინო
და ვეტერინარული მიზნებისათვის; ფეხის კოჟრის საწინააღმდეგო რგოლები; სამედიცინო დანიშნულების აბაზანის პრეპარატები; მარილები
(მინერალური წყლის აბაზანების); ჟანგბადის
აბაზანები; ზღვის წყალი სამკურნალო აბაზანებისათვის; აბაზანის თერაპიული პრეპარატები;
ბალზამის პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; სახვევი ბანდები; ბალზამი სამედიცინო
მიზნებისათვის; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტ-

#2 2021 02 10

სასაქონლო ნიშნები
ყვის დასაბანი საშუალებები; ბიოციდები; ბისმუტის პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტყვიის საფენები; ტყვიის საფენები;
ინსექტიციდები; ხის ნახშირი ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; კანფეტები, სამკურნალო; სამკურნალო ტალახი; სამედიცინო ნალექი (ტალახი); ტალახი (სამკურნალო); დამწვრობის დასამუშავებელი პრეპარატები; კაშუ [აკაციის, პალმის წვენი] ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ძვლის კოჟრების სამკურნალო პრეპარატები; კალომელი; ესპანურას ფხვნილი; რეზინი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; სიროფები, ვაჟინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსულები მედიკამენტებისათვის; ფარმაცევტული
პრეპარატები; სახვევები ცხელი საფენებისათვის; ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის; ბამბა, სამედიცინო; ნაძენძი სამედიცინო
მიზნებისათვის; კირის პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ძაღლების დასაბანი საშუალებები; რეპელენტები (ძაღლების); ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; ქლორალჰიდრატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქლოროფორმი; სიგარეტები თამბაქოს გარეშე სამედიცინო მიზნებისათვის; სტომატოლოგიური
ცემენტი; ჩლიქების ცემენტი (ცხოველთა); საყალიბე ცვილი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; საყალიბე ცვილი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; საკმევი სანთლები; საკმევი სანთლები; კოკაინი; პარაზიტების საწინააღმდეგო
საყელურები ცხოველებისათვის; თვალის საფენი; კომპრესები; ვიტამინის პრეპარატები; გამტარები (ელექტროკარდიოგრაფის ელექტროდების ქიმიური); კონდურანგოს ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; შეკრულობის საწინააღმდეგო წამლები; კონტაქტური ლინზების ხსნარები; კონტაქტური ლინზების ხსნარები; ქიმიური კონტრაცეპტივები; კონტრასტული რადიოლოგიური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; კოჟრის მოსაცილებელი პრეპარატები; ბამბა, სამედიცინო; მზით დამწვრობის
საწინააღმდეგო პრეპარატები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; კაუსტიკური ფანქრები; მოყინვის სამკურნალო პრეპარატები; ჰემოსტატიკური ფანქრები; ჰემოსტატიკური ფანქრები; კროტონის ქერქი; კურარე; ვაქცინები; სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო მცენარეების ნახარშები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კბილის დასაბჟენი მასალები; კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა;
კბილის ლაკები; კბილის მასტიკა; სახვევი მასალა, სამედიცინო; ფაიფური კბილის პროთეზებისათვის; კბილის ამოჭრის გასაადვილებელი

პრეპარატები; სისხლის გასაწმენდი საშუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები ჰიგიენური მიზნებისათვის; დეოდორანტები, რომელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანებისთვის
და ცხოველებისთვის; თაგვების გასანადგურებელი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიაბეტური პური; საჭმლის მონელების
ხელშემწყობი საშუალებები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დიგიტალინი; ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები; მედიკამენტები; მედიკამენტებიანი ყუთები, პორტატიული; მაგნეზია
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მელისას წყალი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მინერალური წყლები სამედიცინო მიზნებისათვის;
მარილები (მინერალური წყლის); თერმული
წყლები; ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ელექსირები [ფარმაცევტული პრეპარატები]; ლეიკოპლასტირის მოსაცილებელი გამხსნელები; სპოროვანების საწინააღმდეგო პრეპარატები; ტამპონები (ჭრილობის შეხორცებისას გამოსაყენებელი); მარილები სამედიცინო
მიზნებისათვის; რთული ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სახვევი მასალა
(ქირურგიული); ევკალიპტის ნაყენი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ევკალიპტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; საფაღარათო საშუალებები; საფაღარათო საშუალებები; ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; რძის ფხვნილი ბავშვთა კვებისათვის; სიცხის დამწევი საშუალებები; კამა სამედიცინო მიზნებისათვის; ნაყენები
(სამკურნალო); სამკურნალო ჩაი; თევზის ქონი;
ფუნგიციდები; ნერვული სისტემის გასამაგრებელი საშუალებები; გვაიაკოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭიის წამლები; ჭიის წამლები; სახვევი დოლბანდი; საფაღარათო საშუალებები; ჟელატინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ნაღველა ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ბაქტერიციდები; გლიცეროფოსფატები; რეზინი
სამედიცინო მიზნებისათვის; სელის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; სელის თესლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; საცხები სამედიცინო მიზნებისათვის; საცხები ვეტერინარული
მიზნებისათვის; წველის დროს გამოსაყენებელი
საცხები; ქიმიური პრეპარატები ორსულობის
დიაგნოსტიკისათვის; ზეთები (სამკურნალო);
ჰემატოგენი; ჰემატოგენი; ჰემოგლობინი; ჰემოგლობინი; ბალახები (სამკურნალო); ჰორმონები
სამედიცინო მიზნებისათვის; მდოგვის ზეთი
სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიდრასტინი; ჰიდრასტინინი; ბამბა, ჰიგროსკოპიული; ბამბა,
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სასაქონლო ნიშნები
ჰიგროსკოპიული; სპერმა (ხელოვნური განაყოფიერების); რეპელენტები; იოდის ნაყენი; პეპტონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იოდოფორმი; ირლანდიური ხავსი სამედიცინო
მიზნებისათვის; იალაპა; უნაბი, სამკურნალო;
ძირტკბილა ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
თამბაქოს ექსტრაქტები [ინსექტიციდები]; რძის
ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ალაოს რძის სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცხოველების დასაბანი საშუალებები;
სელის საკვები სამედიცინო მიზნებისათვის; სელის თესლის ფქვილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლაქტოზა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; რძის შაქარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭუპრების გასანადგურებელი პრეპარატები; საფუარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოკოკინების გასანადგურებელი პრეპარატები; მალამოები; ლუპულინი ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; საღეჭი რეზინი სამედიცინო
მიზნებისათვის; მანგრის ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქვედა საცვალი ჰიგიენური; ქალის ჰიგიენური ქვედა საცვალი; ქალის
ჰიგიენური ქვედა საცვალი; ქალის ჰიგიენური
ქვედა საცვალი; პიტნა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჭრაქის საწინააღმდეგო ქიმიური
პრეპარატები; ალაო ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მავნე მცენარეების გასანადგურებელი
პრეპარატები; მავნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები P; მავნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები P; გოგირდის ჩხირები (მადეზინფიცირებელი საშუალებები); პომადები სამედიცინო მიზნებისათვის; ნაყენები
სამედიცინო მიზნებისათვის; შრატები; მენთოლი; ვერცხლის წყლის მალამოები; მიკროორგანიზმების საკვები ნივთიერებები; მიკროორგანიზმების კულტურები სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის; კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვირთაგვების საწამლავი; ბუზსაჭერები (წებოვანი); ბუზსაჭერები (წებოვანი); ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატები; მდოგვი ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ლოსიონები ვეტერინარული მიზნებისათვის;
ალუჩის ხის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ხორბლის გუდაფშუტათი დაავადებული მარცვლოვნების დასამუშავებელი ქიმიური
პრეპარატები; ხორბლის გუდაფშუტათი დაავადებული მარცვლოვნების დასამუშავებელი ქიმიური პრეპარატები; ნარკოტიკები; საყნოსავი
მარილები; მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ოპიუმის პრეპარატები; ოპიუმი;
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ოპოდელდოკი; ორგანოთერაპიის პრეპარატები;
ორგანოთერაპიის პრეპარატები; სტომატოლოგიური ამალგამები; პექტინები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; მენსტრუალური ტამპონები;
ჰიგიენური ტამპონები; მენსტრუალური საფენები; მენსტრუალური საფენები; პირსახოცები
(ჰიგიენური); პირსახოცები (ჰიგიენური); ფენოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქაღალდი
მდოგვის სალბუნებისათვის; ქაღალდი მდოგვის სალბუნებისათვის; პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები; კანის მოსავლელი
ფარმაცევტული პრეპარატები; მცენარეული ჩაი
სამედიცინო მიზნებისათვის; ფარმაცევტული
პრეპარატები (ქერტლის საწინააღმდეგო); პეპსინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაფსულები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებები; პორტატიული ფოსფატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ფილოქსერას საწინააღმდეგოდ დასამუშავებული ქიმიური პრეპარატები; გაოფლიანების საწინააღმდეგო საშუალებები (ფეხის);
პლაზმა (სისხლის); შხამები; კალიუმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის; პირეტრუმის ფხვნილი; კვებრახო სამედიცინო მიზნებისათვის; სინამაქი სამედიცინო მიზნებისათვის;
ქინაქინას ხის ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინაქინას ხის ქერქი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინაქინა სამედიცინო მიზნებისათვის; ქინოლინი სამედიცინო მიზნებისათვის;
რადიოაქტიური ნივთიერებები სამედიცინო
მიზნებისათვის; რადიუმი სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო ფესვები, ძირხვენები;
რევანდის ფესვები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მატონიზებელი საშუალებები [სამკურნალო პრეპარატები]; აზოტმჟავა; ბისმუტის ფუძემარილი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სარსაპარილა სამედიცინო მიზნებისათვის; სისხლი
სამედიცინო მიზნებისათვის; წურბლები სამედიცინო მიზნებისათვის; მხრის ქირურგიული
სახვევები; ტრანკვილიზატორები; ტრანკვილიზატორები; ჭვავის რქა ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
სეროთერაპიის
მედიკამენტები;
მდოგვის საფენები; მდოგვის საფენები; ნიადაგის სტერილიზაციის პრეპარატები; საძილე საშუალებები; ნატრიუმის მარილები სამედიცინო
მიზნებისათვის; სტერილიზაციის პრეპარატები; სტრიქნინი; შემკვრელი საშუალებები; შაქარი სამედიცინო მიზნებისათვის; მედიცინაში
გამოსაყენებელი სულფამიდური პრეპარატები;
სამედიცინო სანთლები; ღვინის ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სკიპიდარი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სკიპიდრის ზეთი ფარ-
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მაცევტული მიზნებისათვის; ტიმოლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ოფლდენის საწინააღმდეგო საშუალებები; ჩრჩილისაგან დამცავი საშუალებებით გაჟღენთილი ქაღალდი; ჩრჩილისაგან დამცავი საშუალებებით გაჟღენთილი ქაღალდი; ვეტერინარული პრეპარატები; ვაზის
დაავადების სამკურნალო ქიმიური პრეპარატები; პარაზიტების გასანადგურებელი პრეპარატები; ჩირქგროვის პრეპარატები; აცეტატები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მჟავები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლენტები (სამედიცინო მწებავი); ლენტები (სამედიცინო მწებავი);
ალკალოიდები სამედიცინო მიზნებისათვის;
დიეტური საკვები პროდუქტი სამედიცინო მიზნებისათვის; ბავშვთა კვება; ალუმინის აცეტატი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ნუშის რძე
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო მალამოები; წყლის აბაზანების მარილები სამედიცინო მიზნებისთვის;
ძირტკბილას ჩხირები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სასმელი სოდა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბრომი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დიეტური სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფურის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფური სამედიცინო
მიზნებისათვის; შაქარყინული სამედიცინო მიზნებისათვის; კარბოლინი [პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება]; ალგიციდები; ლეციტინი სამედიცინო მიზნებისათვის; აირები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური საფენები ტრუსებისათვის; დედარძე ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; გასახდომად განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; ცელულოზის რთული
ეთერები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაუსტიკები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ცელულოზის მარტივი ეთერები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; მარცვლოვნების დამუშავებისას მიღებული თანაპროდუქტები სამედიცინო
მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კოლოდიუმი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ღვინის მჟავას მჟავა
ქვა ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კრეოზოტი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მედიკამენტები სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; მედიკამენტები ადამიანებისათვის; მედიკამენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; დიაგნოსტიკური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; გლიცერინი სამედიცინო მიზნებისათვის;
მიქსტურები; ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; გოგირდის ფხვნილი სამედიცინო
მიზნებისთვის; ფორმალდეჰიდი ფარმაცევტუ-

ლი მიზნებისათვის; ბალახები სამედიცინო მიზნებისათვის (მოსაწევი); ფუმიგაციის პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; გალმჟავა
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვაზელინი სამედიცინო მიზნებისათვის; გლუკოზა სამედიცინო მიზნებისათვის; გუმიგუტი სამედიცინო
მიზნებისათვის; გურიუნბალზამი სამედიცინო
მიზნებისათვის; სვიას ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; აბუსალათინის ზეთი
სამედიცინო მიზნებისათვის; წყალბადის ზეჟანგი სამედიცინო მიზნებისათვის; იოდი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ტუტე ლითონების
იოდიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
იზოტოპები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; საფენები შარდის ან განავლის შეუკავებლობით დაავადებულთათვის; შეუკავებლობით
დაავადებულთა ჰიგიენური საფენები; ბიოლოგიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; რეაქტივები სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათვის (ქიმიური); გამწმენდი პრეპარატები (კონტაქტური
ლინზების - ); დიასტაზა სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ბოჭკო; დიეტური ბოჭკო;
ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ფერმენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ფერმენტული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ფერმენტული პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ქვედა საცვალი (შეუკავებლობით დაავადებულთა), შემწოვი; სიკატივები [გამომშრობი ნივთიერებები] სამედიცინო
მიზნებისათვის; სამკურნალო ლოსიონებით გაჟღენთილი ხელსახოცები; მიკროელემენტების
შემცველი პრეპარატები ადამიანისა და ცხოველებისათვის; ამინომჟავები სამედიცინო მიზნებისათვის; ამინომჟავები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბალიშები (ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი პატარა); კედრის ქერქი [რეპელენტი]; მადეზინფიცირებელი საშუალებები ქიმიური ტუალეტებისათვის; თევზის ფქვილი
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მინერალური
საკვები დანამატები; პირის ღრუს მოვლის სამედიცინო საშუალებები; კვების დანამატები;
ძვლის ცემენტი ქირურგიული და ორთოპედიული მიზნებისათვის; მწერების გასადევნი
შესახრჩოლებლები; აკარიციდები; ანტიბიოტიკები; მადის დასათრგუნი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბრონქების გასაფართოებელი პრეპარატები; ბალიშები (კოჟრის);
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მოლესკინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ვაგინალური ხსნარები; თმის ზრდის ხელშემწყობი
სამედიცინო პრეპარატები; სტეროიდები; დამხმარე საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცოცხალი ქსოვილების ქირურგიული იმპლანტები; თვალის სახვევები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჟანგბადი სამედიცინო მიზნებისათვის; დეზოდორანტები (ტანსაცმლისა და ქსოვილის); ჰაერის მადეზოდორირებელი საშუალებები; გამოსარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; ღეროვანი უჯრედები სამედიცინო მიზნებისათვის; ღეროვანი უჯრედები
ვეტერინარული მიზნებისათვის; ბიოლოგიური
ქსოვილის კულტურები, სამედიცინო; ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, სამედიცინო
დანიშნულების; ბიოლოგიური ქსოვილის კულტურები, ვეტერინარული დანიშნულების; სამედიცინო დანიშნულების გამაგრილებელი
სპრეი; პირადი მოხმარების საცხები ინტიმური
ადგილებისთვის; ალოე ვერას პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისთვის; მარგალიტის ფხვნილი სამედიცინო მიზნებისათვის; სექსუალური
აქტივობის შესამცირებელი პრეპარატები; ბავშვის საფენები; ბავშვის საფენები; ბავშვის საფენი-საცვალი; ბავშვის საფენი-საცვალი; ბავშვის
საფენი-საცვალი; თვალის დასაბანი საშუალებები; მადის დასაქვეითებელი აბები; გასახდომი
აბები; გასარუჯი აბები; ანტიოქსიდანტური
აბები; დიეტური დანამატები ცხოველებისთვის; დიეტური ცილოვანი დანამატები; სელის
დიეტური დანამატები; სელის დიეტური დანამატები; სელის ზეთის დიეტური დანამატები;
სელის ზეთის დიეტური დანამატები; ხორბლის
ჩანასახის დიეტური დანამატები; საფუარის
დიეტური დანამატები; დედარძის დიეტური
დანამატები; პროპოლისი სამედიცინო მიზნებისათვის; პროპოლისის დიეტური დანამატები;
ყვავილის მტვერის დიეტური დანამატები; ფერმენტული დიეტური დანამატები; გლუკოზის
დიეტური დანამატები; ლეციტინის დიეტური
დანამატები; ალგინატის დიეტური დანამატები; ალგინატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კაზეინის დიეტური დანამატები; პროტეინული დიეტური დანამატები; პროტეინული
დანამატები ცხოველებისთვის; რეაქტიული ქაღალდი სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათვის; სამედიცინო სპირტი; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ცხოველთა საფენები; სადეზინფექციო საშუალებები; ქირურგიული წებო; სადიაგნოსტიკო ბიოლოგიური მარკერი სამედიცინო მიზნებისთვის; აკნეს სამკურნალო საშუალებები; სამედი-
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ცინო საკვები ცხოველთათვის; სადიაგნოსტიკო
საშუალებები ვეტერინარული მიზნებისთვის;
ბამბის ჩხირები სამედიცინო მიზნებისთვის;
ბამბის ტამპონები სამედიცინო მიზნებისთვის;
ჩვილთა ფორმულა (რძიანი ნარევი); რძის ფხვნილი ჩვილებისათვის; ტრანსპლანტატი (ცოცხალი ქსოვილები); კოლაგენი სამედიცინო მიზნებისათვის; მცენარეთა ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; წამლები; მიკროორგანიზმების პრეპარატები, სამედიცინო და
ვეტერინარული დანიშნულების.
___________________________________________
(260) AM 2021 108958 A
(210) AM 108958
(220) 2020 07 08
(731) შპს „სლენთ კომპანი“
ფანასკერტელის ქ. 14, ბ. 4, 0194, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ჩალისფერი, შავი
(531) 05.07.02; 27.05.11; 28.19; 29.01.12
(511)
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი, და სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი;
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
___________________________________________
(260) AM 2021 108959 A
(210) AM 108959
(220) 2020 07 08
(731) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი 1, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე
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(540)

ბიძაშვილო
BIDZASHVILO

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2021 108967 A
(210) AM 108967
(220) 2020 07 09
(731) შპს „ზოოსტანდარტი“
ი. ნიკოლაძის ქ. 4, ბ. 1, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) თეთრი, ბორდოსფერი, რუხი
(531) 03.01.08; 05.07.16; 26.04.04; 26.04.05;
26.04.06; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12
(511)
31 ‒ ძაღლის საკვები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108969 A
(210) AM 108969
(220) 2020 07 09
(310) 80466
(320) 2020 05 22
(330) JM
(731) ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტაკლარა, კალიფორნია 95052, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

DO SOMETHING
WONDERFUL

(591) თეთრი, ბორდოსფერი, რუხი
(531) 03.01.06; 05.07.16; 26.04.04; 26.04.05;
26.04.06; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12
(511)
31 ‒ კატის საკვები.
___________________________________________
(260) AM 2021 108968 A
(210) AM 108968
(220) 2020 07 09
(731) შპს „ზოოსტანდარტი“
ი. ნიკოლაძის ქ. 4, ბ. 1, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 ‒ კომპიუტერები; ჯიბის კომპიუტერები; მიკროკომპიუტერები; მინი კომპიუტერები; მეხსიერების პლატები; პირადი ციფრული დამხმარეები; პორტატიული და ჯიბის ელექტრონული პირადი ორგანაიზერები; კომპიუტერის ტექნიკური უზრუნველყოფა; ინტეგრალური სქემები; ინტეგრალური სქემის მეხსიერებები; ინტეგრალური სქემის ჩიპები; ჩიპსეტები (მიკროსქემის ნაკრებები); ნახევარგამტარული პროცესორები; ნახევარგამტარული პროცესორის ჩიპები; ნახევარგამტარული ჩიპები; მიკროპროცესორები; პლატები ნაბეჭდი სქემებით; ელექტრონული ნაბეჭდი სქემები; კომპიუტერის დედა-პლატები; კომპიუტერის მეხსიერებები; კომპიუტერული საოპერაციო სისტემები; მიკროკონტროლერები; მონაცემების დამუშავების
პროცესორები; ცენტრალური პროცესორები;
ნახევარგამტარული მეხსიერების მოწყობილობები; პროგრამირებადი მიკროპროცესორები;
ციფრული და ოპტიკური მიკროპროცესორები;
ციფრული და ოპტიკური მონაცემების და სიგნალის პროცესორები; ვიდეო-პლატები; აუდიოპლატები; აუდიო-ვიდეოპლატები; ვიდეო-გრაფიკული ამაჩქარებლები; მულტიმედიური ამაჩქარებლები; ვიდეო-პროცესორები; ვიდეოპროცესორის პლატები; პროცესორის კორპუსები და გარსები; ბარათები, დისკები, ლენტები,
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სადენები, ჩანაწერები, მიკროჩიპები და ელექტროსქემები, ყველა განკუთვნილი მონაცემების
ჩასაწერად და გადასაცემად; მოდემები; აპარატურა და ინსტრუმენტები, ყველა განკუთვნილი მონაცემების დასამუშავებლად, შესანახად,
აღსადგენად, გადასაცემად, საჩვენებლად, შესატანად, გამოსატანად, შესაკუმშად, გასაშლელად, მოდიფიცირებისთვის, სამაუწყებლოდ
და ამოსაბეჭდად; შეტანის და გამოტანის კომპიუტერული მოწყობილობები; სამუშაო სადგურები; მონაცემთა მეხსიერებები; შენახვის მოწყობილობები; დაცვის სისტემები კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფისთვის; ელექტრონული ჩიპების ნაკრებები; კომპონენტები კომპიუტერებისთვის და ნაბეჭდი სქემებისთვის; ხმის აქსელერატორები;
ხმის, მონაცემების, გამოსახულების და ვიდეო
აქსელერატორები; ფლეშ-მეხსიერებები; ფლეშმეხსიერების მოწყობილობები; მეხსიერების სისტემები კომპიუტერებისთვის; კაბელები და
ადაპტერები; კომპიუტერული ტერმინალები
და პრინტერები მათ გამოსაყენებლად; ვიდეოდისპლეის ბლოკები; სატელეკომუნიკაციო აპარატურა და ინსტრუმენტები; ფოტოკამერები;
კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყოფა
გამოთვლებისათვის; კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყოფა გამოთვლებისათვის
გლობალური და ადგილობრივი ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყოფა ღრუბლოვანი გამოთვლებისათვის;
კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყოფა
მცირე შეფერხების და მაღალი გამტარობის
უნარიანი გამოთვლებისათვის; კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყოფა განკუთვნილი
კომპიუტერული გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად; კომპიუტერული ქსელის ტექნიკური
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული კავშირის
სერვერები; კომპიუტერული ტექნიკური უზრუნველყოფა განკუთვნილი ღრუბლოვანი ქსელის დაცვის უზრუნველსაყოფად; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა გამოთვლებისათვის; კომპიუტერული პროგრამული
უზრუნველყოფა ღრუბლოვანი გამოთვლებისათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა გამოთვლებისათვის გლობალური და
ადგილობრივი ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მცირე
შეფერხების და მაღალი გამტარობის უნარიანი
გამოთვლებისათვის; კომპიუტერული მეხსიერების ტექნიკური უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ქსელური გამოთვლების დაცვის უზრუნველსაყოფად;
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კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა გამოყენებული ღრუბლოვანი გამოთვლების
ქსელის დაცვის უზრუნველსაყოფად; კომპიუტერული ოპერაციული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის სისტემის
გაფართოებები, ინსტრუმენტები და დამხმარე
საშუალებები აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში პერსონალურ კომპიუტერებთან, ქსელებთან, სატელეკომუნიკაციო
აპარატურასთან და გლობალურ კომპიუტერულ ქსელურ აპლიკაციებთან დასაკავშირებლად; კომპიუტერული აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების რეალურ დროში გადაცემის, გადატანის, მიღების,
დამუშავების და გაციფრების გასაძლიერებლად
და უზრუნველსაყოფად; კომპიუტერული ქსელის ადაპტერები; კომპიუტერული ქსელის კონტროლერები; კომპიუტერული ქსელის ინტერფეისის მოწყობილობები; კომპიუტერული ქსელის ჰაბები, გადამრთველები და როუტერები;
ნივთების ინტერნეტის მხარდაჭერის მქონე მოწყობილობების მიკროკონტროლერები; ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ნივთების ინტერნეტის მხარდაჭერის მქონე მოწყობილობებთან დასაკავშირებლად, საოპერაციოდ და სამართავად; ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ნივთების მობილური ინტერნეტის მხარდაჭერის მქონე მობილურ მოწყობილობებთან დასაკავშირებლად, საოპერაციოდ
და სამართავად; კომპიუტერული აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა ადგილობრივი და გლობალური კომპიუტერული
ქსელის განვითარებითვის, შენარჩუნებისთვის
და გამოსაყენებლად; კომპიუტერული აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა
ინტერაქტიური აუდიო-ვიდეო კომპიუტერული საკონფერენციო სისტემების განვითარებისთვის, შენარჩუნებისთვის და გამოსაყენებლად;
კომპიუტერული აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა სამაუწყებლო ვიდეო, აუდიო და ციფრული მონაცემთა სიგნალების მისაღებად, საჩვენებლად და გამოსაყენებლად;
ელექტრონული მართვის მოწყობილობები ინტერფეისისთვის და კომპიუტერების, გლობალური კომპიუტერული და სატელეკომუნიკაციო ქსელების სატელევიზიო და საკაბელო მაუწყებლობასთან და მოწყობილობასთან ერთად
სამართავად; როუტერები; ჰაბები; სერვერები;
გადამრთველები; ინტეგრალური სქემების შემოწმების და პროგრამირების აპარატურა; მეხსიერების პერიფერიული აპარატურა მოწყობი-
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ლობები; კომპიუტერული ქსელური აპარატურული უზრუნველყოფა; ნახევარგამტარული
მოწყობილობები; კომპიუტერული აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა ლოკალურ ქსელებზე (lans), ვირტუალურ კერძო ქსელებზე (vpn), გლობალურ ქსელებზე (wans) და
გლობალურ კომპიუტერულ ქსელებზე დისტანციური წვდომის და კავშირის შესაქმნელად, დასახმარებლად და სამართავად; როუტერის, გადამრთველის, ჰაბის და სერვერის
ოპერაციული პროგრამული უზრუნველყოფა;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები მესამე პირის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების დასახმარებლად; კომპიუტერული აპარატურული და
პროგრამული უზრუნველყოფა უსადენო ქსელური კავშირებისთვის; ჩამოსატვირთი ელექტრონული გამოცემები დაკავშირებული ისეთ
სფეროსთან როგორიცაა ელექტრონიკა, ნახევარგამტარები და ინტეგრირებული ელექტრონული აპარატურა და მოწყობილობები, კომპიუტერები, სატელეკომუნიკაციო კავშირები,
გართობა, ტელეფონი და სადენიანი და უსადენო სატელეკომუნიკაციო კავშირები; კომპიუტერული აპარატურული უზრუნველყოფა გამოყენებული სამანქანო ხედვაში, სამანქანო სწავლებაში, საფუძვლიან (ღრმა) სწავლებაში, ხელოვნურ ინტელექტში, ბუნებრივი ენის დამუშავებაში, სასწავლო ალგორითმებსა და მონაცემების ანალიზში; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა სამანქანო სწავლებაში, მონაცემთა მოთხოვნასა და მონაცემთა ანალიზში;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა კოგნიტური გამოთვლებისთვის, საფუძვლიანი(ღრმა) სწავლებისთვის, ხელოვნური ინტელექტისთვის; კომპიუტერული პროგრამული
უზრუნველყოფის პლატფორმები კოგნიტური
გამოთვლებისთვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების გრაფიკული გამოსახვისთვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ნიმუშების ამოსაცნობად; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების მოპოვებისთვის; კომპიუტერული ხედვის პროგრამული უზრუნველყოფა ციფრული გამოსახულებების მისაღებად,
დასამუშავებლად, საანალიზოდ და გასაგებად
და ვიზუალური მონაცემების მოსაპოვებლად;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ნაკრებები კომპიუტერული
ხედვისთვის, სამანქანო სწავლებისთვის, საფუძვლიანი(ღრმა) სწავლებისთვის, ხელოვნური
ინტელექტისთვის, ბუნებრივ ენაზე დამუშავე-

ბისთვის, სასწავლო ალგორითმებისთვის და
მონაცემების ანალიზისთვის; ჩამოსატვირთი
და ვიზუალური პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს
მონაცემების დასანახად და ინტერპრეტაციისთვის, აპარატურულ უზრუნველყოფასთან დასაკავშირებლად და შესანახად, მონაცემების სამართავად და დასამუშავებლად ღრუბელში;
კომპიუტერული აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა ხმის, გამოსახულებების,
გრაფიკების და მონაცემების ჩასაწერად, დასამუშავებლად, მისაღებად, აღწარმოებისთვის,
გადასაცემად, შესაცვლელად, შესაკუმშად, შეკუმშულის გასაშლელად, სამაუწყებლოდ, გასაერთიანებლად და გასაზრდელად; ალგორითმი
პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამებისთვის კომპიუტერების სამუშაოდ და სამართავად; კომპიუტერული აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა რეალურ დროში
აუდიო და ვიდეო გრაფიკული ინფორმაციის
გადაცემის, გადატანის, მიღების, დამუშავების
და გაციფრების გასაძლიერებლად და უზრუნველსაყოფად; ჩამოტვირთვადი და ჩაწერილი
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა გლობალური პოზიციონირების სისტემის
(GPS) მონაცემების შესაგროვებლად, შესაკრებად, დასამუშავებლად, გადასაცემად და გასავრცელებლად ფიქსირებულ, მობილურ და ჯიბის მოწყობილობებთან გამოსაყენებლად; ელექტრონული მონაცემთა ბაზები, დაკავშირებული სარკინიგზო, გეოგრაფიული, რუკის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხაზების ინფორმაციასთან, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამარშრუტო ინფორმაციასთან, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგთან და გრაფიკთან, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ სხვა ინფორმაციასთან, ჩაწერილი კომპიუტერულ მედია საშუალებებზე; ნავიგაციის პროგრამული უზრუნველყოფა მარშრუტების გამოსათვლელად და საჩვენებლად; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სანავიგაციო სისტემები ინტერაქტიური ციფრული რუკების გამოსახულებების, ინტერაქტიური ინსტრუქციების და მომხმარებლის მიერ შექმნილი ინფორმაციების სახით; ინტერაქტიური სოციალური კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ნავიგაციის, გეოგრაფიული მიმართულების, რუკის და მოგზაურობის შესახებ ინფორმაციის მოსაძებნად და
ეკრანზე საჩვენებლად; ინტერაქტიური სოციალური კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა საზოგადოებრივი
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ტრანსპორტის შესახებ ინფორმაციის, რუკაზე
გამოსახვის, ნავიგაციის, ტრანსპორტის, გზების
და საინტერესო ადგილების შესახებ ინფორმაციის გადაცემის შესაძლებლობას სატელეკომუნიკაციო ქსელების, ფიჭური ტელეფონების, სანავიგაციო მოწყობილობების და სხვა მობილური და ჯიბის მოწყობილობების მეშვეობით; ინტერაქტიური სოციალური კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა მომხმარებლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობას; კომპიუტერები და კომპიუტერული საოპერაციო სისტემები თვითმართვადი (AV), მძღოლის დახმარებით მართვადი, დაკავშირებული სატრანსპორტო საშუალებებისთვის (CV), უპილოტო საჰაერო მოწყობილობებისთვის და დრონებისთვის; კომპიუტერული აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმები ინტერაქტიური
დისპლეების, მართვის სისტემების და მართვის
მოწყობილობების, გაფრთხილების სისტემების,
კავშირის სისტემების, საბორტო კომპიუტერების და GPS-ის სახით სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, დაკავშირებული სატრანსპორტო
საშუალებებისთვის, თვითმართვადი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის და უპილოტო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; სატრანსპორტო საშუალებებში გამოყენებული მულტიკამერული სისტემები; სატრანსპორტო საშუალებებისთვის განკუთვნილი GPS ნავიგაცია
და მართვა, GPS ადგილმდებარეობის სათვალთვალო, GPS რუკაზე მაჩვენებელი და მარშრუტ-გამომთვლელი მოწყობილობები, ვიდეო-ჩამწერი და უსადენო კავშირის ქსელის
მოწყობილობები მონაცემების და გამოსახულებების გადასაცემად; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციები ციფრული ვირტუალური აგენტებისთვის, პროგნოზირების სისტემებისთვის, სამანქანო სწავლებისთვის, კოგნიტური პროცესების ავტომატიზაციისთვის, ნიმუშების ამოცნობისთვის, სიმბოლოების ამოცნობისთვის, ვიზუალური გამოთვლითი აპლიკაციებისთვის, ცოდნის ვირტუალიზაციისთვის, რობოტებისთვის, დრონებისთვის და უპილოტო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; კომპიუტერული პროგრამული და
აპარატურული უზრუნველყოფის აპლიკაციები
ავტომობილის მოძრაობის ავტომატური მართვისთვის; კომპიუტერული პროგრამული და
აპარატურული უზრუნველყოფის აპლიკაციები
ავტომობილის მოძრაობის ავტომატური მართვისთვის, სატრანსპორტო საშუალებების ავტონომიური მართვისთვის, ნავიგაციისთვის, დახ-
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მარებით მართვისთვის და თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; სატრანსპორტო საშუალებებზე თვალყურის დევნების მოწყობილობები, რომლებიც შეიცავენ კომპიუტერულ, პროგრამულ და აპარატურულ მოწყობილობებს, სენსორებს, გადამცემებს (ტრანსმიტერებს), მიმღებებს და გლობალური პოზიციონირების თანამგზავრულ მიმღებებს, ყველა გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებებზე
თვალყურის დევნასა და მონიტორინგთან კავშირში.
42 ‒ ონლაინ რეჟიმში, არაჩამოტვირთვადი
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა სამანქანო სწავლებისთვის, მონაცემების მოპოვებისთვის, მონაცემების გამოსათხოვად, და მონაცემების ანალიზისთვის; ონლაინ რეჟიმში, არაჩამოტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა კოგნიტური
გამოთვლებისთვის, საფუძვლიანი(ღრმა) სწავლებისთვის, ხელოვნური ინტელექტისთვის;
არაჩამოტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა მონაცემების გამოსათხოვად და მონაცემების
ანალიზისთვის; არაჩამოტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა მონაცემების მოპოვებისთვის; არაჩამოტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა კოგნიტური გამოთვლებისთვის,
საფუძვლიანი(ღრმა) სწავლებისთვის, ხელოვნური ინტელექტისთვის; მესამე პირებისთვის
კომპიუტერული ქსელებიდან ინფორმაციის
მოძიება და ამოღება; კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ონლაინ რეჟიმში, არაჩამოტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის, პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისის (API), პროგრამული
უზრუნველყოფის ვიჯეტის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა სამანქანო სწავლებისთვის, მონაცემების მოპოვებისთვის, მონაცემების გამოსათხოვად, და მონაცემების ანალიზისთვის; ონლაინ რეჟიმში, არაჩამოტვირთვადი
კომპიუტერული ხედვის პროგრამული უზრუნველყოფა ვიზუალური მონაცემების მისაღებად, დასამუშავებლად, საანალიზოდ და
გასააზრებლად, ვიზუალური მონაცემების ამოსაღებად; ონლაინ რეჟიმში, არაჩამოტვირთვადი
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ნაკრებებით უზრუნველყოფა; ონლაინ რეჟიმში, არაჩამოტვირთვადი კომ-

#2 2021 02 10

სასაქონლო ნიშნები
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის
განვითარების ნაკრებებით უზრუნველყოფა
კომპიუტერული ხედვისთვის, სამანქანო სწავლებისთვის, საფუძვლიანი (ღრმა) სწავლებისთვის, ხელოვნური ინტელექტისთვის, ბუნებრივ
ენაზე დამუშავებისთვის, სასწავლო ალგორითმებისთვის და მონაცემების ანალიზისთვის; ონლაინ რეჟიმში, არაჩამოტვირთვადი ხედვის
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც განკუთვნილია ხელოვნური ინტელექტისთვის მონაცემების დასანახად და ინტერპრეტაციისთვის, აპარატურულ უზრუნველყოფასთან დასაკავშირებლად და მონაცემების ღრუბელში შესანახად, სამართავად და დასამუშავებლად;
პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახურების
სახით (SAAS) მომსახურება, რომელიც მოიცავს
პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც გამოიყენება ღრუბლოვანი გამოთვლების შესაძლებლობების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) მომსახურების, გამოთვლების და ღრუბლოვანი გამოთვლების უზრუნველსაყოფად;
პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახურების
სახით (SAAS) მომსახურება, რომელიც მოიცავს
პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც გამოიყენება გამოთვლებისთვის გლობალური და
ადგილობრივი ქსელების მეშვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახურების სახით
(SAAS) მომსახურება, რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფის განვითარების პლატფორმას, რომელიც გამოიყენება აპლიკაციების
საწარმო სისტემებთან და მოწყობილობებთან
დასაკავშირებლად; კონსულტაცია პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში და ინფორმაციის მიწოდება პროგრამული უზრუნველყოფა
მომსახურების სახით (SAAS) შესახებ; პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახურების სახით
(SAAS) მომსახურება, რომელიც მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც გამოიყენება დაბალი შეფერხების და მაღალი გამტარობის გამოთვლებისთვის; კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფით მომსახურება,
რომელიც უზრუნველყოფს გამოთვლების შესაძლებლობებს აპლიკაციის დეველოპერებისა და
კონტენტის პროვაიდერებისთვის; ღრუბლოვანი გამოთვლები, რომელიც მოიცავს ისეთ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც გამოიყენება დაბალი შეფერხების და მაღალი გამტარობის გამოთვლების უზრუნველსაყოფად, საინფორმაციო ტექნოლოგიური (IT) მომსახურების
უზრუნველსაყოფად და გამოთვლების უზრუნველსაყოფად გლობალური და ადგილობრივი
ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერული პროგ-

რამული უზრუნველყოფით მომსახურება, რომელიც უზრუნველყოფს ღრუბლოვანი გამოთვლების შესაძლებლობებს აპლიკაციის დეველოპერებისა და კონტენტის პროვაიდერებისთვის; მომსახურება, რომელიც აპლიკაციებს აძლევს ონლაინ ქსელში გაშლის შესაძლებლობას;
მომსახურება დაკავშირებული ანალიტიკასთან,
ქეშირებასთან, გამოთვლასთან და ტრაფიკის
მარშრუტიზაციასთან; მომსახურება დაკავშირებული უსაფრთხო და საიმედო გამოთვლითი
ქსელის უზრუნველყოფასთან; კომპიუტერულ,
აპარატურულ და პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კონსულტაციებით
უზრუნველყოფა ისეთ სფეროში, როგორიცაა:
ღრუბლოვანი გარემოს შემუშავება აპლიკაციების ინტეგრირებით სხვადასხვა პლატფორმებზე და დაკავშირებულ მოწყობილობებზე;
კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ინფორმაციების, ვებგვერდების და წყაროების
კომპიუტერულ ქსელზე დაფუძნებული ინდექსების შექმნა; არაჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენებით უზრუნველყოფა ქსელურ
მოწყობილობებთან დაკავშირების, მუშაობის
და მართვის მიზნით ნივთების ინტერნეტში
(IoT); ონლაინ რეჟიმში, არაჩამოტვირთვადი
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენებით უზრუნველყოფა
ქსელურ მოწყობილობებთან დაკავშირების, მუშაობის და მართვის მიზნით ნივთების ინტერნეტში (IoT); პროგრამული უზრუნველყოფა
როგორც მომსახურება (SAAS); საკონსულტაციო
მომსახურება კომპიუტერების და უსადენო გამოთვლების სფეროში; კომპიუტერული ქსელის
მართვის მომსახურება, კერძოდ, ქსელური სისტემების მონიტორინგი ტექნიკური მიზნებისთვის; ინტერნეტში ციფრული შიგთავსის ჰოსტინგი; კომპიუტერული ქსელის მონიტორინგის სამსახურები, კერძოდ, კომპიუტერული
ქსელების ოპერაციებზე ინფორმაციის მიწოდება; ვებ-პროგრამული უზრუნველყოფის პერსონალიზაცია და კომპიუტერის მომხმარებლის
ინტერფეისის შემუშავება მესამე პირებისთვის;
მომსახურება კომპიუტერების განვითარების,
შექმნის და კონსულტაციის სფეროში; მესამე
პირებისთვის შემუშავების და განვითარების
სტანდარტები კომპიუტერული პროგრამული
უზრუნველყოფის, კომპიუტერული აპარატურული უზრუნველყოფის და სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობის შექმნისა და განხორციელებისთვის; მომხმარებლებისა და ტექნიკური
პერსონალის ინფორმაციით უზრუნველყოფა,
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დაკავშირებული კომპიუტერული პროექტების
მენეჯმენტთან; პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მომსახურება ონლაინ უზრუნველყოფა გლობალური პოზიციონირების სისტემების (GPS) მონაცემების შესაგროვებლად,
კომპილაციისთვის, დასამუშავებლად, გადასაცემად და გასავრცელებლად; ონლაინ რეჟიმში,
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფით უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს სარკინიგზო, გეოგრაფიული, რუკის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხაზების შესახებ ინფორმაციას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხაზის
შესახებ ინფორმაციას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტის შესახებ ინფორმაციას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგისა და გრაფიკის შესახებ ინფორმაციას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ სხვა ინფორმაციას; ონლაინ რეჟიმში, არაჩატვირთვადი
ნავიგაციის პროგრამული უზრუნველყოფა მარშრუტების გამოსათვლელად და ეკრანზე საჩვენებლად და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
სანავიგაციო სისტემის, რუკის და სამოგზაურო
ინფორმაციის გასაზიარებლად; ონლაინ რეჟიმში, არაჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა საზოგადოებრივი ტრასპორტის შესახებ ინფორმაციის, რუკაზე გამოსახვის, ნავიგაციის, ტრანსპორტის, მარშრუტების და საინტერესო ადგილების შესახებ ინფორმაციის გაზიარების შესაძლებლობას; ინტერაქტიური სოციალური
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფით უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა მომხმარებლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მომსახურება ონლაინ უზრუნველყოფა ავტომატური სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სამართავად, ავტონომიური
მართვისთვის, ნავიგაციისთვის, დახმარებით
მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის
და თვითმოძრავი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის.
___________________________________________
(260) AM 2021 109028 A
(210) AM 109028
(220) 2020 07 13
(731) შპს „ოკეანე“
მერაბ ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,
საქართველო
(740) მელანო გოგისვანიძე
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(540)

(591) FFFFFF თეთრი, ED3237 წითელი, 00AFEF
ცისფერი, 2A507A ლურჯი
(531) 03.09.01; 03.09.24; 25.01.05; 25.01.06;
27.05.01; 28.19; 29.01.14
(511)
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და მომზადებული ხილი და
ბოსტნეული (ხილისა და ბოსტნეულის კერძები); ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის
სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და ცხიმები.
___________________________________________
(260) AM 2021 109030 A
(210) AM 109030
(220) 2020 07 13
(731) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი 1, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე
(540)

CATACOMBA
კატაკომბა
(591) შავი-თეთრი
(511)
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
___________________________________________
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(260) AM 2021 109049 A
(210) AM 109049
(220) 2020 07 16
(731) შპს „მზარეული 1“
მერაბ ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,
საქართველო
(740) მელანო გოგისვანიძე
(540)

(591) FFFFFF თეთრი, 29525A მუქი
შაბიამნისფერი
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.20; 26.01.24; 28.19;
29.01.12
(511)
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი;
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
___________________________________________
(260) AM 2021 109110 A
(210) AM 109110
(220) 2020 07 17
(731) გიორგი კიკაბიძე
ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 54ა, 0179, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

პორტი მეგრელო
Port Megrelo
Порт Мегрело
(591) შავ-თეთრი
(511)
32 ‒ ლუდი და უალკოჰოლო სასმელები, მათ
შორის, მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის
წვენები და სასმელები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.

33 ‒ ღვინოები, მათ შორის, სუფრის ღვინო,
ცქრიალა ღვინო, შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი, არაყი.
43 ‒ რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, სასაუზმეები; საკვების დამზადება შეკვეთით და
შინ მიტანა; ავეჯის, მაგიდის თეთრეულისა და
ჭურჭლის გაქირავება; სასტუმროები, პანსიონები, მოტელები.
___________________________________________
(260) AM 2021 109111 A
(210) AM 109111
(220) 2020 07 17
(731) გიორგი კიკაბიძე
ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 54ა, 0179, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 18.04.02; 18.04.03; 26.01.01; 26.01.04;
26.01.21; 27.05.01; 28.05; 28.19
(526) BATUMI ბათუმი БАТУМИ
(511)
32 ‒ ლუდი და უალკოჰოლო სასმელები, მათ
შორის, მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის
წვენები და სასმელები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 ‒ ღვინოები, მათ შორის, სუფრის ღვინო,
ცქრიალა ღვინო, შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი, არაყი.
___________________________________________
(260) AM 2021 109112 A
(210) AM 109112
(220) 2020 07 17
(731) ბასფ სე
კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენი
რეინზე, გერმანია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
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(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
(511)
1 ‒ სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნივთიერებები, კერძოდ, მცენარეების გასაძლიერებელი პრეპარატები, მცენარეებში სტრესის მართვის ქიმიური ან ბიოლოგიური პრეპარატები, მცენარეების ზრდის მარეგულირებელი პრეპარატები, თესლეულის დასამუშავებელი ქიმიური პრეპარატები, თესლეულის გენები სოფლის
მეურნეობაში წარმოებისათვის.
5 ‒ მავნებლების გასანადგურებელი და საწინააღმდეგო პრეპარატები; ინსექტიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, პესტიციდები.
31 ‒ სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის ნაწარმი, კერძოდ, პესტიციდებით ან
ქიმიური ან ბიოლოგიური ნაწარმით დამუშავებული თესლეული, მარცვლეული და მცენარის ვეგეტატიური ნაწილები; სხვა კლასებში
შეტანილის გარდა.
___________________________________________
(260) AM 2021 109113 A
(210) AM 109113
(220) 2020 07 17
(731) ბასფ აგრიკალჩერალ სოლუშენს სიდ უს
ლლკ
100 პარკ ავენიუ, ფლორამ პარკი,
ნიუ-ჯერზი, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
(511)
1 ‒ სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნივთიერებები, კერძოდ, მცენარეების გასაძლიერებელი პრეპარატები, მცენარეებში სტრესის მართვის ქიმიური ან ბიოლოგიური პრეპარატები,
მცენარეების ზრდის მარეგულირებელი პრეპარატები, თესლეულის დასამუშავებელი ქიმიური პრეპარატები, თესლეულის გენები სოფლის
მეურნეობაში წარმოებისათვის.
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31 ‒ სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის ნაწარმი, კერძოდ, პესტიციდებით ან
ქიმიური ან ბიოლოგიური ნაწარმით დამუშავებული თესლეული, მარცვლეული და მცენარის
ვეგეტატიური ნაწილები; სხვა კლასებში შეტანილის გარდა.
___________________________________________
(260) AM 2021 109114 A
(210) AM 109114
(220) 2020 07 17
(731) ბასფ აგრიკალჩერალ სოლუშენს სიდ უს
ლლკ
100 პარკ ავენიუ, ფლორამ პარკი,
ნიუ-ჯერზი, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
(511)
1 ‒ სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნივთიერებები, კერძოდ, მცენარეების გასაძლიერებელი პრეპარატები, მცენარეებში სტრესის მართვის ქიმიური ან ბიოლოგიური პრეპარატები,
მცენარეების ზრდის მარეგულირებელი პრეპარატები, თესლეულის დასამუშავებელი ქიმიური პრეპარატები, თესლეულის გენები სოფლის
მეურნეობაში წარმოებისათვის.
31 ‒ სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის ნაწარმი, კერძოდ, პესტიციდებით ან
ქიმიური ან ბიოლოგიური ნაწარმით დამუშავებული თესლეული, მარცვლეული და მცენარის
ვეგეტატიური ნაწილები; სხვა კლასებში შეტანილის გარდა.
___________________________________________
(260) AM 2021 109128 A
(210) AM 109128
(220) 2020 07 20
(731) შპს „ეკო ბოჰემია“
სოფ. წეროვანი, 3318, მცხეთა,
საქართველო
(540)
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(591) მწვანე, წითელი, თეთრი
(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.02; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.03.11; 27.05.01;
27.05.24; 28.19; 29.01.13
(511)
5 ‒ სადეზინფექციო საშუალებები.
___________________________________________
(260) AM 2021 109134 A
(210) AM 109134
(220) 2020 07 21
(731) შპს „კონცეპტ ფარმა“
უნივერსიტეტის ქ. 2, ბ. 5, ა ბლოკი, 0177,
თბილისი, საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

ფლოქსაზოლი
Floxazol
Флоксaзол
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(260) AM 2021 109135 A
(210) AM 109135
(220) 2020 07 21
(731) შპს „კონცეპტ ფარმა“
უნივერსიტეტის ქ. 2, ბ. 5, ა ბლოკი, 0177,
თბილისი, საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

იბუტამოლ დუო
Ibutamol duo
Ибутамол дуо
(591) შავ-თეთრი

(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(260) AM 2021 109221 A
(210) AM 109221
(220) 2020 07 29
(731) მარტინეს ნიეტო, ს.ა.
კრტა. ლა ალხორა, კმ. 4,6, 30391 ლა გია,
კარტახენა (მურსია), ესპანეთი
(740) ლილიანა დარახველიძე
(540)

NEOCARBON
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ წამლის მიწოდების ნივთიერებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ფარმაცევტული საშუალებების მიწოდების გაადვილებას; სამკურნალო დანამატები ცხოველების საკვებისათვის; კოლაგენი სამედიცინო მიზნებისთვის; ვეტერინარული
პრეპარატები; ამინომჟავური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; შერეული ბიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; პრეპარატები ნატუროპათიაში გამოსაყენებლად; სამკურნალო ზეთები ბავშვებისთვის; მინერალური წყლები სამედიცინო მიზნებისათვის; აბაზანების თერაპიული (სამკურნალო) პრეპარატები; პარაფარმაცევტული პრეპარატების შემცვლელი გამაძლიერებელი დანამატები პროფილაქტიკური მიზნებისათვის და
რეკონვალესცეტებისათვის; ბიოქიმიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ფერმენტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; აბაზანის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის;
პრეპარატები მიკროელემენტებით ადამიანისა
და ცხოველებისთვის; სპირტი გაწმენდისათვის
სამედიცინო მიზნებისათვის; აბაზანის ტალახი
(სამკურნალო); საპოხი მასალები ვეტერინარული მიზნებისათვის; მშრალი სამკურნალო შამპუნები; სამედიცინო პრეპარატები; ქიმიური
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პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის;
პრეპარატები და პროდუქტები განკუთვნილი
მავნებლებთან ბრძოლისათვის; სუნთქვის გამახალისებლები (გამაგრილებლები) სამედიცინო
მიზნებისათვის; ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისათვის; მინერალური საკვები პრეპარატები
სამკურნალო მიზნებისათვის; ფარმაცევტული
პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის;
სააბაზანო პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ტუალეტის სამკურნალო საშუალებები;
ცარიელი კაფსულები ფარმაცევტული პრეპარატებისათვის; ვეტერინარული პრეპარატები და
ნივთიერებები; ჟელატინი სამედიცინო მიზნებისათვის; საპოხი მასალები სამედიცინო ან
ვეტერინარული მიზნებისათვის; ტრიპტოფანის
პრეპარატები; სტომატოლოგიური პრეპარატები
და ნაწარმი; მენთოლიანი პრეპარატები ორთქლის აბაზანებისთვის ბავშვებისათვის; ვიტამინების და მინერალების შემცვლელი პრეპარატები; მარგალიტის პუდრი სამედიცინო მიზნებისათვის; სტომატოლოგიური პრეპარატები, ნაწარმი, კბილების გასაწმენდი სამკურნალო საშუალებები; საპოხი მასალები სამედიცინო მიზნებისათვის; მედიკამენტები ვეტერინარული
მიზნებისათვის; სამკურნალო თიხის პრეპარატები; ბიოლოგიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; საკვების დანამატები
ვეტერინარული მიზნებისათვის; მინერალური
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ფერმენტული პრეპარატები (ენზიმები) სამედიცინო მიზნებისათვის; პურეული მარცვლოვანების
დამუშავების თანაპროდუქტები სამედიცინო
მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო სასმელების
დასამზადებელი პრეპარატები; სამკურნალო
შამპუნები; ცხოველების კვების სტიმულატორები; ქერქის ექსტრაქტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ლოსიონები ძაღლებისთვის ვეტერინარული მიზნებისათვის; კაფსულები მედიკამენტებისათვის; სანდლოზის ხის ზეთი სამედიცინო, ფარმაცევტული და ვეტერინარული
მიზნებისათვის; ტრიქომიცინის პრეპარატები;
საკვები დანამატები და დიეტური პრეპარატები; ჰიგიენური პრეპარატები და ნაწარმი სამედიცინო მიზნებისათვის; ბაქტერიოლოგიური
პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის;
ფერმენტული პრეპარატები (ენზიმები) ვეტერინარული მიზნებისათვის; სამკურნალო შამპუნები შინაური ცხოველებისთვის; აბუსალათინის ზეთი ფარმაცევტული პრეპარატების დასაფარად; მარილები მინერალური წყლის აბაზანებისათვის; თერმული წყალი; ლოსიონები ვე-
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ტერინარული მიზნებისათვის; მინერალური
წყლების მარილები; მასაჟის სამედიცინო გელები; მეთიონინის პრეპარატები; სანიტარულჰიგიენური პრეპარატები და ნაწარმი სამედიცინო მიზნებისათვის; ზღვის წყალი სამკურნალო
აბაზანებისთვის; საფუარის ექსტრაქტები სამედიცინო, ვეტერინარული ან ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; ქერქის ფხვნილი სამედიცინო
მიზნებისათვის; საკვების დანამატები სამედიცინო მიზნებისათვის (ცხოველების); ქერქის
ფხვნილი ვეტერინარული მიზნებისათვის; გააქტიურებული ნახშირი ტოქსინების ადსორბციისათვის სამედიცინო მიზნებისათვის; სამედიცინო პრეპარატები ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის; სამკურნალო ტალახი; სპირტი
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; პრეპარატები
მიკროელემენტებით ადამიანისათვის; ჰიგიენური პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; ამინომჟავური პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის; პრეპარატები მიკროელემენტებით ცხოველებისათვის; ცხოველების ფარმაცევტული პრეპარატები; ბიოქიმიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; საკვები დანამატები ვეტერინარული მიზნებისათვის; სუნთქვის გასაგრილებელი საღეჭი რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ქერქის ექსტრაქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; გაპარსვის შემდგომი ლოსიონები სამკურნალო; ბიოლოგიური
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; საფუარი სამედიცინო, ვეტერინარული ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სამედიცინო სპირტი; ფარმაცევტული პროდუქტები და ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებები.
___________________________________________
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რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები
(111) M 2021 33534 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 103860 A
(220) 2020 02 26
(732) შპს „ვიგრუპ“
კეკელიძის ქ. 25, კორპ. 6, ბ. 1, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33539 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 105669 A
(220) 2019 11 07
(732) შპს „ზალა რესტორანი“
ჭავჭავაძის გამზ. 37ლ, ბ. 62, ბლოკი ბ,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33535 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 105431 A
(220) 2020 03 17
(732) შპს „ქვევრის კვლევის კომპანია“
ბარაკონის ქ. 4, თბილისი, საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33540 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 105677 A
(220) 2019 11 08
(732) შპს „კახური ღვინის მარანი“
ნუცუბიძის ქ. 171, 0186, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33536 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 105439 A
(220) 2019 10 22
(732) შპს „გემოვანი“
კრწანისის ქ. 22-24, ბ. 44, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33537 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 105444 A
(220) 2019 10 22
(732) ნათია გურგენიძე
თ. აბულაძის ქ. 3, 0162, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33538 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 105653 A
(220) 2019 11 05
(732) შპს „ზეარის“
რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. 13, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33541 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 105965 A
(220) 2019 11 29
(732) შპს „იაა მოტორსი“
ალ. ყაზბეგის გამზ. 12ა, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33542 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 106045 A
(220) 2019 12 06
(732) შპს „სტარი“
ქინძმარაულის ქ. 17, ნაკადულის 3
გასასვლელი, 216, ნაკადულის III შეს.
216-ის მიმდ. (ნაკვეთი N8/42), 0145,
სამგორის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33543 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 106093 A
(220) 2019 12 12

#2 2021 02 10
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სასაქონლო ნიშნები
(732) გიორგი გაბუნია
დ. უზნაძის ქ. 2, ბ. 44, თბილისი,
საქართველო;
ნიკა გვარამია
ლევან მიქელაძის ქ. (ყოფილი აბულაძე)
19, ბ. 28, თბილისი, საქართველო;
დიმიტრი საძაგლიშვილი
კახეთის გზატკ. 36/6, ბ. 79, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33544 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 106164 A
(220) 2019 12 16
(732) შპს „ბერიკა“
ი. ჭავჭავაძის გამზ., I შესახ. 6, ბ. 80, 0179,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33545 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 106171 A
(220) 2019 12 17
(732) ეიეფ დეველოპმენტ ჰოლდინგ ლიმიტედ
იუნიტ S317, ლეველ 3, ემირეიტს
ფაინენშლ ტაუერს, დუბაი ინტერნეშნლ
ფაინენშლ სენტრ, პ. ო. ბოქს 79947, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
___________________________________________
(111) M 2021 33546 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 106182 A
(220) 2019 12 18
(732) ჯეოქს ს.პ.ა.
ფელტრინა ცენტრო 16, ფრაციონე
ბიადენე, 31044 მონტებელლუნა
(ტრევიზო), იტალია
___________________________________________
(111) M 2021 33547 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106586 A
(220) 2020 01 10
(732) ეთი გიდა სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
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ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი 11. ჯადდე
ესქიშეხირ, თურქეთი
___________________________________________
(111) M 2021 33548 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106610 A
(220) 2020 01 16
(732) შპს „თბილისის თავისუფალი
უნივერსიტეტი“
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33549 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106612 A
(220) 2020 01 16
(732) ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33550 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106613 A
(220) 2020 01 16
(732) ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33551 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106676 A
(220) 2020 01 23
(732) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33552 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106681 A

#2 2021 02 10

სასაქონლო ნიშნები
(220) 2020 01 23
(732) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33553 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106682 A
(220) 2020 01 23
(732) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33554 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106753 A
(220) 2020 01 24
(732) ქიუტერმინალს
პ.ო. ბოქს 11112, დოჰა, კატარი
___________________________________________
(111) M 2021 33555 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106757 A
(220) 2020 01 24
(732) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33556 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106758 A
(220) 2020 01 24
(732) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33557 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22

(260) AM 2020 106759 A
(220) 2020 01 24
(732) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33558 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106801 A
(220) 2020 01 30
(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33559 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106802 A
(220) 2020 01 30
(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33560 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106803 A
(220) 2020 01 30
(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33561 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106805 A
(220) 2020 01 30
(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33562 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106806 A

#2 2021 02 10
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სასაქონლო ნიშნები
(220) 2020 01 30
(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33563 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106807 A
(220) 2020 01 30
(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33564 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106808 A
(220) 2020 01 30
(732) ვიქტორია’ს სეკრეტ სტორს ბრენდ
მენეჯმენტ, ლლკ
4 ლიმიტიდ პარკვეი, რეინოლდსბერგი
ოჰაიო 43068, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 33565 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106811 A
(220) 2020 01 30
(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33566 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106813 A
(220) 2020 01 30
(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33567 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106814 A
(220) 2020 01 30
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(732) შპს „მაგთი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 152, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33568 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106938 A
(220) 2020 02 04
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33569 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106946 A
(220) 2020 02 05
(732) შპს „რანამ“
რუსთავის გზატ. 19, კორპ. 3, სართ. I, 0165,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33570 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106947 A
(220) 2020 02 05
(732) შპს „რანამ“
რუსთავის გზატ. 19, კორპ. 3, სართ. I, 0165,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33571 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 106965 A
(220) 2020 02 06
(732) შპს „წნორის ლუდი“
აღმაშენებლის ქ. 42, წნორი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33572 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107051 A
(220) 2020 02 11
(732) შპს „კაპილონი“
ჭაბუა ამირეჯიბის ქ. 7, თელავი,
საქართველო
___________________________________________

#2 2021 02 10

სასაქონლო ნიშნები
(111) M 2021 33573 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107053 A
(220) 2020 02 11
(732) შპს „ბრავო 18“
ჭაბუა ამირეჯიბის ქ. 7, თელავი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33578 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107268 A
(220) 2020 02 21
(732) ვანს ინკ.
1588 საუთ კოსტ დრაივი, კოსტა-მესა,
კალიფორნია 92626, აშშ
___________________________________________

(111) M 2021 33574 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107059 A
(220) 2020 02 11
(732) იანა ბედოიძე
წყნეთის ქ. 13/23, თბილისი, საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33579 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107385 A
(220) 2020 02 28
(732) შპს „ნოვა“
რ. აგლაძის ქ. 45, 0119, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33575 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107067 A
(220) 2020 02 13
(732) ირინე გვეტაძე
დოლიძის ქ., კორპ. 11, სად. 2, ბ. 40,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33576 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107150 A
(220) 2020 02 14
(732) შპს „ნეოლეთ“
ლიზიკო ქავთარაძის ქ. 1, სად. 3,
ბლოკი 3, ბ. 63, 0179, ვაკის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33577 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107169 A
(220) 2020 02 19
(732) შპს „ბორან ლაითი“
ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33580 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107459 A
(220) 2020 03 06
(732) შპს „კორპორაცია ქართული ღვინო“
სიმონ ჩიქოვანის ქ. 35, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33581 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107460 A
(220) 2020 03 06
(732) შპს „კორპორაცია ქართული ღვინო“
სიმონ ჩიქოვანის ქ. 35, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33582 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107493 A
(220) 2020 03 12
(732) სიპსმით ლიმითიდ
83 ქრენბრუკ როუდი, ლონდონი,
ინგლისი W42LJ, გაერთიანებული სამეფო
___________________________________________

#2 2021 02 10
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სასაქონლო ნიშნები
(111) M 2021 33583 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107494 A
(220) 2020 03 12
(732) ლივინგ პრუფ ინკ.
301 ბინი სტრით, კემბრიჯი მასაჩუსეტსი
02142, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 33584 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107495 A
(220) 2020 03 12
(732) ორიონ კორპორეიშენ
ორიონინტიე 1, ესპოო, 02200, ფინეთი
___________________________________________
(111) M 2021 33585 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2020 107496 A
(220) 2020 03 12
(732) ორიონ კორპორეიშენ
ორიონინტიე 1, ესპოო, 02200, ფინეთი
___________________________________________

(220) 2019 08 15
(732) სიქს კონტინენტს ჰოტელს ინკ.
3 რავინია დრაივ, ატლანტა, შტატი
ჯორჯია, 30346, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 33589 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 105145 A
(220) 2019 10 02
(732) ირაკლი შიოშვილი
ალ. ჭავჭავაძის შესახ. 2, სახლი 4, 0181,
დაბა წყნეთი, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33604 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 103464 A
(220) 2019 06 04
(732) სპორტ & ფეშენ მენეჯმენტ პტე. ლტდ.
6 შენტონ ვეი, №18-11, ოუე დაუნტაუნ 2,
068809, სინგაპური
___________________________________________

(111) M 2021 33586 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 104546 A
(220) 2019 08 15
(732) სიქს კონტინენტს ჰოტელს, ინკ.
3 რავინია დრაივ, ატლანტა, ჯორჯიის
შტატი, 30346, აშშ
___________________________________________

(111) M 2021 33605 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 104455 A
(220) 2019 08 08
(732) ჰიუნდაი ჰევი ინდასტრიზ ჰოლდინგს კო.,
ლტდ.
50, ტექნო სუნჰვან-რო 3-გილ, იუგა-ეუპ,
დალსეონგ-გუნ, დეგუ, კორეის
რესპუბლიკა
___________________________________________

(111) M 2021 33587 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 104547 A
(220) 2019 08 15
(732) სიქს კონტინენტს ჰოტელს, ინკ.
3 რავინია დრაივ, ატლანტა, შტატი
ჯორჯია, 30346, აშშ
___________________________________________

(111) M 2021 33606 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 105890 A
(220) 2019 11 28
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33588 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(260) AM 2019 104548 A

(111) M 2021 33607 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 105892 A
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(220) 2019 11 28
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33608 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 105982 A
(220) 2019 12 04
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ. არნჰემ (ნლ),
ცვაიგნიდერლაუსუნგ ფრაიენბახ
ჰუობშტრასე 3, პფეფიკონი SZ, შვეიცარია
___________________________________________
(111) M 2021 33609 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 105985 A
(220) 2019 12 05
(732) შპს მარნისკარი
აფაქიძის ქ. 11, ბ. 125, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33610 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 106065 A
(220) 2019 12 10
(732) კრაფტ ფუდს დენმარკ ინტელექტუალ
პროპერტი აპს
რინგაგერ 2 A, 2.ტვ, DK-2605 ბრონდბი,
დანია
___________________________________________

(111) M 2021 33611 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 106285 A
(220) 2019 12 23
(732) საჰარჩინ სალამატ კომპანი
სუით 218, სართული 2, (ადმინისტრაციული), N450, ბაზარ ბოზორგ
მირდამად ბუიდინგ, ქუჩა დაფინეჰ-ს
კუთხეში, მირდამად ბლვდ., თეირანი,
ირანი
___________________________________________

(111) M 2021 33612 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2019 106437 A
(220) 2019 12 31
(732) შენჟენ იინჩენ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
4D83, ლონგშენგ მობილ ფოუნ ექსესორის
სითი, ჰუაფა ნორს როუდ, ფუტიან
დისტრიქტ, შენჟენი, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა
___________________________________________
(111) M 2021 33613 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106524 A
(220) 2020 01 09
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ბოიაკა 237, ბუენოს-აირესი, არგენტინა
___________________________________________
(111) M 2021 33614 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106525 A
(220) 2020 01 09
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ბოიაკა 237, ბუენოს-აირესი, არგენტინა
___________________________________________
(111) M 2021 33615 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106526 A
(220) 2020 01 09
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ბოიაკა 237, ბუენოს-აირესი, არგენტინა
___________________________________________
(111) M 2021 33616 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106527 A
(220) 2020 01 09
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ბოიაკა 237, ბუენოს-აირესი, არგენტინა
___________________________________________
(111) M 2021 33617 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106605 A
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(220) 2020 01 15
(732) ბრამსის ინსტიტუტი
ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 43, ბ. 43, 0186,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33618 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106641 A
(220) 2020 01 17
(732) ვასუ ჰელსკეა პვტ. ლტდ.
967/4 ჯი. აი. დი. სი. მაკარპურა,
ვადოდარა 390 010, გუჯარატ, ინდოეთი
___________________________________________
(111) M 2021 33619 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106804 A
(220) 2020 01 30
(732) მარიოტ ინტერნეიშენელ ინკ.
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 33620 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106824 A
(220) 2020 01 31
(732) შპს „ციტრონი“
ო. ლორთქიფანიძის ქ. 18/5, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33621 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106953 A
(220) 2020 02 05
(732) მაჯიდ სედაგჰატპიშეჰ
იუნიტ 4, 4 ფლორ, პამ ტაუერ, ზაფარ სტ.
აფრიკა ბლვდ, თეირანი, ირანი
___________________________________________
(111) M 2021 33622 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107033 A
(220) 2020 02 07
(732) შპს „ლაზი“
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წყალტუბოს ქ. 6, ბ. 82, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33623 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107058 A
(220) 2020 02 11
(732) შპს „ალეგრო“
სამღებროს ქ. 21 (ნაკვ. 649), თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33624 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107064 A
(220) 2020 02 12
(732) ჰაირატ ალ-მანაფა ფორ გენერალ ტრეიდ
ენდ პაბლიკ ტრენსპორტ ლიმიტიდ
ლაებილიტი კამპანი
27, საბორნი სტრ. ვარნა, ბულგარეთი
___________________________________________
(111) M 2021 33625 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107165 A
(220) 2020 02 19
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“
ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33626 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107167 A
(220) 2020 02 19
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“
ი. ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33627 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107182 A
(220) 2020 02 20
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
1800 ვევე, შვეიცარია
___________________________________________
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(111) M 2021 33628 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107288 A
(220) 2020 02 24
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშნ
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტექსასის შტატი 75039, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 33629 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107302 A
(220) 2020 02 27
(732) ორიონ კორპორეიშენ
ორიონინტიე 1, 02200 ესპოო, ფინეთი
___________________________________________
(111) M 2021 33630 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107303 A
(220) 2020 02 27
(732) ორიონ კორპორეიშენ
ორიონინტიე 1, 02200 ესპოო, ფინეთი
___________________________________________
(111) M 2021 33631 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107395 A
(220) 2020 03 04
(732) დიუპონ სეიფთი & ქონსთრაქშენ ინკ.
974 სენტერ როუდი, უილმინგტონი,
დელავერი 19805, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 33632 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107398 A
(220) 2020 03 04
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის
შტატი 92879, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 33633 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04

(260) AM 2020 107400 A
(220) 2020 03 04
(732) შპს რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ აუტორიტი
ჯორჯია
თელავის ქ. 20, 0183, ისნის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33634 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107401 A
(220) 2020 03 04
(732) ვახტანგ იურიევიჩ კასრაძე
ულ. მაიაკოვსკოგო, სახლი 49, ბ. 19,
ომსკი, 644010, რუსეთის ფედერაცია
___________________________________________
(111) M 2021 33635 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107402 A
(220) 2020 03 04
(732) შპს „მაგთიკომი“
ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33636 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107403 A
(220) 2020 03 04
(732) სიაომი ინკ.
ფლორ 13, რეინბოუ სითი შოპინგ მოლ II
ოფ ჩაინა რესურსიზ, No. 68, ქინგჰე მიდლ
სტრიტ, ჰაიდიან დისტრიქტი, ბეიჯინგი,
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
___________________________________________
(111) M 2021 33637 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107406 A
(220) 2020 03 05
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის
შტატი 92879, აშშ
___________________________________________
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(111) M 2021 33638 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107407 A
(220) 2020 03 05
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის
შტატის კორპორაცია
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის
შტატი 92879, აშშ
___________________________________________

(111) M 2021 33643 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107487 A
(220) 2020 03 11
(732) ვანგ ტენგიინგ
გრუპ 13, ჰეჟაი ვილიჯ, ნიანსანლი სტრიტ,
იივუ, ჟეჯიანგი, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა
___________________________________________

(111) M 2021 33639 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107466 A
(220) 2020 03 06
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი
12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
___________________________________________

(111) M 2021 33644 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107497 A
(220) 2020 03 12
(732) შპს „გლავსპირტპრომი“
ლილოს დასახ. 51, 0198, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33640 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107467 A
(220) 2020 03 06
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი
12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
___________________________________________

(111) M 2021 33645 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107550 A
(220) 2020 03 13
(732) შპს „აი სი არ ტრეიდი“
დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა,
მე-5 სარ. 0131, თბილისი, საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33641 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107468 A
(220) 2020 03 06
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი
12, ჰეოლლეუნგ-რო, სეოჩო-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
___________________________________________
(111) M 2021 33642 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107470 A
(220) 2020 03 06
(732) გიორგი დალაქიშვილი
სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთის რაიონი,
საქართველო
___________________________________________
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(111) M 2021 33646 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107556 A
(220) 2020 03 14
(732) თამარ მეგრელიშვილი
ქიაჩელი-ახვლედიანის ქ. 12/9, 0108,
ძველი თბილისი, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33647 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107567 A
(220) 2020 03 17
(732) დინგთოკ ჰოლდინგ (კაიმანი) ლიმიტიდ
ვისტრა (კაიმანი) ლიმიტიდ, საფოსტო
ყუთი 31119 გრანდ პავილიონი, ჰიბისკუს
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ვეი, 802 ვესტ ბეი როუდი, გრანდ კაიმანი,
KY1 - 1205, კაიმანის კუნძულები
___________________________________________
(111) M 2021 33648 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107573 A
(220) 2020 03 17
(732) დინგთოკ ჰოლდინგ (კაიმანი) ლიმიტიდ
ვისტრა (კაიმანი) ლიმიტიდ, საფოსტო
ყუთი 31119 გრანდ პავილიონი, ჰიბისკუს
ვეი, 802 ვესტ ბეი როუდი, გრანდ კაიმანი,
KY1 - 1205, კაიმანის კუნძულები
___________________________________________

(732) შპს „კრინტი“
დ. კაზრეთი, მადნეულის ქ. 10, 1103,
ბოლნისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 33653 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 106955 A
(220) 2020 02 06
(732) შპს „არტფარმა“
გამრეკელის ქ. 19 (512), 0160, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 33649 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107575 A
(220) 2020 03 17
(732) დინგთოკ ჰოლდინგ (კაიმანი) ლიმიტიდ
ვისტრა (კაიმანი) ლიმიტიდ, საფოსტო
ყუთი 31119 გრანდ პავილიონი, ჰიბისკუს
ვეი, 802 ვესტ ბეი როუდი, გრანდ კაიმანი,
KY1 - 1205 , კაიმანის კუნძულები
___________________________________________
(111) M 2021 33650 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107576 A
(220) 2020 03 17
(732) ტმჰ ვორლდვაიდ, ლლკ
22 სილვან ვეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 33651 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107670 A
(220) 2020 03 31
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
___________________________________________
(111) M 2021 33652 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(260) AM 2020 107923 A
(220) 2020 04 15
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დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული
სასაქონლო ნიშნები
რეგისტრაციის

გაუქმების

მოთხოვნით

საჩივრის

შეტანა

შესაძლებელია

საქპატენტის

სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში.

(111) M 2021 33533 R
(151) 2021 01 21
(181) 2031 01 21
(210) AM 111092
(220) 2020 12 30
(732) შპს „ქართული ლიმონათი“
ალექსიძის ქ. კვ. 1, კორპ 4, ბ. 25, 0122,
თბილისი, საქართველო
(540)

ლიმონ10
(591) შავ-თეთრი
(511)
32 ‒ ლიმონათი.
___________________________________________
(111) M 2021 33590 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(210) AM 111276
(220) 2021 01 12
(732) შპს „ხაირატ ალ მანაფეი კო ფორ
ტრანსფორტ ენდ ჯენერალ ტრეიდინგ“
27 საბორნის ბულვარი, ვარნა, 9000,
ბულგარეთი
(740) ირაკლი გვილია
(540)

HP
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სიგარეტები; სიგარები, რომლებიც შეიცავს
არასამედიცინო დანიშნულების თამბაქოს ჩამნაცვლებლებს; არომატიზატორები; არომატული ნივთიერებები თამბაქოსთვის (ეთერზეთების გარდა); სიგარილოები; სიგარები; თამბაქო;
თამბაქოს პროდუქტები; მოსაწევი ბალახები.
___________________________________________
(111) M 2021 33591 R
(151) 2021 01 22
(181) 2031 01 22
(210) AM 111277
(220) 2021 01 12
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(732) შპს „ხაირატ ალ მანაფეი კო ფორ
ტრანსფორტ ენდ ჯენერალ ტრეიდინგ“
27 საბორნის ბულვარი, ვარნა, 9000,
ბულგარეთი
(740) ირაკლი გვილია
(540)

HGP
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ სიგარეტები; სიგარები, რომლებიც შეიცავს
არასამედიცინო დანიშნულების თამბაქოს ჩამნაცვლებლებს; არომატიზატორები; არომატული ნივთიერებები თამბაქოსთვის (ეთერზეთების გარდა); სიგარილოები; სიგარები; თამბაქო;
თამბაქოს პროდუქტები; მოსაწევი ბალახები.
___________________________________________
(111) M 2021 33592 R
(151) 2021 01 25
(181) 2031 01 25
(210) AM 111279
(220) 2021 01 13
(732) შპს „ილევენ“
ნათია ბაშალეიშვილის ქ. II ჩიხი 26, 0179,
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი ჟორჟოლიანი
(540)

(591) FD2027 წითელი, 000000 შავი
(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.12; 29.01.12
(511)
43 ‒ ადგილების დაჯავშნა პანსიონებში; ადგილების დაჯავშნა სასტუმროში; ავეჯის, მაგიდის
თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; ბანაკები (დასასვენებელი) (საცხოვრებლით უზრუნველყოფა); ბარების მომსახურება; გადასატანი
ნაგებობების გაქირავება; განათების ხელსაწყოების გაქირავება; გაქირავება (დროებითი საცხოვრებლის); დროებითი საცხოვრებლით უზ-
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რუნველყოფა (ჩამოსვლის და გამგზავრების მართვა); დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მომსახურება (სასტუმროები, პანსიონები); დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა;
დღის ბაგა ბავშვებისთვის (მომსახურება); ვაშოკუს ტიპის (იაპონური კერძები) რესტორნებით
მომსახურება; თვითმომსახურების რესტორნებით მომსახურება; იაპონური რესტორნების მომსახურება; კარვების გაქირავება; კაფეებით მომსახურება; კაფეტერიებით მომსახურება; კემპინგებით უზრუნველყოფა; მზარეულობასთან
დაკავშირებული ინფორმაცია და რჩევები; მოტელებით მომსახურება (ავტოტურისტთა სასტუმრო); მოხუცებულთა თავშესაფრებით მომსახურება; ნამცხვრის გაფორმება; პანსიონებით
მომსახურება; პანსიონები (ცხოველთა); რესტორნებით მომსახურება; საკვები პროდუქტების
გაფორმება; საკვების გაფორმება; საკვების შეკვეთით დამზადება; საკვებისა და სასმელის ადგილზე მიტანა (წვეულებების მომსახურება); სამზარეულოს მოწყობილობების გაქირავება; სასადილოებით მომსახურება; სასაუზმეებით მომსახურება; სასმელი წყლის დისპანსერების გაქირავება; სასტუმროებით მომსახურება; ტურბაზებით მომსახურება; შეფ-მზარეულის მომსახურება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების
გაქირავება; ჩილიმ ბარების მომსახურება.
___________________________________________
(111) M 2021 33593 R
(151) 2021 01 26
(181) 2031 01 26
(210) AM 111080
(220) 2020 12 29
(732) შპს „რემედიუმ სისტემ“
ალ. ყაზბეგის გამზ 24გ, 0166, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) F9F9F9 თეთრი, 070000 შავი
(531) 27.05.01
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და
კბილის ცვილი; მადეზინფიცირებელი საშუა-

ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი
პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის;
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
___________________________________________
(111) M 2021 33594 R
(151) 2021 01 26
(181) 2031 01 26
(210) AM 111321
(220) 2021 01 18
(732) დოლჩე ინტერნეშენელ ჰოლდიგს ინკ.
22 სილვან უეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

DOLCE
(591) შავ-თეთრი
(511)
43 ‒ საკურორტო სასტუმროებით, სასტუმროებით, მოტელებში განთავსებით და რესტორნებით მომსახურება; საცხოვრებელ ბინებში განთავსებით მომსახურება; მესამე პირებისთვის
დროებითი საცხოვრებლის დაჯავშნის მომსახურება; ადგილების და საცხოვრებლის დაჯავშნის მომსახურება.
___________________________________________
(111) M 2021 33595 R
(151) 2021 01 26
(181) 2031 01 26
(210) AM 111324
(220) 2021 01 18
(732) შპს „სილქ გასტრონომი“
კოტე მარჯანიშვილის ქ. 6, გორი,
საქართველო
(740) რუსუდან ოთიაშვილი
(540)

(591) ყავისფერი, თეთრი
(531) 08.03.08; 08.05.01; 08.05.02; 08.05.03;
08.05.04; 08.05.15; 26.01.15; 26.01.16;
29.01.07; 29.01.12
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(511)
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები,
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და ცხიმები.
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
32 ‒ ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მინერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმელები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების დასამზადებლად.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
___________________________________________
(111) M 2021 33596 R
(151) 2021 01 26
(181) 2031 01 26
(210) AM 111328
(220) 2021 01 18
(732) შპს „გლობალფარმი“
ალმასიანის ქ. 13ა/ ბერბუთის ქ. 8, 0171,
თბილისი, საქართველო
(740) ნათია ურუშაძე
(540)

რონესილ
РОНЕСИЛ
RONESIL

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინალური გამოყენებისთვის ვარგისი დი80

ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(111) M 2021 33597 R
(151) 2021 01 26
(181) 2031 01 26
(210) AM 111346
(220) 2021 01 22
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI-ის წარმომადგენლობა
საქართველოში
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ცხვედიანი
(540)

Talong
ტალონგი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(111) M 2021 33598 R
(151) 2021 01 26
(181) 2031 01 26
(210) AM 111347
(220) 2021 01 22
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI-ის წარმომადგენლობა
საქართველოში

#2 2021 02 10

სასაქონლო ნიშნები
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ცხვედიანი
(540)

Parbolo
პარბოლო
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(111) M 2021 33599 R
(151) 2021 01 26
(181) 2031 01 26
(210) AM 111402
(220) 2021 01 22
(732) შპს „ჯაკარტა“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179, ბ. 39,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავი, თეთრი, ვერცხლისფერი, ღია
ცისფერი, რუხი
(531) 01.15.15; 01.15.19; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 29.01.12
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად; არაყი.
___________________________________________

(111) M 2021 33600 R
(151) 2021 01 28
(181) 2031 01 28
(210) AM 111159
(220) 2021 01 06
(732) ილლია მიშჩენკო
აღმაშენებლის ქ. 1, 1100, ბოლნისი,
საქართველო
(540)

ფრეშიკო
Freshiko
Фрешико
(591) შავ-თეთრი
(511)
43 ‒ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
___________________________________________
(111) M 2021 33601 R
(151) 2021 02 01
(181) 2031 02 01
(210) AM 111409
(220) 2021 01 24
(732) შპს „მუსლიმი“
ვალერიან გუნიას ქ. II გასასვლელი 11,
0108, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) თეთრი, მწვანე
(531) 25.01.13; 25.01.25; 27.05.01; 28.19; 29.01.03
(511)
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და მოხარშული, ან შემწვარი
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები,
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და ცხიმები.
___________________________________________
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(111) M 2021 33602 R
(151) 2021 02 03
(181) 2031 02 03
(210) AM 111504
(220) 2021 01 30
(732) შპს „იდეალი“
მიხეილ ჯავახიშვილის ქ. I შეს. 7, 0108,
დაბა წყნეთი, თბილისი, საქართველო
(740) თამარ დონაძე
(540)

(591) FCF9F9 თეთრი, 020202 შავი, C90C1F
წითელი, 60605E ნაცრისფერი, B7B6B3
ღია ნაცრისფერი, 89662E ღია ყავისფერი,
D1A15E კრემისფერი, E8D686 ღია
კრემისფერი
(531) 05.07.16; 07.01.24; 07.03.01; 08.01.09;
08.01.12; 08.01.15; 29.01.14
(511)
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი;
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
___________________________________________
(111) M 2021 33603 R
(151) 2021 02 03
(181) 2031 02 03
(210) AM 111431
(220) 2021 01 27
(732) გაბრიელ ლილუაშვილი
დადიანის ქ. 223, თბილისი, საქართველო
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(540)

(591) შავი-თეთრი
(531) 01.15.15; 01.15.19; 26.04.02; 26.04.05;
26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.08;
27.05.24
(511)
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტები;
კვერცხი; რძე, ყველი კარაქი, იოგურტი და რძის
სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და საკვები
ცხიმები; ქათმის ჩხირები; ქათმის ვრაპი; შემწვარი კარტოფილი (ფრი); ყველის ბურთულები;
ყველის სოუსი.
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; შარბათი და სხვა საკვები
ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; ძმარი,
საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი); ბლინები; ორცხობილა; ეკლერი;
ხვეულა; ქადა; ფენქეიქი; ვაფლი; ნამცხვრები;
კარამელის, შოკოლადის და კენკრის სოუსები;
მაიონეზი; კეტჩუპი.
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;
კაფეები; კრეპერია; საკვებისა და სასმელის მიტანის მომსახურება; საკვების და/ან სასმელის
უზრუნველყოფა, კერძოდ, მომხმარებლისთვის
საკვების და/ან სასმელის მიწოდებისა და წაღების უზრუნველყოფა (Take-away).
___________________________________________
(111) M 2021 33654 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(210) AM 111343
(220) 2021 01 21
(732) შპს „ეიესბისი“
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სასაქონლო ნიშნები
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 104, 0159,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) FFFFFF თეთრი, 55C724 მწვანე, 1329AD
ლურჯი
(531) 24.17.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12
(511)
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(111) M 2021 33655 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(210) AM 111437
(220) 2021 01 27
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(111) M 2021 33657 R
(151) 2021 02 05
(181) 2031 02 05
(210) AM 111507
(220) 2021 02 01
(732) იუნაითედ კომპანი
შოთა ნადირაშვილის ქ. 44, ბ. 24, ისნის
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(540)

ჰანუტაზი
HANUTAZ
Ханутаз

SYBRAVA
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები.
___________________________________________
(111) M 2021 33656 R
(151) 2021 02 04
(181) 2031 02 04
(210) AM 111405
(220) 2021 01 22
(732) შპს „გიგი“
შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, III მკრ.,
I კვარტ., კორპ. 16, ბ. 4, საბურთალოს
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(740) თამარ მაჭავარიანი
(540)

(591) წითელი, ყვითელი, მწვანე,
სტაფილოსფერი, თეთრი
(531) 05.03.13; 05.03.16; 26.01.01; 26.01.03;
26.01.24; 28.19; 29.01.13
(511)
31 ‒ ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვავილები;
სათესლე ბოლქვები და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა საკვები და სასმელი ალაო.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინალური გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი
მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________

#2 2021 02 10

83

სასაქონლო ნიშნები

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქალაქი მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

(260) AM 2021 104797 A*
(800) 1012690
(151) 2009 08 05
(891) 2019 08 21
(731) BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH &
Co. KG
Otto-Boge-Str. 1-7, 33739 Bielefeld,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.10; 26.03.01; 26.07.03; 27.05.17
(511)
7 ‒ Compressors (machines), air compressors (machines); compressed-air reservoirs and pressure tanks
being parts of machines; compressed air tools; compressed-air plants (machines) principally consisting of
a compressor mounted on receiver; compressed-air
stations (machines) principally consisting of a compressor including built-in dryer; compressed-air centres (machines) principally consisting of a compressor
and dryer mounted on receiver; oil-water separators
(machines), automatic grease devices (machine parts),
internal filters for compressors (machine parts), internal dryers for compressors (machine parts); condensate drains (machine parts); converter for generating
oil-free compressed-air (machine parts); compressor
controls as included in this class, all the aforementioned goods excluding elastic couplings, bumpers and
bearings of rubber for wheel suspensions, springs of
rubber and shock absorbers/dampers
___________________________________________
(260) AM 2021 106992 A
(800) 1512587
(151) 2019 12 12
(891) 2019 12 12
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"Babkiny semechki"
Prospekt Mira, 20, 3d floor, room 4, Tomsk,
RU-634057 Tomskaya oblast, Russian
Federation
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(540)

(591) White, gray, black, red and its shades, green and
its shades, yellow and its shades, blue and its
shades, beige
(531) 02.03.01; 16.03.13; 26.01.14; 28.05; 29.01.15
(511)
29 ‒ Peanuts, prepared; nut-based snack foods; almonds, processed; flavored nuts; walnuts, prepared;
roasted nuts; candied nuts; pine nuts, processed; cashews, processed; nuts, prepared; roasted sunflower seeds; salted sunflower seeds; roasted pumpkin seeds;
salted pumpkin seeds; sunflower seeds, prepared; pumpkin seeds, prepared; roasted mixed nuts; hazelnuts,
prepared.
30 ‒ Peanut confectionery; almond confectionery; brittle; chocolate-coated nuts; chocolate-coated sunflower seeds; halvah.
31 ‒ Peanuts, fresh; edible sesame, unprocessed; almonds [fruits]; nuts [fruits]; sunflower seeds, unprocessed; pumpkin seeds, unprocessed.
35 ‒ Computerized file management; demonstration
of goods; marketing research; commercial information and advice for consumers in the choice of products
and services; marketing; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes;
commercial intermediation services; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
sales promotion for others; promotion of goods and
services through sponsorship of sports events; rental
of sales stands; distribution of samples; dissemination
of advertising matter; direct mail advertising; advertising by mail order; compilation of information into
computer databases; systemization of information into
computer databases; negotiation of business contracts
for others; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties; drawing up of statements of accounts; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others; business
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management of reimbursement programs for others;
administration of consumer loyalty programs; administrative processing of purchase orders; public relations; market intelligence services; search engine optimization for sales promotion; retail or wholesale services for food and beverages; retail services provided
by convenience stores; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; outsourcing services [business assistance].
___________________________________________
(260) AM 2021 107003 A
(800) 1513041
(151) 2019 09 18
(891) 2019 09 18
(731) AO Kaspersky Lab
Leningradskoe shosse, 39A/2, RU-125212
Moscow, Russian Federation
(540)

MIDORI KUMA
(591) Black, white
(511)
9 ‒ Monitors [computer programs]; computer programs [recorded]; computer programs [downloadable];
computer operating programs; electronic publications,
downloadable in the form of manuals, books, brochures and newsletters in the field of detection and curing
computer viruses, operating systems and software.
42 ‒ Web site design consultancy; computer software
design; installation of computer software; computer
virus protection services.
45 ‒ Licensing of computer software [legal services].
___________________________________________
(260) AM 2021 107601 A
(800) 1520357
(151) 2019 11 18
(891) 2019 11 18
(731) LORO PIANA S.p.A.
Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA (VC),
Italy
(540)

AUSTRALIS
(591) Black, white
(511)
23 ‒ Yarns and threads, for textile use; chenille yarn;
spun thread and yarn; spun cotton; yarn; true hemp
thread and yarn; rubber thread for textile use; coir
thread and yarn; cotton yarn; jute thread and yarn;
worsted; linen thread and yarn; threads of plastic materials for textile use; rayon thread and yarn; silk yarn;
fiberglass thread for textile use; elastic thread and
yarn for textile use; sewing thread and yarn; darning
thread and yarn; embroidery thread and yarn; worsted
yarn; spun silk.

24 ‒ Textiles and textile goods; textile fabrics for clothing and household furnishings; woven or knitted fabrics; non-woven textile fabrics; apparel fabrics; bed
covers; table covers; travelling rugs [lap robes]; bed
covers; curtains of textile or plastic; linens; cushion
covers; quilts; bed linen; bed sheets; hooded towels;
towels of textile; face towels; guest towels; beach towels; table linen; textile napkins; placemats; labels of
textile; upholstery fabrics; traced cloth for embroidery; fabric for footwear; linings [textile]; lingerie
fabric; woven fabrics for furniture; wall hangings of
textile; table linen; table mats; fabrics for textile use;
sofa covers.
25 ‒ Clothing for men, women, and children; pyjamas; lounging robes; nighties; layettes [clothing]; robes; briefs; robes; bathrobes; bathing drawers; swimming costumes; sweaters; waistcoats; knitwear (clothing); shirts; short-sleeve shirts; ready-to-wear clothing; underwear; slips [underclothing]; tee-shirts; trousers; bermuda shorts; jackets [clothing]; gowns; clothing for men and women; dress handkerchiefs; ladies'
suits; uniforms; mantles; coats; blousons; rainproof
clothing; topcoats; parkas; pea coats; skirts; boots;
half-boots; men's, women's and children's shoes; beach shoes; casual shoes; sandals; bath sandals; mules;
hats; berets; bonnets; gloves [clothing]; sashes for
wear; shoulder scarves; neckties; bow tie; waist belts;
money belts (clothing); foulards [clothing articles];
beach wraps; shawls; stockings; socks; tights; clothing of leather and of imitations of leather; stoles of
fur; pelisses.
___________________________________________
(260) AM 2021 107754 A
(800) 1519358
(151) 2019 10 16
(891) 2020 03 12
(731) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, United Kingdom
(540)

VELO
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Dietary and nutritional supplements; hemp extract
products; CBD oil; dietary preparations containing
CBD oil; gum containing nicotine; pouches containing nicotine for use as aids to stop smoking; patches
containing nicotine for medical purposes; food supplements; vitamin, mineral and nutritional supplements; herbal supplements; vitamin and mineral
drinks; vitamin and mineral fortified preparations for
oral use sold in pouch form; vitamin and mineral
fortified lozenges; nutritional supplement meal replacement products for boosting energy; tobacco-free
cigarettes for medical purposes; tobacco substitutes
for medical purposes; herbs for medicinal purposes
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including dried herbs, liquid herbal extracts and herbal capsules; nicotine preparations for medical purposes, including loose and pre-packaged powder tobacco (snus); transdermal patches.
___________________________________________
(260) AM 2021 107847 A
(800) 1524006
(151) 2019 11 11
(891) 2019 11 11
(731) BİGES GÜVENLİ HAYAT TEKNOLOJİLERİ
ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ
Halide Edip Adıvar Mah., Darülaceze Cad.
No: 18, Şişli, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Blue and red
(531) 26.01.02; 27.05.01; 29.01.12
(511)
9 ‒ Measurement apparatus and equipment including
those for scientific, nautical, topographic, meteorologic, industrial and laboratory purposes, thermometers,
not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not for medical
purposes, telescopes, periscopes, directional compasses, speed indicators, laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, stills for laboratory experiments, binoculars, ovens and furnaces for laboratory
experiments, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, cameras, photographic cameras, television apparatus, video recorders, CD
and DVD players and recorders, MP3 players, computers, desktop computers, tablet computers, wearable
technological devices, namely, smartwatches, smart
wristbands and head-mounted cameras; microphones,
loudspeakers, earphones, telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of sound or images, computer peripheral devices, cell phones, covers
for cell phones, telephone apparatus, computer printers, scanners [data processing equipment], photocopiers, magnetic and optical data carriers and computer
software and programmes recorded thereto, downloadable and recordable electronic publications, encoded
magnetic and optic cards, movies, TV series and video music clips recorded on magnetic, optical and electronic media, antennas, satellite antennas, amplifiers
for antennas, parts of the aforementioned goods, ticket
dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits],
diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors,
optical sensors, counters and quantity indicators for
measuring the quantity of consumption, automatic ti-
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me switches, clothing for protection against accidents,
irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical
lenses and cases, containers, parts and components
thereof, apparatus and instruments for conducting,
transforming, accumulating or controlling electricity,
electric plugs, junction boxes [electricity], electric
switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards, electric
resistances, electric sockets, transformers [electricity],
electrical adapters, battery chargers, electric door
bells, electric and electronic cables, batteries, electric
accumulators, solar panels for production of electricity, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use,
fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose
and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night
vision apparatus and instruments, decorative magnets,
metronomes.
42 ‒ Scientific and industrial analysis and research
services; engineering; engineering and architectural
design services; testing services for the certification of
quality and standards, computer services, namely, computer programming, computer virus protection services, computer system design, creating, maintaining
and updating websites for others, computer software
design, updating and rental of computer software, providing search engines for the internet, hosting websites, consultancy in the design and development of
computer hardware, rental of computer hardware, industrial design services, other than engineering, computer and architectural design; graphic arts designing,
authenticating works of art.
___________________________________________
(260) AM 2021 107851 A
(800) 1524110
(151) 2019 09 10
(891) 2019 09 10
(731) Zhuk Igor' Vasil'evich
ul. Matrosa Zheleznyaka, 57, kv. 65,
RU-197434 Saint-Petersburg, Russian
Federation
(540)

(591) Red, blue, yellow, green and white
(531) 05.01.03; 05.01.05; 18.02.01; 23.05.05;
24.01.03; 24.01.05; 24.01.10; 24.01.13;
24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 24.01.20;
26.13.25; 28.05; 29.01.15
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(511)
16 ‒ Fountain pens; watercolors [paintings]; albums;
almanacs; document laminators for office use; aluminium foil applying machines; mimeograph apparatus
and machines; atlases; posters; pen ink cartridges;
banknotes; banners; banners of paper; paper bows, other than haberdashery or hair decorations; badges
[paper and cardboard products]; name badges [office
requisites]; table linen of paper; tickets; baggage claim check tags of paper; forms, printed; announcement
cards [stationery]; glitter for stationery purposes; note
books; pads [stationery]; drawing pads; wristbands for
the retention of writing instruments; pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; waxed paper; découpage paper; paper for medical examination tables; paper
for recording machines; paper for radiograms; papers
for painting and calligraphy; electrocardiograph paper; drawer liners of paper, perfumed or not; wood
pulp paper; carbon paper; copying paper [stationery];
hairdresser's paper; parchment paper; writing paper;
rice paper; magnetic paper; luminous paper; toilet paper; wrapping paper; filter paper; filter paper for tea
bags; Japanese paper; paper; paper and cardboard;
blotters; newsletters; rollers for typewriters; house
painters' rollers; composing sticks; adhesives [glues]
for stationery or household purposes; modelling wax,
not for dental purposes; signboards of paper or cardboard; sewing patterns; bunting of paper; newspapers;
electrotypes; hectographs; modelling clay; polymer
modelling clay; terrestrial globes; drawing sets; engravings; slate pencils; pencil leads; gouache; holders for
money, for checkbooks, for records; document holders [stationery]; pencil holders; chalk holders; holders for cheque books; holders for stamps [seals]; page holders; name badge holders [office requisites];
diagrams; design paper; table runners of paper; engraving plates; writing slates; blackboards; galley racks
[printing]; drawing boards; advertisement boards of
paper or cardboard; duplicators; punches [office requisites]; cream containers of paper; magazines [periodicals]; log books; blanks for decorating; money clips;
clips for name badge holders [office requisites]; tags
for index cards; pen clips; bookmarkers; etching needles; tracing needles for drawing purposes; periodicals;
printed publications; drawing products for artists and
designers, including paint cups, easels and palettes,
rollers and paint trays; cardboard and paper products,
including bags, envelopes and paper containers for
packing statues, figurines and art objects of paper or
cardboard, papier-mâché figurines, lithographs, paintings and watercolors without frames or framed; book
and magazine products; art printing products; paper
shredders for office use; graphic representations; credit card imprinters, non-electric; graining combs; drawing instruments; calendars; tracing paper; tracing
cloth; tracing patterns; gums [adhesives] for stationery
or household purposes; lithographic stones; ink stones
[ink reservoirs]; pencils; pencil lead holders; lithographic pencils; charcoal pencils; pictures; transfers

[decalcomanias]; paintings [pictures], framed or unframed; cardboard; wood pulp board [stationery]; electrical insulating cardboard; hat boxes of cardboard;
cards; index cards [stationery]; geographical maps;
paper tapes and cards for the recordal of computer
programmes; trading cards, other than for games; perforated cards for Jacquard looms; catalogues; spools
for inking ribbons; covers of paper for flower pots;
paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for stationery or household purposes; isinglass for stationery or household purposes;
gluten [glue] for stationery or household purposes;
starch paste [adhesive] for stationery or household
purposes; printing blocks; books; manifolds [stationery]; checkbooks; comic books; drawing pins; cigar
bands; envelopes [stationery]; boxes of paper or cardboard; cases for stamps [seals]; paint boxes for use in
schools; correcting fluids [office requisites]; stained
glass paints; kraft paper; printed coupons; laminating
machines for home and office use; stencils [stationery]; French curves; paper tapes; typewriter ribbons;
barcode ribbons; gummed tape [stationery]; adhesive
bands for stationery or household purposes; correcting
tapes [office requisites]; inking ribbons; adhesive tapes for stationery or household purposes; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; square
rulers for drawing; drawing rulers; absorbent sheets of
paper or plastic for foodstuff packaging; humidity
control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; viscose sheets for wrapping; sheets of reclaimed
cellulose for wrapping; plastic bubble packs for wrapping or packaging; textured sheets; plastic sheets,
films and bags for wrapping and packaging; steel
letters; type [numerals and letters]; lithographs; letter
trays; paint trays; architects' models; postage stamps;
plastics for modelling; palette knife; graphic prints;
materials for découpage; aluminium foil laminated paper for printing purposes; modelling materials; teaching materials [except apparatus]; bookbinding material; sealing compounds for stationery purposes; stuffing of paper or cardboard; bookbinding apparatus
and machines [office equipment]; packing [cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; packaging material made of starches; filtering materials of
paper; table mats of paper; office machines, including
printing, copying and franking office correspondence;
polymer clay rolling machines; addressing machines;
duplicating machines; pencil sharpening machines, electric or non-electric; typewriters, electric or non-electric; paper creasers [office requisites]; franking machines for office use; chalk for lithography; writing
chalk; tailors' chalk; marking chalk; spray chalk; bags
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; garbage bags of paper or of plastics; plastic bags
for pet waste disposal; painters' easels; hand-rests for
painters; printing sets, portable [office requisites];
bibs of paper; bibs, sleeved, of paper; stickers [stationery]; finger-stalls [office requisites]; writing cases
[stationery]; cords for bookbinding; paper knives [let-
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ter openers]; printed sheet music; numbering apparatus; bottle envelopes of paper or cardboard; sealing
wafers; covers [stationery]; passport holders; plastic
cling film, extensible, for palletization; embroidery
designs [patterns]; handwriting specimens for copying; disposable paper products, including bibs, scarves
and table linen; oleographs; musical greeting cards;
greeting cards; postcards; etchings; conical paper
bags; paper bags for use in the sterilization of medical
instruments; bags for microwave cooking; palettes for
painters; ink sticks; pantographs [drawing instruments]; loose-leaf binders; files [office requisites];
folders for papers; papier mâché; pastels [crayons];
modelling paste; pen cases; pen wipers; office perforators; pens [office requisites]; nibs of gold; nibs;
steel pens; drawing pens; song books; seals [stamps];
sealing stamps; clipboards; address plates for addressing machines; handkerchiefs of paper; plastic film
for wrapping; desk mats; trays for sorting and counting money; coasters of paper; bookends; stamp
stands; mats for beer glasses; stands for pens and pencils; photograph stands; obliterating stamps; inking
pads; stamp pads; binding strips [bookbinding]; towels of paper; inking sheets for duplicators; inking
sheets for document reproducing machines; bookbinding cloth; gummed cloth for stationery purposes;
printers' blankets, not of textile; portraits; posters made of paper; paperweights; writing cases [sets]; inkstands; artists' and drawing materials; office stationery;
office requisites, except furniture; writing materials;
writing instruments; drawing materials; school supplies [stationery]; adhesive tape dispensers [office requisites]; hand labelling appliances; printed matter;
lithographic works of art; prospectuses; printed timetables; ledgers [books]; printers' reglets; indexes; paper cutters [office requisites]; rubber erasers; elastic
bands for offices; T-squares for drawing; graphic reproductions; duplicators; retractable reels for name
badge holders [office requisites]; penholders; marking
pens [stationery]; tissues of paper for removing makeup; paper wipes for cleaning; disposable paper napkins; dental tray covers of paper; face towels of paper;
place mats of paper; table napkins of paper; tablecloths of paper; paper clasps; document files [stationery]; scrapers [erasers] for offices; paper-clips; staples
for offices; reference books; erasing products; biological samples for use in microscopy [teaching materials]; histological sections for teaching purposes; figurines of papier mâché; steatite [tailor's chalk]; staplers
[office requisites]; fountain pens refills; writing board
erasers; composing frames [printing]; sealing wax; arithmetical tables; placards of paper or cardboard; highlighters; writing or drawing books; fabrics for bookbinding; stationery; stationery and office requisites,
except furniture; thick scrapbooking paper; pencil
sharpeners, electric or non-electric; pencil sharpeners;
transparencies [stationery]; stencil plates; stencils for
decorating food and beverages; cardboard tubes; Indian inks; moisteners [office requisites]; moisteners for
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gummed surfaces [office requisites]; squares for drawing; chart pointers, non-electronic; bottle wrappers
of paper or cardboard; envelope sealing machines for
offices; sealing machines for offices; vignetting apparatus; apparatus for mounting photographs; stapling
presses [office requisites]; manuals [handbooks]; file
folders; figures for decoration, cut out of plywood or
cardboard; paper coffee filters; flags of paper; flyers;
felt-tip pens; silver paper; molds for modelling clays
[artists' materials]; photograph albums; photo-engravings; photographs [printed]; stencil cases; cases, covers and devices for fastening or storage of paper products; canvas for painting; chromolithographs [chromos]; animation cels; compasses for drawing; numbers [type]; artists' watercolor saucers; correcting ink
[heliography]; ink; inkwells; blueprints; clip boards of
wood for office use; stencils; erasing shields; balls for
ball-point pens; cabinets for stationery [office requisites]; printing type; printers' type, printing blocks;
stamps; address stamps; stamps [seals]; extruder; shields [paper seals]; prints [engravings]; labels.
21 ‒ Autoclaves, non-electric, for cooking; indoor
aquaria; aquariums, terrariums and vivariums, indoor;
kitchen utensils accessories; pet brushes; pet drinking
bowls; pet grooming gloves; pet litter boxes; scoops
for the disposal of pet waste; wine aerators; buckets;
jars; cookie jars; candle jars [holders]; china ornaments; dishes; paper plates; vegetable dishes; saucers;
mugs; candy boxes; bottles; demijohns; decorative
sand bottles; busts of porcelain, ceramic, earthenware,
terra-cotta or glass; vases; epergnes; fruit cups; foldable vases; inflatable bath tubs for babies; bird baths;
baby baths, portable; plungers for clearing blocked
drains; waffle irons, non-electric; coolers [ice pails];
mop wringer buckets; buckets made of woven fabrics;
whisks, non-electric, for household purposes; cooking
skewers of metal; ham makers; rails and rings for
towels; clothing stretchers; non-electric woks; hair for
brushes; horsehair for brush-making; birdcages; funnels; carpet beaters [hand instruments]; signboards of
porcelain or glass; candle extinguishers; portable beverage dispensers; heads for electric toothbrushes;
flower pots; chamber pots; glue-pots; cruets; decanters; large-toothed combs for the hair; combs for animals; tea cosies; non-electric griddles [cooking utensils]; abrasive sponges for scrubbing the skin; makeup sponges; sponges for household purposes; toilet
sponges; flower holders; kitchen roll holders; napkin
holders; soap holders; towel holders; sponge holders;
stands for portable baby baths; toothpick holders;
soap holders; table napkin holders; holders for flowers
and plants [flower arranging]; tea bag rests; stands for
shaving brushes; trash bag holders; toilet paper
holders; soap dispensers; toilet paper dispensers; plugin diffusers for mosquito repellents; aromatic oil
diffusers, other than reed diffusers; pump dispensers
for household purposes; household or kitchen utensils
and containers; ironing boards; cutting boards for the
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kitchen; bread boards; kitchen boards; washing boards; crushers for kitchen use, non-electric; strainers
for household purposes; smoke absorbers for household purposes; household and kitchen containers, including vases, bottles, piggy banks, buckets, shakers,
pans and frying pans, kettles and pressure cookers,
non-electric; containers for household or kitchen use;
food storage jars; kitchen containers; glass jars [carboys]; heat-insulated containers; heat-insulated containers for beverages; thermally insulated containers
for food; glass flasks [containers]; brushes; heat resistant ceramic molds for preparing and serving portioned dishes; closures for pot lids; tablecloth holders;
chamois leather for cleaning; toothpicks; ceramics for
household purposes; majolica; glassware, porcelain
and earthenware; porcelain, ceramic or glass products;
works of art of porcelain, ceramic, earthenware, terracotta or glass; kitchen grinders, non-electric; eyelash
care tools included in class 21; cleaning instruments,
hand-operated; cabarets [trays]; stew-pans; couscous
cooking pots, non-electric; covers, not of paper, for
flower pots; cake brushes; shaving brushes; make-up
brushes; basting brushes; cages for household pets;
baking mats; ladles for serving wine; polishing leather; hot pots, not electrically heated; glass bulbs [receptacles]; shoe trees; napkin rings; poultry rings;
rings for birds; coin banks; piggy banks; bread baskets
for household purposes; baskets for household purposes; waste paper baskets; feeding troughs; mangers
for animals; feeding troughs for cattle; lunch boxes;
tea caddies; washtubs; earthenware saucepans; messtins; cauldrons; coffee percolators, non-electric; coffeepots, non-electric; coffee grinders, hand-operated;
ramekins; fused silica [semi-worked product], other
than for building; beer mugs; tankards; non-spill
mugs; rat traps; lids for cans; pot lids; aquarium hoods; butter-dish covers; dish covers; cheese-dish covers; reusable silicone food covers; buttonhooks; reusable ice cubes; pitchers; perfume burners; bush
(scrub) canes; paw plungers; watering cans; fly traps;
insect traps; wasps traps; traps for snails; spoons
[kitchen utensils]; ice cream scoops; mixing spoons
[kitchen utensils]; basting spoons [cooking utensils];
tart scoops; spatulas for cleaning dishes; cosmetic
spatulas; spatulas for kitchen use; litter boxes for pets;
candle cuffs; glass tags; butter dishes; articles for cleaning purposes; material for brush-making; polishing
materials for making shiny, except preparations, paper
and stone; tablemats, not of paper or textile; noodle
machines, hand-operated; lint removers, electric or
non-electric; pasta makers, hand-operated; polishing
apparatus and machines, for household purposes, nonelectric; ice mills; pepper mills, hand-operated; mills
for household purposes, hand-operated; sectional plates; feather-dusters; brooms; isothermic bags; confectioners' decorating bags [pastry bags]; bowls [basins];
mosaics of glass, not for building; milk cookers; milk
cans; cream jugs; saucepan scourers of metal; soap
boxes; mouse traps; cookware and tableware, except

forks, knives and spoons; fondue sets; cooking pot
sets; roses for watering cans; pouring spouts; cake
decorating tips and tubes; nozzles for watering hose;
fitted picnic baskets, including dishes; toilet cases;
floss for dental purposes; fiberglass thread, other than
for textile use; cookie [biscuit] cutters; pastry cutters;
omelette makers for microwave ovens, sprinklers;
sprinklers for watering flowers and plants; egg yolk
separators; cotton waste for cleaning; wool waste for
cleaning; cleaning tow; cold packs for chilling food
and beverages; chopsticks; cocktail stirrers; food steamers, non-electric; pepper pots; barbecue mitts; animal grooming gloves; gloves for household purposes;
car washing mitts; polishing gloves; gardening gloves; potato peeling gloves; pestles for kitchen use;
droppers for household purposes; wine-tasting pipettes; droppers for cosmetic purposes; plates for diffusing aromatic oil; plates to prevent milk boiling over;
dripping pans; trays for household purposes; trays of
paper, for household purposes; lazy susans; heaters
for feeding bottles, non-electric; candelabra [candlesticks]; trivets [table utensils]; coasters, not of paper
or textile; grill supports; holders for kitchen utensils;
menu card holders; knife rests for the table; tableware
holders; cake bases; flat-iron stands; coasters for tea
bags; egg cups; coasters for dishes and decanters; abrasive pads for kitchen purposes; scouring pads; drinking troughs; ladles; serving ladles; powdered glass
for decoration; pottery; pots; drinking utensils; cooking pots; heat resistant cookware; painted glassware;
cookware [pots and pans]; disposable tableware for
food storage; disposable tableware included in class
21; tableware, other than knives, forks and spoons;
porcelain ware; earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils; toilet utensils; able mats; table plates;
trivets [table utensils]; trouser presses; tortilla presses,
non-electric [kitchen utensils]; deodorising apparatus
for personal use; cruet sets for oil and vinegar; makeup removing appliances; spice sets; cosmetic and
cleaning instruments; cosmetic brushes; make-up
sponge; cleaning, washing and polishing accessories;
hairdressing devices included in class 21; garden accessories, including garden gloves, flower boxes,
watering cans and nozzles for watering cans; devices
for washing windows; apparatus for wax-polishing,
non-electric; bottle openers, electric and non-electric;
glove stretchers; boot jacks; crumb trays; tie presses;
clothes brushes; non-electric wax-polishing appliances for shoes; manual kitchen or house appliances and
small-sized appliances; compact kitchen utensils for
chopping, grinding, pressing or crushing, manually
operated, including garlic squeezers, nuts tongs, pestles and mortars; potholders; clothes-pegs; glass stoppers; baking trays; powder compacts; perfume vaporizers; powder puffs; dusting apparatus, non-electric;
foam toe separators for use in pedicures; flame spreaders for gas stoves; combs and sponges; electric
combs; grills [cooking utensils]; sifters [household
utensils]; drinking horns; shoe horns; candle drip
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rings; broom handles; salad bowls; place mats, not of
paper or textile; samovars, non-electric; sugar bowls;
beaters, non-electric; egg separators, non-electric, for
household purposes; services [dishes]; coffee services
[tableware]; liqueur sets; tea services [tableware];
cooking mesh bags, other than for microwaves; sieves
[household utensils]; cinder sifters [household utensils]; tea strainers; siphon bottles for aerated water;
cream siphons; rolling pins, domestic; frying pans;
squeegees [cleaning instruments]; steel wool for cleaning; currycombs; blenders, non-electric, for household purposes; scoops for household purposes; juice
boilers; fruit presses, non-electric, for household purposes; drinking straws; salt cellars; drinking vessels;
vessels of metal for making ices and iced drinks; refrigerating bottles; sauceboats; bulb basters; cups of
paper or plastic; glasses [receptacles]; drinking glasses; statues of porcelain, ceramic, earthenware, terracotta or glass; figurines of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; glass for vehicle windows [semi-finished product]; glossy glass; alloyed
glass; plate glass [raw material]; opal glass; glass, unworked or semi-worked, except building glass; opaline glass; glass incorporating fine electrical conductors; enamelled glass, not for building; glass wool, other than for insulation; vitreous silica fibres, other
than for textile use; fiberglass, other than for insulation or textile use; mortars for kitchen use; thermal insulation bags; portable cool boxes, non-electric; soup
bowls; drying racks for laundry; rotary washing lines;
bottle dryers; dryers for dishes; tagines, non-electric;
basins [receptacles]; table plates; disposable table plates; graters for kitchen use; thermal containers and
thermoses; indoor terrariums [plant cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; cloth for washing floors;
polishing cloths; cloths for cleaning; dusting cloths
[rags]; furniture dusters; urns; aerosol dispensers, not
for medical purposes; wax-polishing appliances, nonelectric, for shoes; water apparatus for cleaning teeth
and gums; electric devices for attracting and killing
insects; sprinkling devices; utensils for household
purposes; household and kitchen utensils, including
fly swatters, clothes pins, mixing spoons, meat spoons, corkscrews, serving items, sugar tongs, ice tongs,
cake shovels and soup ladles; household or kitchen
utensils and containers; kitchen utensils; cooking
utensils, non-electric; toilet and cosmetic utensils, including electric and non-electric combs and toothbrushes, dental flosses, foam separators for fingers used in
pedicures, powder puffs, toilet bags; utensils, including toilet and cosmetic, glass and some products
from porcelain, ceramics, faience, terracotta and
glass; coffee filters, non-electric; flasks; hip flasks;
drinking bottles for sports; boot trees; molds [kitchen
utensils]; egg poachers; cake moulds; ice cube molds;
cookery moulds; French press; deep fryers, non-electric; toothbrush cases; toothpick cases; comb cases;
bread bins; fly swatters; teapots; kettles, non-electric;
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pan handles; cups; garlic presses [kitchen utensils];
ironing board covers, shaped; tea infusers; glass
bowls; mop wringers; mops; cocktail shakers; corkscrews, electric and non-electric; skimmers for kitchen
use; animal bristles [brushware]; pig bristles for
brush-making; dishwashing brushes; ski wax brushes;
brushes for cleaning tanks and containers; lamp-glass
brushes; horse brushes; scrubbing brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric; carpet sweepers; brushes
for footwear; tar-brushes, long handled; toilet brushes;
electric brushes, except parts of machines; brushes,
except paintbrushes; eyebrow brushes; nail brushes;
eyelash brushes; nutcrackers; ice tongs; salad tongs;
sugar tongs; decanter tags; nest eggs, artificial; boxes
for dispensing paper towels; garbage cans; windowboxes; boxes of glass.
25 ‒ Anoraks [parkas]; wimples; mock turtleneck
shirts; balaclaves; bandanas [neckerchiefs]; baseball
caps; underclothes; children's underwear; underwear;
sweat-absorbent underwear; berets; Bermuda shorts;
peakless caps; overalls; boas [necklets]; teddies [underclothing]; boxer shorts; boleros; boardshorts; ankle
boots; ski boots; boots for sports; straps for bras; breeches for wear; trousers; football shoes; brassieres;
bustiers; valenki [felted boots]; mittens; collars [clothing]; detachable collars; shirt yokes; veils [clothing];
gabardines [clothing]; galoshes; neckties; ascots; leggings [leg warmers]; gaiters; boot uppers; knee-high
stockings; corselets; clothing, headgear, shoes and
parts thereof, including cuffs, pockets, ready-made
linings, heels and heelpieces, visors for caps and hat
frames; jumpers; jerseys [clothing]; jeans; suit jackets;
vests; jockey caps; articles of clothing for babies and
toddlers; garter products; sports jerseys; hosiery; heels; hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; pockets
for clothing; neck scarfs [mufflers]; sneakers; peaked
caps; caps being headwear; kilts; kimonos; cap peaks;
visors being headwear; tights; combidresses; slips
[underclothing]; combinations [clothing]; wet suits for
water-skiing; bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; costumes for shows in the form of animals or cartoon characters; bathing suits; masquerade
costumes; beach clothes; kerchiefs; jogging shoes;
leotards; jackets [clothing]; jackets for carrying baby
in sling; stuff jackets [clothing]; hunting jackets;
fishing vests; leggings [trousers]; liveries; camisoles;
sports singlets; cuffs; short-sleeve shirts; mantillas;
coats; sleep masks; furs [clothing]; fingerless gloves;
miters [hats]; muffs [clothing]; footmuffs, not electrically heated; muffs, not electrically heated; bibs, not
of paper; bibs, sleeved, not of paper; capelets; fur stoles; hairdressing capes; heel protectors for shoes; ear
muffs [clothing]; socks; sweat-absorbent socks; martial arts shoes; shoes for snowboarders; beach shoes;
sports shoes; paper clothing; outerclothing; embroidered clothing; ready-made clothing; outerwear; children's clothing; motorists' clothing; maternity clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; clot-
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hes for winter sports; tennis clothing; motorcyclists'
clothing [other than for protection against accident or
injury]; clothes for the beach and leisure; holiday clothes; clothes and shoes for sports, including ski gloves,
sports shirts, clothes for cyclists, clothing for judo and
karate, boots, gymnastics shoes, ski boots; clothing of
imitations of leather; clothing of leather; national clothes; waterproof clothing; casual clothing; wedding
wear; sportswear; uniforms; clothes, hats and other
items of clothing of paper; clothing, footwear, headwear; clothing containing slimming substances; fittings of metal for footwear; maniples; shoulder scarves; overcoats; panties; pareus; parkas; pelerines;
sash; gloves [clothing]; ski gloves; smoking jackets;
pajamas; baby booties; fur lined coat; bathing trunks;
shirt fronts; scarves; scarfs; pocket squares; dresses;
headbands [clothing]; garters; sock suspenders; stocking suspenders; ready-made linings [parts of clothing]; dress shields; soles for footwear; heelpieces for
footwear; footlets; suspenders; romper suits; half-boots; lace boots; gumshoes; ponchos; girdles; belts
[clothing]; money belts [clothing]; articles of clothing;
layettes [clothing]; non-slipping devices for footwear;
non-slipping devices for boots and shoes; dance slippers; sweaters; heelpieces for stockings; welts for
footwear; short baby's undershirts without buttons
(wraparound garments); chasubles; shirts; wooden
shoes; sandals; bath sandals; rain boots; boots; jumper
dresses; saris; sarongs; sling jacket; snoods; nightgowns; footwear uppers; inner soles; self-heating insoles; albs; bath slippers; tennis shoes; thermal underwear; thermal socks; thermal gloves; togas; heavy
coats; hooded sweatshirts; tops; trench coats; knitwear
[clothing]; underpants; gymnastic shoes; slippers; mules; shoes; skull caps; turbans; headwear and parts
thereof; aprons [clothing]; judo uniforms; karate uniforms; service cap; tee-shirts; training t-shirts; dressing gowns; bath robes; top hats; tips for footwear;
stockings; sweat-absorbent stockings; shawls; paper
hats [clothing]; shower caps; cardinals' hats; bathing
caps; bloomers; sashes for wear; studs for football boots; toques; hats; shorts; quick-drying swimming
shorts; babies' pants [underwear]; trouser straps; pelisses; esparto shoes or sandals; skirts; petticoats;
skorts.
26 ‒ Appliqués [haberdashery]; haberdashery bows;
fringes; hair curlers; beads, other than for making jewellery; mica spangles; shoe eyelets; false beards;
charms, other than for jewellery, key rings or key chains; brooches [clothing accessories]; hat pins, other
than jewellery; entomological pins; pins, other than
jewellery; beads, other than for making jewelry; hair
rollers; velcro [contact tape]; wreaths of artificial flowers; artificial Christmas wreaths; artificial Christmas
wreaths incorporating lights; false hair; human hair;
lace for edgings; artificial garlands; artificial Christmas garlands; artificial Christmas garlands incorporating lights; darning lasts; expanding bands for holding

sleeves; frills [lacework]; trouser clips for cyclists; hair grips; hair barrettes; heat adhesive patches for repairing textile articles; clasp fasteners; blouse fasteners;
shoe fasteners; fastenings for clothing; fastenings for
suspenders; belt clasps; hook and pile fastening tapes;
slide fasteners [zippers]; zippers for bags; badges for
wear, not of precious metal; competitors' numbers;
badges for various purposes included in class 26; pins;
embroidery needles; needles for wool combing machines; binding needles; needles for lifting loops; felting
needles; saddlers' needles; needles for various purposes; shoemakers' needles; sewing needles; darning
needles; boxes for needles; passementerie; haberdashery products for finishing; haberdashery products for
decoration; haberdashery [dressmakers' articles], except thread; decorative articles for the hair; heat adhesive patches for decoration of textile articles [haberdashery]; products for curling hair, included in class
26, including electric and non-electric curlers, hair
pins, hairpots (curlers); decorative articles for the hair;
edgings for clothing; braids; gold embroidery; silver
embroidery; tools and accessories for felting; tools
and accessories for sewing and needlework; borders
and edgings for clothing; bobbins for retaining embroidery floss or wool [not parts of machines]; tassels
[haberdashery]; snap fasteners; cockades [haberdashery products]; bobbins; sewing boxes; plaited hair; false hems; lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons and bows; hooks [haberdashery]; crochet
needles; rug hooks; hooks for corsets; shoe hooks;
haberdashery ribbons; ribbons for the hair; ribbons
and bows for haberdashery or for hair, regardless of
their material; ribbons and bows, not of paper, for gift
wrapping; prize ribbons; hatbands; elastic ribbons;
eyelets; letters for marking linen; numerals for marking linen; numerals or letters for marking linen; sewing kits; toupees; sewing thimbles; needle-threaders;
skirt flounces; bows for the hair; spangles for clothing; hair curling papers; wigs; wigs, toupees, and
false beards; feathers [clothing accessories]; birds'
feathers [clothing accessories]; ostrich feathers [clothing accessories]; eyelets for clothing; picot [lace];
corset busks; hair bands; arm bands [clothing accessories]; tapes for curtain headings; shoulder pads for
clothing; pin cushions; needle cushions; top-knots
[pompoms]; hair curlers, electric and non-electric, other than hand implements; devices for weaving cords;
buckles [clothing accessories]; shoe buckles; buckles
and zippers; buttons, hooks and eyes, pins and needles; ornamental novelty badges [buttons]; artificial
plants, other than Christmas trees; rosettes [haberdashery]; frills for clothing; hair nets; chenille [passementerie]; knitting needles; bugles [haberdashery];
soutache; cords for trimming; hair decorations; shoe
trimmings; trimmings for clothing; hat trimmings; false moustaches; festoons [embroidery]; artificial fruit;
sewing fittings; needle cases; rivets [haberdashery];
artificial flowers; shuttles for making fishing nets; hair coloring caps; bodkins; hair extensions; shoe laces;
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cords for clothing; woollen laces; hair pins; hair curling pins; collar supports; embroidered emblems.
35 ‒ Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agency services;
commercial information agency services; advertising
agencies; cost price analysis; rental of office equipment in co-working facilities; rental of advertising
space; business auditing; financial auditing; business
intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing
funding; employment agency services; computerized
file management; book-keeping; record keeping; maintaining of personal correspondence; invoicing; publication оf advertising material; dissemination of advertising material [leaflets, brochure and printed matter]; demonstration of goods; business administraiton; 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; business management consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; consultancy regarding advertising
communication strategies; consultancy regarding public relations communication strategies; layout services
for advertising purposes; marketing; marketing in the
framework of software publishing; targeted marketing; business management of performing artists; business management; business management of sports
people; writing of résumés for others; scriptwriting
for advertising purposes; news clipping services;
updating and maintenance of information in registries;
updating and maintenance of data in computer databases; updating of advertising material; word processing; payroll preparation; 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 commercial or advertising purposes; arranging newspaper subscriptions for
others; organization of fashion shows for promotional
purposes; organization of trading and purchasing activities; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; shop window dressing; design
of advertising materials; business appraisals; data search in computer files for others; sponsorship search;
administrative assistance in responding to calls for
tenders; business management assistance; help in the
management of business affairs or commercial functions of an industrial or commercial enterprise; commercial or industrial management assistance; assistance in operation or management of commercial enterprise; commercial intermediation services; providing
business information via a web site; provision of commercial and business contact information; providing
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mannequins for advertising; provision of an online
marketplace for buyers and sellers of goods and services; web indexing for commercial or advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; media relations services; conducting promotional activities; economic forecasting;
auctioneering; wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services for works of art provided by art
galleries; retail services for pharmaceutical, veterinary
and sanitary preparations and medical supplies; sales
promotion for others; promotion of goods and services through sponsorship of sports events; production
of teleshopping programmes; production of advertising films; office machines and equipment rental;
rental of advertising time on communication media;
publicity material rental; rental of billboards [advertising boards]; rental of vending machines; rental of sales stands; rental of photocopying machines; publication of publicity texts; radio advertising; bill-posting;
distribution of samples; dissemination of advertising
matter; direct mail advertising; registration of written
communications and data; writing of publicity texts;
advertising; advertising in periodicals, brochures and
newspapers; on-line advertising on a computer network; outdoor advertising; advertising by mail order;
television advertising; document reproduction; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, excluding the transport thereof, enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods, including via retail and wholesale stores, automatic dispensers, postal sales catalogs, electronic means, television shops or Internet sites; compilation of
statistics; compilation of information into computer
databases; business inquiries; systemization of information into computer databases; office functions; advisory services for business management; corporate
communications services; negotiation of business contracts for others; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; compiling indexes of information for commercial or advertising purposes; tax preparation; drawing up of statements of
accounts; copywriting; telemarketing services; psychological testing for the selection of personnel; interim business management; outsourced administrative
management for companies; business management of
hotels; business management for freelance service
providers; procurement management; business project
management services for construction projects; commercial administration of the licensing of the goods
and services of others; business management of reimbursement programs for others; administration of consumer loyalty programs; administration of frequent
flyer programs; administrative processing of purchase
orders; pay per click advertising; public relations; human resources services; commercial lobbying services; competitive intelligence services; retail and wholesale services; modelling for advertising or sales promotion; typing; analysis and forecasting of business
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trends; analysis of response to advertising; consumer
research; market intelligence services; appointment
reminder services [office functions]; web site traffic
optimization; relocation services for businesses; tax
filing services; marketing innovation development;
preparation of advertising campaigns; search engine
optimization for sales promotion; appointment scheduling services [office functions]; retail delivery trade; placing advertisements for others; distribution of
prospects and samples directly and via mail; dissemination of advertisements; collection, systematization,
compilation and analysis of business data, statistics,
information and indexes of information for commercial or advertising purposes; gift registry services; price
comparison services; retail sale of goods using teleshopping or internet sites; retail and wholesale store
services; secretarial services; procurement services for
others [purchasing goods and services for other businesses]; shorthand; outsourcing services [business assistance]; telephone answering for unavailable subscribers; photocopying services; show room services,
included in class 35; advertising agencies services,
providing mainly user feedback and informing via all
means of media about goods and services of all kinds;
business efficiency expert services; innovative marketing; search engine optimization.
42 ‒ Water analysis; computer system analysis; handwriting analysis [graphology]; chemical analysis; energy auditing; environmental auditing; recovery of
computer data; business card design; graphic design
of promotional materials; interior design; industrial
design; graphic arts design; computer virus protection
services; oil-field surveys; geological surveys; engineering; installation of computer software; meteorological information; clinical trials; material testing; oil
well testing; textile testing; testing of equipment; bacteriological research; biological research; geological
research; research in the field of environmental protection; cosmetic research; mechanical research; research in the field of welding; agricultural research; research in the field of building construction; research
in the field of telecommunications technology; research in the field of physics; chemical research; analysis for gas-field exploitation; research and development of new products for others; medical research;
scientific and technological research relating to patent
mapping; scientific and technological research in the
field of natural disasters; scientific research; analysis
for oil-field exploitation; underwater exploration; technological research; calibration [measuring]; web site
design consultancy; computer security consultancy;
information technology [IT] consultancy; consultancy
in the design and development of computer hardware;
architectural consultancy; internet security consultancy; computer software consultancy; data security consultancy; consultancy relating to the creation of homepages and internet pages; technological consultancy;
oil-well testing; quality control; vehicle roadworthi-

ness testing; land surveying; dress designing; updating of computer software; monitoring of computer
systems to detect breakdowns; monitoring of computer systems by remote access; scientific research for
medical purposes; scientific and technological services and research and design relating thereto; software
as a service [SaaS]; maintenance of computer software; authenticating works of art; design of interior decor; quality evaluation of standing timber; quality
evaluation of wool; digitization of documents [scanning]; conversion of texts to digital format; conversion of data or documents from physical to electronic
media; urban planning; providing temporary use of
web-based software; providing information on computer technology and programming via a web site;
provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; providing search
engines for the internet; platform as a service [PaaS];
conversion of computer programs and data, other than
physical conversion; preclinical studies of drugs; conducting technical project studies; computer system design; rental of web servers; computer rental; rental of
computer software; Unlocking of mobile phones; geological prospecting; oil prospecting; hosting computer
sites [web sites]; server hosting; design and development of computer hardware and software; development of computer platforms; development of new medical methods; construction drafting; computer software design; software development in the framework
of software publishing; cloud seeding; gemstone certification; consultancy in the field of energy-saving;
creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]; creating and maintaining web sites for others;
creation, installation and maintenance of information
systems; computer programming; technical writing;
topographical surveying; duplication of computer programs; cloud computing; architectural services; design and industrial aesthetics services; clinical trial
optimization services; services in field of technology
and informatics regarding protection of information
and personal data in financial field and detection of
unauthorized access to data and information; chemistry services; outsource service providers in the field of
information technology; surveying services; packaging design; off-site data backup; services of engineers and scientists who undertake evaluations, estimations, research and reports in scientific and technological fields, including consultation in field of technology; computer technology consultancy; telecommunications technology consultancy; scientific and technical services in the field of oil and gas; scientific and
technical services in field of medicine and pharmacology; scientific laboratory services; industrial analysis
and industrial research services; services in development of methods and programs of tests; styling [industrial design]; cartography services; technical testing and control services; exploration services in the
field of the oil, gas and mining industries; data enc-
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ryption services; services provided by specialists in
fields of chemistry, physics, engineering, programming; electronic data storage; oil field expertise; surveying; electronic monitoring of credit card activity to
detect fraud via the internet; electronic monitoring of
personally identifying information to detect identity
theft via the internet.
___________________________________________
(260) AM 2021 107852 A
(800) 1524122
(151) 2019 10 28
(891) 2019 10 28
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an,
Dongguan, Guangdong, China
(540)

HeyTap
(591) Black, white
(511)
9 ‒ Computers; computer programs, recorded; computer game software, downloadable; computer peripheral devices; computer programs, downloadable; smartwatches; smartglasses; interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence;
wearable computers; pedometers; apparatus to check
franking; counterfeit coin detectors; ticket dispensers;
voting machines; face recognition device; biometric
scanners; facsimile machines; scales; measures; signal
lanterns; network communication equipment; navigational instruments; cell phones; covers for smartphones; wearable activity trackers; virtual reality headsets; loudspeakers; earphones; microphones; portable
media players; camcorders; cameras [photography];
measuring apparatus; magnifying glasses [optics];
USB cables; semi-conductors; electronic chips; capacitors; transformers [electricity]; video screens; remote control apparatus; optical fibres [light conducting
filaments]; electric apparatus for commutation; lightning arresters; electrolysers; fire extinguishing apparatus; radiology screens for industrial purposes; protection devices for personal use against accidents; electric buzzers; eyeglasses; chargers for electric batteries; batteries, electric; rechargeable batteries; animated cartoons; biochips; air analysis apparatus; devices
for wireless radio transmission; egg-candlers; dog
whistles; decorative magnets; electrified fences; electronic collars to train animals; sports whistles; headphones; earphones for cellular telephones; wireless
headsets for smartphones; smartphones.
35 ‒ Advertising; television advertising; advertising
agency services; online advertising on a computer network; promotion of goods and services through sponsorship of sports events; editing of publicity texts for
Internet webpage advertising; provide advertising space on the web sites for goods and services; online ad-

94

vertising via a computer communications network;
presentation of goods on communication media, for
retail purposes; business management consultancy;
sales promotion for others; import-export agency services; provision of an online marketplace for buyers
and sellers of goods and services; personnel management consultancy; relocation services for businesses;
compilation of information into computer databases;
accounting; rental of sales stands; retail services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; rental of vending machines;
sponsorship search.
36 ‒ Insurance brokerage; financial information; instalment loans; processing of debit card payments; processing of credit card payments; provident fund services; electronic funds transfer; art appraisal; real estate agency services; financial customs brokerage services; surety services; charitable fund raising; fiduciary; lending against security.
38 ‒ Television broadcasting; webcasting services;
communications by cellular phones; providing telecommunications connections to a global computer
network; providing online forums; sound and picture
transmission via satellite; voice over internet protocol
(VOIP) services; rental of videophones; providing online chat rooms for social networking; transmission of
electronic mail; communications by telephone; teleconferencing services; message sending; video-on-demand transmission; news agency services; electronic
bulletin board services [telecommunications services].
41 ‒ Toy rental; games equipment rental; presentation
of musical performances; videotaping; conducting guided tours; modelling for artists; educational services;
arranging and conducting of conferences; organization of fashion show for entertainment purposes; zoological garden services; lending library services; publication of books; videotape distribution; publication of
electronic newspapers accessible via a global computer network; online electronic publishing of books
and periodicals; online publication of electronic books
and journals; cinema presentations; entertainment services; virtual reality game services provided on-line
from a computer network; health club services [health
and fitness training]; providing online electronic publications, not downloadable; arranging and conducting
of concerts; music video production; providing online
music, not downloadable; providing online videos,
not downloadable; electronic games services provided
by means of the internet.
42 ‒ Technological research; surveying; cosmetic research; biological research; meteorological information; material testing; packaging design; design of interior decor; dress designing; computer programming;
computer software design; rental of computer software; recovery of computer data; conversion of data or
documents from physical to electronic media; creating
and maintaining web sites for others; installation of
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computer software; computer software consultancy;
software as a service [SaaS]; information technology
[IT] consultancy; cloud computing; unlocking of mobile phones; platform as a service [PaaS]; updating
and maintenance of computer software; updating of
smartphone software; smartphone software design;
design and development of software in the field of
mobile applications; recovery of smartphone data;
authenticating works of art; quality control; graphic
arts designing; cloud seeding; handwriting analysis
[graphology]; cartography services; business card design.
___________________________________________
(260) AM 2021 107867 A
(800) 1524667
(151) 2020 02 27
(891) 2020 02 27
(731) David Tonoyan
550 North Brand Blvd., 20th Fl, Glendale
CA 91203, USA
(540)

PLAT
(591) Black, white
(511)
42 ‒ Web-based platform software as a service (saas)
services featuring marketing tracking software for use
by companies to track and manage the performance of
online marketing and advertising campaigns, manage
affiliate networks, deliver and track online marketing
traffic and leads, and track traffic and leads to the ad,
keyword search, email, social media site, or specific
campaign from which it came.
___________________________________________
(260) AM 2021 107870 A
(800) 1524734
(151) 2019 11 28
(891) 2019 11 28
(731) GuangDong OPPO Mobile
Telecommunications Corp., Ltd.
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an,
Dongguan, 100044 Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 ‒ Computer programs, recorded; computer software,
recorded; computer software applications, downloadable; downloadable mobile software applications;
computer programs (downloadable software); computers; computer peripheral devices; tablet computers;
computer hardware; smart watches (data processing);
smart glasses (data processing); smart ring (data processing); data processing apparatus; pedometers; ap-

paratus to check franking; cash registers; mechanisms
for coin-operated apparatus; dictating machines; facial
recognition equipment; handprint readers; facsimile
machines; electronic bathroom scale; measures; signal
lanterns; telephone apparatus; cell phones; smartphones; telecommunication apparatus in the form of jewellery; equipment for communication network; communication transmission equipment; sound transmitting apparatus; earphones; cabinets for loudspeakers;
virtual reality headsets; video projectors; selfie lenses;
surveying apparatus and instruments; air analysis apparatus; speed checking apparatus for vehicles; connected bracelets [measuring instruments]; audiovisual
teaching apparatus; inductors [electricity]; metal
detectors for industrial or military purposes; optical
apparatus and instruments; materials for electricity
mains [wires, cables]; semi-conductors; integrated circuits; electronic chips; semi-conductor devices; sensors; video screens; remote control apparatus; light
conducting filaments [optical fibers [fibres]]; electric
installations for the remote control of industrial operations; lightning arresters; electrolysers; fire-extinguishing apparatus; radiological apparatus for industrial
purposes; protection devices for personal use against
accidents; electronic access control systems for interlocking doors; 3D spectacles; batteries, electric; animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; electrified fences; electronic collars to
train animals; sports whistles; portable remote control
car stop; fridge magnetic stickers; holograms; hemline
markers; voting machines; electronic terminals for generating lottery tickets.
35 ‒ Publicity; online advertising on a computer network; presentation of goods on communication media, for retail purposes; providing advertising space
for goods and services on a website; business management assistance; commercial information and advice
for consumers in the choice of products and services;
providing business information via a web site; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers
of goods and services; sales promotion for others;
marketing for others’ goods and services; marketing
in the framework of software publishing; personnel
management consultancy; relocation services for businesses; search engine optimization for sales promotion; web site traffic optimization; updating and maintenance of data in computer databases; systemization
of information into computer databases; compilation
of information into computer databases; accounting;
rental of sales stands; rental of vending machines;
sponsorship search; retail services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical supplies.
38 ‒ Internet broadcasting; web broadcasting service;
message sending; computer terminal communication;
computer aided transmission of messages and images;
providing online forums for transferring information
between computer users; providing user access to glo-
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bal computer networks; transmission of sound, picture
and data signals; digital network communication services; providing access to databases.
41 ‒ Education; tuition; training in communication
technology; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of symposiums; arranging
and conducting of seminars; bookmobile services;
providing on-line electronic publications, not downloadable; rental of videotapes; providing on-line music, not downloadable; providing on-line videos, not
downloadable; game services provided on-line from a
computer network; providing sports facilities; toy rental; games equipment rental; conducting guided tours;
animal training; modelling for artists; organization of
lotteries; rental of indoor aquaria; organization of
sweepstakes.
42 ‒ Technical research; research in the field of telecommunications technology; telecommunications technology consultancy; quality testing; surveying; chemistry services; biological research; weather forecasting; material testing; industrial design; interior design; dress designing; development of computer platforms; software development in the framework of
software publishing; platform as a service [PaaS]; software as a service [SaaS]; cloud computing; providing
information on computer technology and programming via a web site; information technology services
provided by outsourcers; computer technology consultancy; computer software design; maintenance of
computer software; updating of computer software;
computer system design; computer system analysis;
debug computer software for others; graphic arts
design; cloud seeding; handwriting analysis [graphology]; cartography services; evaluation of product design; weighing of goods for others; providing set design services for drama companies; authenticating
works of art.
___________________________________________
(260) AM 2021 107871 A
(800) 1524737
(151) 2019 09 30
(891) 2019 09 30
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"MotoVeloZavod"
pr-t Partizanskiy, d. 8, korp. 28, kab. 15,
220033 Minsk, Belarus
(540)

(591) Red
(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01
(511)
9 ‒ Measuring, signalling, checking [supervision] apparatus and instruments; measures; distance measu-
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ring apparatus; speed indicators; bicycle speedometers; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; accumulators; bicycle accumulators; data processing apparatus; computers; bike computers; eyeglasses; sunglasses; goggles for sports;
eyeglasses for cyclists; safety helmets (protective and
safety equipment); headgear being protective helmets;
head guards for sports; protective helmets; protective
helmets for sports; protective helmets for cyclists.
12 ‒ Vehicles; apparatus for locomotion by land; electric vehicles; remote control vehicles, other than toys;
bicycles; electric bicycles; run bikes [balance bikes];
scooters [vehicles]; motorcycles; mopeds; motor scooters; quad bikes [vehicles]; push scooters [vehicles];
self-balancing scooters; self-balancing electric unicycles; parts and accessories of bicycles, electric bicycles, run bikes [balance bikes], scooters [vehicles], motorcycles, mopeds, motor scooters, quad bikes [vehicles], push scooters [vehicles], self-balancing scooters,
self-balancing electric unicycles, included in this
class; repair outfits for inner tubes.
28 ‒ Sporting articles; machines for physical exercises; stationary exercise bicycles; protective paddings
[parts of sports suits]; knee guards [sports articles];
elbow guards [sports articles]; shin guards [sports articles]; apparatus for games and sports; tricycles for
infants [toys]; scooters [toys]; run bikes [toys].
___________________________________________
(260) AM 2021 107877 A
(800) 632472
(151) 1995 03 20
(891) 2020 02 13
(731) Gebro Holding GmbH
A-6391 Fieberbrunn, Austria
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
5 ‒ Medicines, chemical products for healing and sanitary purposes, pharmaceutical drugs, plasters, materials for dressings, herbicides and preparations for
destroying vermin, disinfectants.
___________________________________________
(260) AM 2021 107947 A
(800) 1525417
(151) 2019 11 16
(891) 2019 11 16
(731) Open Joint-Stock Company "Klimovichskij
likero-vodochnyj zavod"
d. 10, ul. Naberezhnaja, g. Klimovichi,
Klimovichskij rajon, 213633 Mogilevskaja
oblast', Belarus
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(540)

(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
33 ‒ Alcoholic beverages, except beer; alcoholic preparations for making beverages.
35 ‒ Advertising; shop window dressing; presentation
of goods on communication media, for retail purposes; demonstration of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; import-export agency services; marketing;
sales promotion for others; promotion of goods and
services through sponsorship of sports events; auctioneering; telemarketing services; procurement services
for others [purchasing goods and services for other
businesses]; commercial information and advice for
consumers in the choice of products and services; provision of an online marketplace for buyers and sellers
of goods and services; administrative processing of
purchase orders; retail and wholesale services for alcoholic beverages, except beer, alcoholic preparations
for making beverages, including by means of shops,
on the Internet or by means of catalogs.
___________________________________________
(260) AM 2021 107987 A
(800) 1526050
(151) 2020 02 06
(891) 2020 02 06
(731) WOCA Denmark A/S
Tværvej 6, DK-6640 Lunderskov, Denmark
(540)

(591) Black, white
(531) 07.01.18; 25.01.09; 27.05.10; 27.05.11
(511)
2 ‒ Paints; varnishes, lacquers; anti-rust preparations
and wood preservatives; colorants; mordants; raw natural resins; metal in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
3 ‒ Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
___________________________________________
(260) AM 2021 107988 A
(800) 1526051
(151) 2020 02 10
(891) 2020 02 10
(731) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

ROSE CARE
(591) Black, white
(511)
3 ‒ Non-medicated cosmetics; non-medicated skin
cleansing preparations; non-medicated skin care preparations.
___________________________________________
(260) AM 2021 107989 A
(800) 1526114
(151) 2020 03 13
(891) 2020 03 13
(731) KIA MOTORS CORPORATION
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797,
Republic of Korea
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.19; 27.05.22; 27.05.23
(511)
35 ‒ Auctioneering; advertising; secretarial services;
office functions; providing business and marketing information; organisation of exhibitions for commercial,
promotional and publicity purposes; demonstration of
goods; import-export agency services; wholesale services for automobiles; retail services for automobiles;
retail services for parts and accessories for automobiles; wholesale services for parts and accessories for
automobiles; rental of vending machines; business intermediary services relating to mail order by telecommunications; arranging subscriptions to information
media; compilation of information into computer databases; retail services for used automobiles; wholesale services for used automobiles; providing of job
information; sales promotion for others.
___________________________________________
(260) AM 2021 107990 A
(800) 1526142
(151) 2019 12 18
(891) 2019 12 18
(731) ASRY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Firuzköy Mahallesi, Aziz Caddesi, No.24,
B Blok. Avcılar ‒ İstanbul, Turkey
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
18 ‒ Unworked or semi-worked leather and animal
skins, imitations of leather, stout leather, leather used
for linings; goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for carrying items,
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included in this class; bags, wallets, boxes and trunks
made of leather or stout leather; keycases, trunks [luggage], suitcases; umbrellas; parasols; sun umbrellas;
walking sticks; whips; harness; saddlery; stirrups;
straps of leather (saddlery).
25 ‒ Clothing, including underwear and outerclothing,
other than special purpose protective clothing; socks,
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts
[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear],
skull caps.
___________________________________________
(260) AM 2021 107991 A
(800) 1526152
(151) 2020 01 16
(891) 2020 01 16
(731) TEOXANE S.A
Rue de Lyon 105, CH-1203 Genève,
Switzerland
(540)

TEOXANE
(591) Black, white
(511)
3 ‒ Washing and bleaching preparation; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
10 ‒ Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; suture material; lasers for cosmetic treatment of the skin and face; genetic analysis apparatus for medical use; clinical diagnosis apparatus;
diagnostic imaging apparatus for medical use.
35 ‒ Commercial administration; commercial project
management and administration; bill-posting; commercial or industrial company management assistance; business management assistance; analysis of data
from market studies; company management analysis
and advice to companies; assistance in company management and marketing of products in the framework
of a franchise agreement; compilation of data in computer databases; accounting; demonstration of goods;
development of promotional campaigns; dissemination of advertisements; distribution of leaflets, brochures, printed products and samples for advertising purposes; statistical evaluations of marketing data; provision of commercial information via the Internet; business management of wholesale and retail sale outlets; computerized file management; human resources
management; stock management; sales management;
marketing; provision of information to consumers in
relation to goods and services; development of marketing strategies and concepts; arranging and conducting
of promotional events; organization and holding of
events, exhibitions, fairs and shows for commercial,
promotional and advertising purposes; organization
and conducting of trade fairs; organization of customer loyalty programs; organization of competitions
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and games for advertising purposes; organization and
conducting of product presentation; presentation of
goods on all communication media, for retail sale;
publication of advertising texts; advertising; rental of
advertising space and advertising time on all communication means; conducting of market study including
opinion polling; opinion polling; public relations; administrative services; online ordering services; data
processing by means of computers; collection, systematization, compilation and analysis of data and information in computer databases; Retail or online sales services for preparation for washing and bleaching, preparations for cleaning, polishing, scouring
and abrading, surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, suture material, lasers for
cosmetic treatment of the face, skin, genetic analysis
apparatus for medical use, clinical diagnostic apparatus, diagnostic imaging apparatus for medical use.
42 ‒ Product development and design evaluation and
analysis; chemical and biological analyses; analysis of
technical data; laboratory analysis in the field of cosmetic products; scientific research and analysis; design and development of pharmaceutical and cosmetic
products; design of websites for advertising and commercial purposes; design, development, maintenance
and updating of software for word processing, data
processing and process control; design and development of testing and analysis methods; design and development of diagnostic apparatus; design and development of software for logistics, supply chain management and e-commerce portals; quality control; development of pharmaceutical and medical preparations; clinical trials; computer-aided scientific testing;
conducting of clinical trials for pharmaceutical and
cosmetic products; scientific feasibility study; evaluation of pharmaceutical and cosmetic products; surveying [engineering work]; chemical engineering; hosting of digital content on the Internet; provision of
scientific research results and information in searchable online databases; provision of information concerning results of clinical trials for pharmaceutical and
cosmetic products; development and testing of chemical production methods; preparation of biological samples for testing and analysis in research laboratories;
preparation of reports relating to scientific research;
research and development in the field of pharmaceutical and cosmetic products; laboratory research; consultant services in the field of pharmaceutical and cosmetic research; scientific laboratory service; process
supervision for quality assurance purposes.
44 ‒ Cosmetic surgery; plastic surgery; distribution of
pharmaceutical and cosmetic products; provision of
medical information from websites; provision of medical information in the field of dermatology; preparation of reports in connection with medical matters;
provision of advice regarding beauty; services provided by consultants in the field of cosmetics; services
provided by consultants relating to beauty care; con-
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ducting of medical examinations; cosmetic body care
services; services provided by cosmetic and plastic
surgery clinics; medical clinic services; medical and
surgical diagnostic services; beauty salon services;
treatment services using injectable fillers for cosmetic
use; cosmetic treatment services for the body, face
and hair; beauty treatment services; medical imaging
services; health care, hygiene and beauty services;
medical tests for diagnostic or treatment purposes;
skin rejuvenation services.
___________________________________________
(260) AM 2021 107992 A
(800) 1526161
(151) 2020 03 19
(891) 2020 03 19
(731) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.
Leeuwenveldseweg 12, NL-1382 LX Weesp,
Netherlands
(540)

EVO
(591) Black, white
(511)
34 ‒ Raw or manufactured tobacco; smoking tobacco,
pipe tobacco, hand-rolling tobacco, chewing tobacco,
snus; cigarettes, tobacco sticks for smoking; tobacco
products to be heated; all the aforementioned products
not including cigars; cigarillos; cigar cutters; cigar
holders; cigar lighters; cigar cases and boxes; cigar
humidors.
___________________________________________
(260) AM 2021 107993 A
(800) 1526188
(151) 2020 01 30
(891) 2020 01 30
(731) Open-Type Joint Stock Company,
"Yuzhuralkonditer"
ul. Darvina, d. 12, Chelyabinsk, RU-454087
Chelyabinskaya oblast, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 ‒ Waffles; candy decorations for cakes; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries;
peanut confectionery; almond confectionery; caramels
[sweets]; sweets; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; dulce de leche; macarons; marzipan; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses;
muesli; chocolate-coated nuts; stick liquorice [confectionery]; pastilles [confectionery]; cookies; petit-beurre biscuits; fondants [confectionery]; cereal preparations; gingerbread; puddings; confectionery; halvah;

chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; chocolate.
___________________________________________
(260) AM 2021 107994 A
(800) 1526217
(151) 2019 10 28
(891) 2019 10 28
(731) VIE MUSICALI OOD
Pimen Zografski 4 Str., Business building 2,
fl. 3, BG-1172 Sofia, Bulgaria
(540)

MATIA BAZAR
(591) Black, white
(511)
9 ‒ Audio and video receivers; video tapes; video recorders; disk drives [for computers]; equalizers [audio
apparatus]; electric and electronic effect instruments
for musical instruments; electronic bulletin boards; electronic digital displays; downloadable emoticons for
mobile phones; sound reproduction apparatus; sound
recorders; recording discs; recording tapes; recording
media; sound-producing apparatus and machines; sound transmission apparatus; portable media players;
portable stereo tape recorders or CD players.
16 ‒ Brochures; printed images; advertising boards of
paper or cardboard.
41 ‒ Video recording services; organisation of discos;
sound recording studios; entertainment information
services; composing music; microfilming; provision
of entertainment services through video tapes; sound
recording for films, radio and television programs; arranging and conducting of concerts; arranging and
conducting symposia; rental of audio equipment; rental of camcorders; rental of video tapes; rental of video recorders; rental of sound recordings; songwriting; writing texts; providing online videos, not downloadable; providing online music, not downloadable;
production of music; production of radio and television programs; organization of live music performances.
___________________________________________
(260) AM 2021 107995 A
(800) 1526247
(151) 2020 01 30
(891) 2020 01 30
(731) Open-Type Joint Stock Company
"Confectionary Concern Babayevsky"
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, RU-107140
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
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(511)
30 ‒ Aromatic preparations for food; star aniseed;
high-protein cereal bars; pancakes; buns; bread rolls;
natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for ice cream; flour; malt biscuits; cake
frosting [icing]; mustard; yeast; leaven; artificial coffee; sugar; fruit jellies [confectionery]; confectionery
for decorating Christmas trees; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; ground ginger; cocoa; curry [spice]; caramels [sweets]; molasses for food; cookies; pies; pizzas; popcorn; golden syrup; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; coffee;
crackers; noodles; edible ices; ice for refreshment;
mayonnaise; macaroni; marzipan; honey; royal jelly;
ice cream; dessert mousses [confectionery]; cocoa beverages with milk; pastilles [confectionery]; coffee
beverages with milk; tea-based beverages; chocolatebased beverages; tea; chocolate beverages with milk;
nutmegs; stick liquorice [confectionery]; vinegar; powders for making ice cream; pralines; condiments; cereal preparations; halvah; gingerbread; puddings; rice;
chewing gum; spaghetti; rusks; sushi; cake dough;
tortillas; confectionery; salt; sorbets [ices]; sauces
[condiments]; bread; chocolate; cheeseburgers [sandwiches].
___________________________________________
(260) AM 2021 108002 A
(800) 1526376
(151) 2020 03 20
(891) 2020 03 20
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building, Huawei Technologies
Co., Ltd., Bantian, Longgang District,
Shenzhen, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 ‒ Anti-theft warning apparatus; eyeglasses; electric
batteries; photocopiers (photographic, electrostatic,
thermic); computers; computer programs (downloadable software); navigation apparatus for vehicles
(on-board computers); satellite navigational apparatus; wearable computers; smartwatches; wearable activity trackers; cabinets for loudspeakers; television
apparatus; camcorders; television cameras; projection
apparatus; data processing apparatus; speed checking
apparatus for vehicles; optical communication equipment; network communication apparatus; network
routers; smartphones; bathroom scales; intercommunication apparatus; television apparatus for vehicles;
earphones; set-top boxes; cameras (photography); 3D
spectacles; baby monitors; downloadable mobile phone software applications; computer programs, recorded; tablet computers; personal digital assistants
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(PDAs); virtual reality headsets; smart rings; electronic key fobs being remote control apparatus; telecommunication apparatus in the form of jewellery; human face recognition devices; selfie sticks for mobile
phones; wearable video display monitors; security
surveillance robots; telepresence robots; mobile power source (rechargeable batteries); remote control
apparatus for household purposes; interactive touch
screen terminals; smartglasses; document printers for
use with computers; rearview cameras for vehicles;
humanoid robots with artificial intelligence; detectors;
measuring apparatus; automatic indicators of low
pressure in vehicle tyres; steering apparatus, automatic, for vehicles; integrated circuits; portable media
players; sensors; video screens; remote control apparatus; dictating machines; navigational instruments;
radios (vehicle -); laptop computers.
42 ‒ Monitoring of computer systems by remote access; meteorological information; providing search
engines for the internet; electronic data storage; technical project studies; computer software design; maintenance of computer software; computer systems analysis; off-site data backup; cloud computing; unlocking of mobile phones; data encryption services; weather forecasting; research and development of new
products for others; software as a service (SaaS);
computer virus protection services; updating of computer software; recovery of computer data; installation
of computer software; data conversion of computer
programs and data (not physical conversion); rental of
web servers; outsource service providers in the field
of information technology.
___________________________________________
(260) AM 2021 108009 A
(800) 1526581
(151) 2020 02 25
(891) 2020 02 25
(731) KMEW CO., LTD.
2-27, Shiromi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 540-6013, Japan
(540)

NEOROCK
(591) Black, white
(511)
6 ‒ Iron and steel; nonferrous metals and their alloys;
ores of metal; metal materials for building or construction; prefabricated building assembly kits of metal; metal moulds for forming cement products; metal
junctions for pipes; metal flanges; road signs of metal
[not luminous nor mechanical]; beacons of metal,
non-luminous; internal floating lids of aluminium for
use with gas or liquefied gas storage tanks; liquefied
gas storage tanks of metal; gas storage tanks of metal;
containers of metal for transport; metal hardware, not
including "security locks, keys of metal for locks, ring
of metal for keys and padlocks"; wire nets and gauzes;
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metal nameplates and door nameplates; letter boxes of
metal; water tanks of metal for household purposes;
towel dispensers of metal; metal joinery fittings; safes; outdoor blinds of metal; upright signboards of
metal; transportable greenhouses of metal for household use; metal tombs and metal tomb plaques.
19 ‒ Ceramic building materials, bricks and refractory
products; plastic building materials; synthetic building
materials; asphalt, and asphalt building or construction materials; rubber building or construction materials; plaster for building purposes; lime building or
construction materials; building or construction materials of plaster; rockslide retention nets of textiles
[construction materials]; buildings, not of metal; cement and its products; building timber; building stone;
building glass; non-metallic minerals for building or
construction; joinery fittings, not of metal; tar; pitch;
flagpoles [structures], not of metal; erosion control
mats integrating plants seeds; plastic security windows allowing communication; moulds for forming
cement products, not of metal; water-pipe valves, not
of metal or plastics; reservoirs, not of metal or plastics; letter boxes of masonry; outdoor blinds, not of
metal or textile; transportable greenhouses, not of metal, for household use; nonmetallic mineral materials
[unworked or partly worked].
___________________________________________
(260) AM 2021 108032 A
(800) 1527072
(151) 2020 02 28
(891) 2020 02 28
(731) SP Group A/S
Snavevej 6-10, DK-5471 Søndersø, Denmark
(540)

Accoat
(591) Black, white
(511)
10 ‒ Medical guidewires.
___________________________________________
(260) AM 2021 108033 A
(800) 1527076
(151) 2020 01 16
(891) 2020 01 16
(731) Joint stock company ALADUSHKIN Group
4-J Predportovyj proezd, d. 5, litera SH,
RU-196240 Saint-Petersburg, Russian
Federation
(540)

(591) White, light brown
(531) 05.07.02; 05.07.05; 08.01.01; 26.04.22; 28.05;
29.01.12
(511)
30 ‒ Food flavorings, other than essential oils; vermicelli [noodles]; pasta; coffee; starch for food; groats
for human food; semolina; gruel, with a milk base, for
food; corn, roasted; flour; flour, including wheat flour,
oat flour; pancake flour; muesli; crushed oats; husked
oats; baking-powder; popcorn; powders for making
ice cream; condiments; cereal preparations; oat-based
food; spices; sugar; confectionery; prepared flour mixes for dough preparation; prepared flour mixes for
baking flour products, including cupcakes, cookies,
pies, bread, pizza, pancakes and fritters; prepared flour mixes for preparation of pasta; prepared flour mixes to prepare flour confectionery products; spaghetti;
seasonings; breakfast cereals; yeast dough; chips [cereal products]; oat flakes; tea.
___________________________________________
(260) AM 2021 108034 A
(800) 1527081
(151) 2020 03 11
(891) 2020 03 11
(731) J. Choo Limited
10 Howick Place, London SW1P 1GW,
United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
14 ‒ Precious metals and their alloys; jewellery; jewellery in the nature of jewellery ornaments; jewellery for use on shoes and handbags; jewellery in the
nature of clip-on jewellery for use as fashion accessories; costume jewellery; costume jewellery in the
nature of jewellery ornaments; costume jewellery for
use on shoes and handbags; costume jewellery in the
nature of clip-on jewellery for use as fashion accessories; earrings, bracelets, chains, necklaces, clip on
jewellery, arm cuffs (jewellery), wrist bands (jewellery); jewellery made of leather; key rings (trinkets or
fobs); key fobs; trinkets of metal; key fobs of leather
or imitations of leather incorporating key rings; key
holders; horological and chronometric instruments;
watches, bracelets and straps for watches, cases adapted to contain watches; jewellery boxes, presentation
boxes for jewellery, boxes of precious metals; tie
clips, cufflinks; shoe ornaments and handbag ornaments of precious metal; ornaments (jewellery); key
rings; key chains; parts and fittings for the aforesaid
goods.
18 ‒ Handbags, travelling bags, weekend bags, trunks,
trunks for storing shoes, purses, wallets, clutch bags,
travel wallets, luggage tags, luggage label holders, co-
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smetic bags, make-up bags, vanity bags, vanity cases
not fitted, pouches, carrying cases, bags, shoe bags,
textile shopping bags, backpacks, garment bags, beach bags, briefcases, suitcases, attaché cases; cases of
leather or leather board or imitation leather; key cases,
key bags, key wallets; card cases; card holders, credit
card holders, debit card holders, bank card holders,
business card cases; document cases; hat boxes made
of leather or imitations of leather; parasols, umbrellas,
walking sticks; parts and fittings for the aforesaid
goods; laces (leather): leashes; collars and leads for
animals; garments and clothing for pets.
25 ‒ Clothing, footwear and headgear; scarves; gloves, hats, belts, swimming hats; raincoats, hosiery,
sashes for wear, wedding dresses, stoles of imitation
fur, muffs of imitation fur, ear muffs, fur hats, hats of
imitation fur, coats of imitation fur; kaftans; swimwear; underclothing; outerclothing.
___________________________________________
(260) AM 2021 108045 A
(800) 1244474
(151) 2014 12 23
(891) 2020 03 09
(731) Curaden AG
Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens,
Switzerland
(540)

Aqualis
(591) Black, white
(511)
1 ‒ Chemical products used in agriculture, horticulture and forestry; fertilizers; chemical products for fertilizers.
___________________________________________
(260) AM 2021 108105 A
(800) 1528292
(151) 2020 03 05
(891) 2020 03 05
(731) Riemser Pharma GmbH
An der Wiek 7, 17493 Greifswald ‒ Insel
Riems, Germany
(540)

LEDERMIX

CURAPROX
(591) Black, white
(511)
3 ‒ Personal care products, not for medical purposes,
for daily use in maintaining and improving oral hygiene, washing preparations, cleaning preparations,
polishing preparations and abrasives for use in dentistry and dental technology, toothpastes; cleaning and
polishing preparations for dentures; oral rinses and
mouthwashes not for medical purposes; cosmetics,
particularly preparations for body and beauty care;
soaps; perfumery products; essential oils, hair lotions.
10 ‒ Dental apparatus, apparatus and instruments for
dental care including tools for the therapeutic and preventive treatment of teeth and gums as well as explorers for determining the correct interdental brush suitable for the spaces between teeth; portable apparatus
for stimulating gums through massage for daily dental
care; tongue scrapers, tongue depressors; pacifiers
(teats) for babies, pacifier clips, pacifier holders; teething rings; feeding bottles, baby bottles.
21 ‒ Apparatus for daily dental care, especially toothbrushes, electric toothbrushes, interdental brushes,
interdental brush holders, gum stimulators, mouthwashes, dental floss, dental floss holders, toothpicks;
toothpick holders; cosmetic apparatus; toothbrushes
and training toothbrushes for babies; brushes for
cleaning dentures.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108051 A
(800) 1495325
(151) 2019 09 20
(891) 2020 02 28
(731) EuroChem Group AG
Baarerstrasse 37, CH-6300 Zug, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations, in particular glucocorticoids, analgesics, antibiotics, antiphlogistics; medicines for dental purposes; material for stopping teeth and dental wax for dental and dental-technology
purposes; dental amalgams; alloys of precious metals
for dental purposes, gold (dental amalgams of -), rubber for dental purposes, dental abrasives, moulding
wax for dentists; adhesives for dentures, porcelain for
dental prostheses; dental mastics, dental lacquers.
___________________________________________
(260) AM 2021 108108 A
(800) 1401111
(151) 2018 01 30
(891) 2020 02 27
(731) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1; 12529 Schönefeld OT
Waltersdorf, Germany
(540)

ArmaGel
(591) Black, white
(511)
11 ‒ Heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment (ambient); refrigerating and freezing equipment; sanitary installations, water supply
and sanitation equipment.
12 ‒ Parts and fittings for vehicles.
17 ‒ Flexible pipes, tubes, hoses and fittings therefor
(including valves), and fittings for rigid pipes, all non-
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metallic; non-metallic insulated pipes; pipe jackets,
not of metal; insulation and barrier articles and materials; acoustic insulation articles and materials; fire
resistant and fire preventive articles and materials;
thermal insulation articles and materials; insulation
for building purposes; shock-absorbing materials, vibration dampers; aerogels for insulating purposes; seals, sealants and fillers; waterproofing and moisture
proofing articles and materials; elastomers; adhesive
tapes, strips, bands and films.
19 ‒ Building and construction materials and elements, not of metal; rigid pipes and valves therefor,
non-metallic; non-metallic heating ducts; non-metallic
insulated pipes for water; non-metallic fire protection
materials for use in building.
___________________________________________
(260) AM 2021 108109 A
(800) 1489504
(151) 2019 04 23
(891) 2020 03 03
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE,
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an,
Dongguan, Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.22
(511)
9 ‒ Connections, electric; electronic chip cards; eyeglasses; batteries, electric; chargers for electric batteries; power bank (rechargeable batteries); cell phone
battery chargers for use in vehicles; computers; notebook computers; computer programs [downloadable
software]; smartphone software applications, downloadable; smartwatches; smartglasses; humanoid robots with artificial intelligence; body fat scales for
household use; cell phones; smartphones; mobile telephones; covers for smartphones; DVD players; portable media players; earphones; wireless earbuds; keyboards for smartphones; cabinets for loudspeakers;
wireless speakers; electronic book readers; camcorders; virtual reality headsets; headsets for virtual reality games; selfie sticks [hand-held monopods]; selfie
lenses.
42 ‒ Platform as a service [PaaS]; software as a service [SaaS]; data encryption services; cloud computing.
___________________________________________

(260) AM 2021 108140 A
(800) 1528452
(151) 2020 04 08
(891) 2020 04 08
(731) Zhejiang Ship Electronics & Technology, Co.,
Ltd.
Science and Technology Park of, Jiangshan
Town, Yinzhou District, Ningbo City, 315000
Zhejiang Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 24.17.20; 27.05.01
(511)
9 ‒ Computer cabinet; optical communication instrument; materials for electricity mains [wires, cables];
monitoring apparatus, other than for medical purposes; plugs、sockets and other contacts [electric connect]; distribution boxes [electricity]; inverters [electricity]; batteries, electric; current rectifiers; cell switches [electricity]; circuit breakers; distribution boards
[electricity]; voltage surge protectors; fiber optic cables.
11 ‒ Filters for air conditioning; air cooling apparatus;
air-conditioning installations; fans [air-conditioning];
ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; heating apparatus, electric; industrial humidifiers;
air conditioning installations for industrial purposes;
air-conditioning apparatus for industrial purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 108141 A
(800) 1528473
(151) 2020 01 29
(891) 2020 01 29
(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
Pochtamtskaya ulitsa, dom 3-5, liter A, ch.pom.
1N, kab. 2401, RU-190000 St Petersburg,
Russian Federation
(540)

(591) Blue, pale-blue and white
(531) 01.15.05; 26.13.25; 29.01.04
(511)
1 ‒ Acetate of cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene; acetylene tetrachloride; acid proof chemical compositions;
acids; acidulated water for recharging accumulators;
acidulated water for recharging batteries; acrylic re-
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sins, unprocessed; actinium; activated carbon; activated charcoal; additives, chemical, to drilling muds;
chemical additives to drilling muds; additives, chemical, to fungicides; chemical additives to fungicides;
additives, chemical, to insecticides; chemical additives to insecticides; additives, chemical, to motor fuel;
chemical additives to motor fuel; adhesive preparations for surgical bandages; adhesives for billposting;
adhesives for industrial purposes; adhesives for wallpaper; adhesives for paperhanging; adhesives for wall
tiles; agar-agar; agglutinants for concrete; agricultural
chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides
and parasiticides; albumenized paper; albumin [animal or vegetable, raw material]; alcohol; aldehydes;
alginates for industrial purposes; alkalies; alkalineearth metals; alkaline iodides for industrial purposes;
alkaline metals; alkaloids; alum; alumina; aluminium
acetate; aluminium alum; aluminium chloride; aluminium hydrate; aluminium iodide; aluminium silicate;
americium; ammonia; ammonia alum; ammoniacal
salts; ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; volatile alkali [ammonia] for industrial purposes;
ammonium aldehyde; ammonium salts; amyl acetate;
amyl alcohol; anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen [raw material]; animal carbon; animal
carbon preparations; animal charcoal; anthranilic acid;
anti-boil preparations for engine coolants; anti-frothing solutions for accumulators; anti-frothing solutions for batteries; anti-incrustants; anti-knock substances for internal combustion engines; anti-sprouting
preparations for vegetables; anti-tarnishing chemicals
for windows; antifreeze; antimony; antimony oxide;
antimony sulfide; argon; arsenic; arsenious acid; artificial sweeteners [chemical preparations]; astatine;
auxiliary fluids for use with abrasives; bacterial preparations, other than for medical and veterinary use;
bacteriological preparations, other than for medical
and veterinary use; bacteriological preparations for
acetification; barium; barium compounds; barium sulfate; baryta; baryta paper; barytes; bases [chemical
preparations]; basic gallate of bismuth; bate for dressing skins; dressing, except oils, for skins; bauxite;
beer-clarifying and preserving agents; beer preserving
agents; bentonite; benzene; benzene-based acids; benzene derivatives; benzoic acid; benzoic sulfimide; berkelium; bicarbonate of soda for chemical purposes;
bichloride of tin; bichromate of potassium; bichromate of soda; biochemical catalysts; biological preparations, other than for medical or veterinary purposes;
bismuth; bismuth subnitrate for chemical purposes;
bleaching preparations [decolorants] for industrial
purposes; decolorants for industrial purposes; blood
charcoal; blueprint cloth; blueprint paper; blue vitriol;
copper sulfate [blue vitriol]; bone charcoal; borax; boric acid for industrial purposes; brake fluid; brazing
fluxes; brazing preparations; brickwork preservatives,
except paints and oils; bromine for chemical purposes; by-products of the processing of cereals for industrial purposes; caesium; calcined soda; calcium
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carbide; calcium salts; californium; camphor, for industrial purposes; carbide; carbolineum for the protection of plants; carbon; carbonates; carbon black for industrial purposes; carbon disulfide; carbon for filters;
carbonic acid; carbonic hydrates; carbon tetrachloride;
casein for industrial purposes; casein for the food industry; catalysts; catechu; caustic alkali; caustics for
industrial purposes; caustic soda for industrial purposes; cellulose; cellulose derivatives [chemicals]; cellulose esters for industrial purposes; cellulose ethers for
industrial purposes; cement-waterproofing chemicals,
except paints; cement for footwear; cement for mending broken articles; cement preservatives, except
paints and oils; cement [metallurgy]; ceramic compositions for sintering [granules and powders]; ceramic
glazings; ceramic materials in particulate form, for
use as filtering media; cerium; chemical additives for
oils; chemical condensation preparations; chemical intensifiers for rubber; chemical preparations for facilitating the alloying of metals; chemical preparations
for scientific purposes, other than for medical or veterinary use; chemical preparations for smoking meat;
chemical preparations for use in photography; chemical preparations to prevent diseases affecting vine
plants; chemical preparations to prevent mildew; chemical preparations to prevent wheat blight; chemical
preparations to prevent wheat smut; chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes;
chemicals, except pigments, for the manufacture of
enamel; chemicals for the manufacture of paints;
chemicals for use in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes; chemical preparations
for analyses in laboratories, other than for medical or
veterinary purposes; chemical substances for preserving foodstuffs; chimney cleaners, chemical; chlorates; chlorides; chlorine; cholic acid; chromates; chrome alum; chrome salts; chromic acid; chromic salts;
chromium oxide; cinematographic films, sensitized
but not exposed; cinematographic film, sensitized but
not exposed; citric acid for industrial purposes; coal
saving preparations; cobalt oxide for industrial purposes; collodion; color-brightening chemicals for industrial purposes; colour-brightening chemicals for industrial purposes; combusting preparations [chemical
additives to motor fuel]; compositions for repairing
inner tubes of tyres; compositions for repairing inner
tubes of tires; compositions for repairing tyres; compositions for repairing tires; compositions for the manufacture of phonograph records; compositions for the
manufacture of technical ceramics; compositions for
threading; compost; concrete-aeration chemicals; concrete preservatives, except paints and oils; condensation-preventing chemicals; coolants for vehicle engines; corrosive preparations; cream of tartar for chemical purposes; cream of tartar for industrial purposes;
cream of tartar for the food industry; creosote for chemical purposes; crotonic aldehyde; cryogenic prepara-
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tions; curium; currying preparations for leather; currying preparations for skins; cyanides [prussiates];
prussiates; cymene; damp-proofing chemicals, except
paints, for masonry; defoliants; degreasing preparations for use in manufacturing processes; grease-removing preparations for use in manufacturing processes;
degumming preparations; gum solvents; dehydrating
preparations for industrial purposes; descaling preparations, other than for household purposes; detergent
additives to gasoline; detergent additives to petrol; detergents for use in manufacturing processes; diagnostic preparations, other than for medical or veterinary
purposes; diastase for industrial purposes; diatomaceous earth; diazo paper; disincrustants; dispersions of
plastics; distilled water; dolomite for industrial purposes; drilling muds; dysprosium; electrophoresis gels;
emollients for industrial purposes; emulsifiers; enamel-staining chemicals; engine-decarbonising chemicals; chemical preparations for decarbonising engines;
enzyme preparations for industrial purposes; enzyme
preparations for the food industry; enzymes for industrial purposes; enzymes for the food industry; epoxy
resins, unprocessed; erbium; esters; ethane; ethers; ethyl alcohol; ethyl ether; europium; expanded clay for
hydroponic plant growing [substrate]; fat-bleaching
chemicals; fatty acids; ferments for chemical purposes; fermium; ferrocyanides; ferrotype plates [photography]; fertilizers; fertilisers; fertilizing preparations;
fertilising preparations; filtering materials of chemical
substances; filtering materials of mineral substances;
filtering materials of unprocessed plastics; filtering
materials of vegetable substances; filtering preparations for the beverages industry; finishing preparations
for use in the manufacture of steel; fire extinguishing
compositions; fireproofing preparations; fissionable
material for nuclear energy; fixing baths [photography]; fixing solutions [photography]; flashlight preparations; flour for industrial purposes; flower preservatives; flowers of sulfur for chemical purposes; fluids
for hydraulic circuits; liquids for hydraulic circuits;
fluorine; fluorspar compounds; formic acid; formic aldehyde for chemical purposes; foundry binding substances; foundry molding preparations; foundry moulding preparations; foundry sand; francium; fuel-saving preparations; fuel for nuclear reactors; fuller's
earth for use in the textile industry; fulling preparations; fulling preparations for use in the textile industry;
gadolinium; gallic acid for the manufacture of ink;
gallium; gallnuts; gallotannic acid; galvanizing baths;
baths for galvanizing; galvanizing preparations; gambier; gas purifying preparations; preparations for the
purification of gas; gelatine for industrial purposes;
gelatine for photographic purposes; getters [chemically active substances]; glass-frosting chemicals; glassstaining chemicals; glaziers' putty; glucose for industrial purposes; glucose for the food industry; glucosides; glue for industrial purposes; gluten [glue], other
than for stationery or household purposes; glutinous
tree-grafting preparations; glutinous tree-banding pre-

parations; glutinous preparations for tree-banding;
glutinous preparations for tree-grafting; glycerides;
glycerine for industrial purposes; glycol; glycol ether;
gold salts; grafting mastic for trees; grafting wax for
trees; graphite for industrial purposes; guano; gum
arabic for industrial purposes; gums [adhesives] for
industrial purposes; gum tragacanth for industrial purposes; gurjun balsam for use in the manufacture of
varnish; heavy water; helium; holmium; hormones for
hastening the ripening of fruit; horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; humus; humus top dressing; hydrates;
hydrazine; hydrochlorates; hydrochloric acid; hydrofluoric acid; hydrogen; hydrogen peroxide for industrial purposes; hypochlorite of soda; hyposulfites; industrial chemicals; iodic acid; iodine for chemical
purposes; iodine for industrial purposes; iodised albumen; iodised salts; ion exchangers [chemicals]; iron
salts; isinglass, other than for stationery, household or
alimentary purposes; isotopes for industrial purposes;
kainite; kaolin; china slip; china clay; ketones; kieselgur; krypton; lactic acid; lamp black for industrial
purposes; lanthanum; lead acetate; lead arsenate; lead
oxide; leather-dressing chemicals; leather-impregnating chemicals; leather-renovating chemicals; leatherwaterproofing chemicals; leather glues; lecithin [raw
material]; lime acetate; lime carbonate; lime chloride;
limestone hardening substances; liquids for removing
sulfates from accumulators; liquids for removing sulfates from batteries; lithia [lithium oxide]; lithium; litmus paper; loam; lutetium [cassiopium]; cassiopium
[lutetium]; magnesite; magnesium carbonate; magnesium chloride; magnetic fluid for industrial purposes;
malt albumen; manganate; manganese dioxide; mangrove bark for industrial purposes; masonry preservatives, except paints and oils; mastic for leather; mastic
for tires; mastic for tyres; meat tenderizers for industrial purposes; mercuric oxide; mercury; mercury
salts; metal annealing preparations; metal hardening
preparations; metalloids; metal tempering preparations; methane; methyl benzol; methyl ether; milk ferments for chemical purposes; milk ferments for industrial purposes; milk ferments for the food industry;
mineral acids; moderating materials for nuclear reactors; moistening [wetting] preparations for use in
bleaching; wetting preparations for use in bleaching;
moistening [wetting] preparations for use in dyeing;
wetting preparations for use in dyeing; moistening
[wetting] preparations for use in the textile industry;
wetting preparations for use in the textile industry;
mold-release preparations; mould-release preparations; mordants for metals; naphthalene; neodymium;
neon; neptunium; nitrate paper; nitrates; nitric acid;
nitrogen; nitrogenous fertilisers; nitrogenous fertilizers; nitrous oxide; oenological bactericides [chemical
preparations for use in wine making]; oil-bleaching
chemicals; oil-purifying chemicals; oil-separating
chemicals; oil cement [putty]; oil dispersants; oils for
currying leather; oils for preparing leather in the cour-
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se of manufacture; oils for tanning leather; oils for the
preservation of food; oleic acid; olivine [silicate mineral]; opacifiers for enamel; opacifiers for glass; oxalates; oxalic acid; oxygen for industrial purposes; palladium chloride; paper pulp; peat pots for horticulture;
peat [fertiliser]; peat [fertilizer]; pectin [photography];
perborate of soda; percarbonates; perchlorates; persulfates; persulfuric acid; petroleum dispersants; phenol
for industrial purposes; phosphates [fertilisers]; phosphates [fertilizers]; phosphatides; phosphoric acid;
phosphorus; photographic developers; photographic
emulsions; photographic paper; photographic sensitizers; photometric paper; photosensitive plates; picric
acid; plant growth regulating preparations; plasticizers; plastisols; plutonium; polish removing substances; substances for removing polish; polonium; polymer resins, unprocessed; potash; potash water; potassium; potassium dioxalate; potato flour for industrial
purposes; praseodymium; preparations for preventing
the tarnishing of glass; preparations for preventing the
tarnishing of lenses; preparations for stimulating cooking for industrial purposes; preparations for the separation of greases; preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use; preparations
of the distillation of wood alcohol; preparations of
trace elements for plants; preservatives for tiles, except paints and oils; promethium; propellant gases for
aerosols; protactinium; protective gases for welding;
protein [raw material]; purification preparations; clarification preparations; pyrogallic acid; quebracho for
industrial purposes; radiator flushing chemicals; radioactive elements for scientific purposes; radium for
scientific purposes; radon; reducing agents for use in
photography; refrigerants; renovating preparations for
phonograph records; rhenium; rock salt; rubber preservatives; rubidium; saccharin; sal ammoniac; sal
ammoniac spirits; salicylic acid; salt, raw; salt for preserving, other than for foodstuffs; saltpeter; salpetre;
salts for coloring metal; salts for colouring metal; salts
for galvanic cells; salts for galvanic batteries; salts for
industrial purposes; salts from rare earth metals; salts
of alkaline metals; salts of precious metals for industrial purposes; salts [chemical preparations]; salts [fertilisers]; salts [fertilizers]; samarium; sauce for preparing tobacco; scandium; seawater for industrial purposes; seaweeds [fertilizers]; seaweeds [fertilisers];
sebacic acid; seed preserving substances; selenium;
self-toning paper [photography]; sensitized cloth for
photography; sensitized films, unexposed; sensitized
paper; sensitized photographic plates; sensitized plates for offset printing; separating and unsticking [ungluing] preparations; ungluing preparations; unsticking
and separating preparations; silicates; silicon; silicones; silver nitrate; silver salt solutions for silvering;
size for use in the textile industry; sizing preparations;
slag [fertilisers]; slag [fertilizers]; soap [metallic] for
industrial purposes; soda ash; sodium; sodium salts
[chemical compounds]; soil conditioning preparations; soil for growing; solidified gases for industrial
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purposes; solutions for cyanotyping; solvents for varnishes; soot for industrial or agricultural purposes; sorrel salt; spinel [oxide mineral]; spirits of salt; spirits
of vinegar [dilute acetic acid]; stain-preventing chemicals for use on fabrics; starch-liquifying chemicals
[ungluing agents]; ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch]; starch for industrial purposes; starch paste [adhesive], other than for stationery
or household purposes; stearic acid; strontium; substances for preventing runs in stockings; substrates for
soil-free growing [agriculture]; sulfates; sulfides; sulfonic acids; sulfur; sulfuric acid; sulfuric ether; sulfurous acid; sumac for use in tanning; superphosphates
[fertilisers]; superphosphates [fertilizers]; surface-active chemical agents; tensio-active agents; synthetic
materials for absorbing oil; synthetic resins, unprocessed; artificial resins, unprocessed; talc [magnesium
silicate]; tan; tan-wood; tannic acid; tannin; tanning
substances; tapioca flour for industrial purposes; tartar, other than for pharmaceutical purposes; tartaric
acid; technetium; tellurium; terbium; test paper, chemical; tetrachlorides; textile-brightening chemicals;
textile-impregnating chemicals; textile-waterproofing
chemicals; thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; titanite; titanium dioxide for industrial purposes;
toluene; toluol; toning baths [photography]; toning
salts [photography]; toxic gas neutralizers; transmission fluid; tree cavity fillers [forestry]; tungstic acid;
uranium; uranium nitrate; uranium oxide; vinic alcohol; viscose; vulcanization accelerators; vulcanizing
preparations; wallpaper removing preparations; waterpurifying chemicals; water-softening preparations;
water glass [soluble glass]; wax-bleaching chemicals;
welding chemicals; soldering chemicals; wine finings;
witherite; wood alcohol; wood pulp; wood vinegar
[pyroligneous acid]; pyroligneous acid [wood vinegar]; X-ray films, sensitized but not exposed; xenon;
xylene; xylol; ytterbium; yttrium; zirconia.
4 ‒ Additives, non-chemical, to motor fuel; alcohol
[fuel]; anthracite; beeswax; belting wax; benzene fuel;
benzine; bone oil for industrial purposes; carnauba
wax; castor oil for industrial purposes; ceresine; charcoal [fuel]; Christmas tree candles; coal; coal briquettes; coal dust [fuel]; coal naphtha; coal tar oil; coke;
combustible briquettes; cutting fluids; diesel oil; gas
oil; dust absorbing compositions; dust laying compositions; dust removing preparations; electrical energy;
firewood; fish oil, not edible; fuel; fuel gas; fuel oil;
combustible oil; fuel with an alcohol base; gas for lighting; grease for arms [weapons]; grease for belts;
grease for footwear; grease for leather; illuminating
grease; illuminating wax; industrial grease; industrial
oil; industrial wax; kerosene; lamp wicks; lanolin;
wool grease; lighting fuel; lignite; ligroin; lubricants;
lubricating graphite; lubricating grease; lubricating
oil; mazut; methylated spirit; mineral fuel; moistening
oil; motor oil; naphtha; nightlights [candles]; nonslipping preparations for belts; oil-gas; oils for paints;
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oils for releasing form work [building]; oils for the
preservation of leather; oils for the preservation of
masonry; oleine; ozokerite; ozocerite; paraffin; peat
briquettes [fuel]; peat [fuel]; perfumed candles; petrol;
gasoline; petroleum, raw or refined; petroleum ether;
petroleum jelly for industrial purposes; producer gas;
rape oil for industrial purposes; colza oil for industrial
purposes; solidified gases [fuel]; soya bean oil preparations for non-stick treatment of cooking utensils;
stearine; sunflower oil for industrial purposes; tallow;
textile oil; vaporized fuel mixtures; wax [raw material]; wicks for candles; wood briquettes; wood spills
for lighting.
7 ‒ Acetylene cleaning apparatus; adhesive bands for
pulleys; adhesive tape dispensers [machines]; aerating
pumps for aquaria; aerocondensers; aeronautical engines; aeroplane engines; agricultural elevators; agricultural machines; air brushes for applying colour; air
cushion devices for moving loads; air pumps [garage
installations]; air suction machines; alternators; antifriction bearings for machines; anti-friction pads for
machines; apparatus for aerating water; apparatus for
drawing up beer under pressure; aprons [parts of machines]; carriage aprons; automatic grapnels for marine purposes; axles for machines; ball-bearings; bearing brackets for machines; bearings for transmission
shafts; bearings [parts of machines]; beaters, electric;
beating machines; beer pumps; belt conveyors; belts
for conveyors; belts for machines; belts for motors
and engines; bending machines; beverage preparation
machines, electromechanical; bicycle assembling machines; bicycle dynamos; binding apparatus for hay;
trussing apparatus for hay; bitumen making machines;
blade holders [parts of machines]; blade sharpening
[stropping] machines; stropping machines; blades
[parts of machines]; blenders, electric, for household
purposes; blowing machines; blowing machines for
the compression, exhaustion and transport of gases;
blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of grain; blowing machines for the
compression, sucking and carrying of grain; fans for
the compression, sucking and carrying of grain; bobbins for weaving looms; reels for weaving looms;
boiler tubes [parts of machines]; bookbinding apparatus and machines for industrial purposes; bottle capping machines; bottle filling machines; bottle sealing
machines; bottle stoppering machines; bottle washing
machines; boxes for matrices [printing]; braiding machines; brake linings, other than for vehicles; brake
pads, other than for vehicles; brake segments, other
than for vehicles; brake shoes, other than for vehicles;
bread cutting machines; brewing machines; brushes,
electrically operated [parts of machines]; brushes
[parts of machines]; bulldozers; butter machines; calenders; mangles; can openers, electric; tin openers,
electric; capstans; carbon brushes [electricity]; carburetter feeders; carburetters; card clothing [parts of carding machines]; carding machines; carriages for

knitting machines; sliders for knitting machines; slides for knitting machines; cartridges for filtering machines; catalytic converters; central vacuum cleaning
installations; centrifugal machines; centrifuges [machines]; centrifugal mills; centrifugal pumps; chaff
cutter blades; chaff cutters; straw [chaff] cutters; chain saws; chisels for machines; chucks [parts of machines]; churns; cigarette machines for industrial purposes; clack valves [parts of machines]; cleaning appliances utilizing steam; clippers [machines]; clutches,
other than for land vehicles; coal-cutting machines;
coffee grinders, other than hand-operated; coin-operated washing machines; compressed air engines; compressed air guns for the extrusion of mastics; compressed air machines; compressed air pumps; compressors for refrigerators; compressors [machines]; concrete mixers [machines]; condensing installations; connecting rods for machines, motors and engines; control mechanisms for machines, engines or motors;
converters for steelworks; conveyors [machines]; cord
making machines; couplings, other than for land vehicles; cowlings [parts of machines]; guards [parts of
machines]; hoods [parts of machines]; cranes [lifting
and hoisting apparatus]; crankcases for machines, motors and engines; cranks [parts of machines]; cream/milk separators; crushers for kitchen use, electric;
crushing machines; cultivators [machines]; current generators; curtain drawing devices, electrically operated; cutters [machines]; cutting blow pipes, gas-operated; cylinder heads for engines; cylinders for machines; cylinders for motors and engines; dairy machines; darning machines; de-aerators for feedwater; degreasers [machines]; derricks; die-cutting and tapping
machines; nut-tapping machines; die-stamping machines; diggers [machines]; dishwashers; disintegrators;
ditchers [ploughs]; dividing machines; door closers,
hydraulic; door closers, pneumatic; door openers,
hydraulic; door openers, pneumatic; drainage machines; drill chucks [parts of machines]; drilling bits
[parts of machines]; drilling heads [parts of machines]; drilling machines; drilling rigs, floating or nonfloating; driving chains, other than for land vehicles;
driving motors, other than for land vehicles; drums
[parts of machines]; dust exhausting installations for
cleaning purposes; dust removing installations for cleaning purposes; dyeing machines; dynamo belts; dynamo brushes; dynamos; earth moving machines; ejectors; electric hammers; electric hand drills; electromechanical machines for chemical industry; electroplating machines; elevating apparatus; elevator chains
[parts of machines]; elevator operating apparatus; lift
operating apparatus; elevators [lifts]; embossing machines; emergency power generators; engines for air
cushion vehicles; engines for boats; engraving machines; excavators; exhaust manifold for engines; expansion tanks [parts of machines]; extractors for mines;
haulage apparatus [mining]; fan belts for motors and
engines; fans for motors and engines; feeders [parts of
machines]; feeding apparatus for engine boilers; fil-
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ling machines; filter presses; filters being parts of
machines or engines; filters for cleaning cooling air,
for engines; finishing machines; fleshing machines;
flour mill machines; flues for engine boilers; fodder
presses; food preparation machines, electromechanical; food processors, electric; forge blowers; foundry
machines; freewheels, other than for land vehicles;
friezing machines; fruit presses, electric, for household purposes; fuel conversion apparatus for internal
combustion engines; fuel economisers for motors and
engines; gear boxes, other than for land vehicles; gears, other than for land vehicles; gears for weaving
looms; generators of electricity; glass-working machines; glaziers' diamonds [parts of machines]; glow
plugs for Diesel engines; glue guns, electric; grain
husking machines; corn husking machines; corn and
grain husking machines; grain separators; grease boxes [parts of machines]; grease rings [parts of machines]; grinding machines; grindstones [parts of machines]; sharpening wheels [parts of machines]; guides
for machines; guns [tools using explosives]; hair clipping machines for animals; shearing machines for animals; hair cutting machines for animals; hammers
[parts of machines]; handling apparatus for loading
and unloading; handling machines, automatic [manipulators]; hangers [parts of machines]; harrows; harvesting machines; mowing and reaping machines; heat exchangers [parts of machines]; hemming machines; hoists; holding devices for machine tools; hoppers [mechanical discharging]; hosiery looms; housings [parts of machines]; hydraulic engines and motors; hydraulic turbines; igniting devices for internal
combustion engines; igniting magnetos; incubators for
eggs; industrial robots; injectors for engines; ironing
machines; jacks [machines]; jet engines, other than for
land vehicles; journal boxes [parts of machines]; journals [parts of machines]; juice extractors, electric;
kick starters for motorcycles; kitchen machines, electric; kneading machines; knitting machines; knives,
electric; knives for mowing machines; knives [parts of
machines]; labellers [machines]; lace making machines; lasts for shoes [parts of machines]; shoe lasts
[parts of machines]; lathes [machine tools]; lawnmowers [machines]; leather-working machines; leather
paring machines; lifting apparatus; lifts, other than
ski-lifts; loading ramps; looms; loom shafts; lubricating pumps; lubricators [parts of machines]; machine
fly-wheels; machines and apparatus for carpet shampooing, electric; machines and apparatus for cleaning,
electric; machines and apparatus for polishing [electric]; machines and apparatus for wax-polishing, electric; machines for the mineralisation of drinking water; machines for the mineralization of drinking water;
machines for the production of sugar; machines for
the textile industry; machine tools; machine wheels;
machine wheelwork; matrices for use in printing; meat choppers [machines]; meat mincers [machines];
mechanized livestock feeders; metal drawing machines; metalworking machines; milking machines; mil-

108

ling machines; mills for household purposes, other
than hand-operated; millstones; mills [machines]; mine borers; mineworking machines; mixers [machines];
molding machines; moulding machines; molds [parts
of machines]; moulds [parts of machines]; mortising
machines; paring machines; motors, electric, other
than for land vehicles; motors, other than for land vehicles; engines, other than for land vehicles; motors
for boats; moving sidewalks; moving walkways; moving staircases [escalators]; escalators; mud catchers
and collectors [machines]; mufflers for motors and
engines; silencers for motors and engines; net hauling
machines [fishing]; notchers [machine tools]; oil refining machines; ore treating machines; packing machines; painting machines; paper feeders [printing]; paper machines; parquet wax-polishers, electric; pasta
making machines, electric; pedal drives for sewing
machines; peeling machines; pepper mills, other than
hand-operated; piston segments; piston rings; pistons
for cylinders; pistons for engines; pistons [parts of
machines or engines]; planing machines; ploughs;
ploughshares; pneumatic hammers; pneumatic transporters; pneumatic tube conveyors; tube conveyors,
pneumatic; potters' wheels; presses [machines for industrial purposes]; pressure regulators [parts of machines]; pressure valves [parts of machines]; printing
cylinders; printing machines; printing machines for
use on sheet metal; printing plates; printing presses;
puddling machines; pulleys; pulleys [parts of machines]; pulverisers [machines]; atomisers [machines];
spraying machines; pump diaphragms; pumps for
heating installations; pumps [machines]; pumps [parts
of machines, engines or motors]; punches for punching machines; punching machines; rack and pinion
jacks; racket stringing machines; radiators [cooling]
for motors and engines; rail-laying machines; railroad
constructing machines; railway wagon lifts; rakes for
raking machines; raking machines; rammers [machines]; rams [machines]; reapers; reapers and binders;
reapers and threshers; reduction gears, other than for
land vehicles; reeling apparatus, mechanical; reels,
mechanical, for flexible hoses; reels [parts of machines]; regulators [parts of machines]; rinsing machines;
riveting machines; road making machines; road building machines; road sweeping machines, self-propelled; roller bearings; roller bridges; rolling mill cylinders; rolling mills; rotary printing presses; rotary steam presses, portable, for fabrics; satinizing machines;
sausage making machines; saw benches [parts of machines]; saw blades [parts of machines]; saws [machines]; scale collectors for machine boilers; scissors, electric; sealing machines for industrial purposes; selfoiling bearings; sewage pulverizers; sewage pulverisers; sewing machines; shaft couplings [machines];
sharpening machines; sheaf-binding machines; shock
absorber plungers [parts of machines]; dashpot plungers [parts of machines]; plunger pistons; shoe polishers, electric; shovels, mechanical; shredders [machines] for industrial use; shuttles [parts of machines];
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sieves [machines or parts of machines]; sifting installations; sizing machines; slide rests [parts of machines]; smoothing presses; snow ploughs; soldering
blow pipes, gas-operated; soldering irons, gas-operated; sorting machines for industry; sowers [machines]; sparking plugs for internal combustion engines;
speed governors for machines, engines and motors;
spin driers [not heated]; spin dryers [not heated];
spinning machines; spinning wheels; spray guns for
paint; springs [parts of machines]; stalk separators
[machines]; stamping machines; stands for machines;
starters for motors and engines; stators [parts of machines]; steam/oil separators; steam condensers [parts
of machines]; steam engine boilers; steam engines;
steamrollers; road rollers; steam traps; stereotype machines; stitching machines; stone-working machines;
stuffing boxes [parts of machines]; suction cups for
milking machines; teat cups for milking machines;
suction machines for industrial purposes; superchargers; superheaters; swaging machines; tables for machines; tambours for embroidery machines; taps [parts
of machines, engines or motors]; faucets [parts of machines, engines or motors]; tarring machines; tedding
machines; thermic lances [machines]; threading machines; threshing machines; tilt hammers; tobacco
processing machines; tools [parts of machines]; torque
converters, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmissions for machines; trimming machines; apparatus for dressing; apparatus for machining; trueing machines; turbines, other
than for land vehicles; turbocompressors; turf removing ploughs; tympans [parts of printing presses]; type-setting machines [photocomposition]; type-setting
machines [printing]; typecasting machines; typographic machines; typographic presses; universal joints
[Cardan joints]; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum pumps [machines]; valves [parts of machines];
vulcanization apparatus; washing apparatus; washing
installations for vehicles; vehicle washing installations; washing machines [laundry]; waste compacting
machines; trash compacting machines; waste disposal
units; garbage disposal units; water heaters [parts of
machines]; water separators; drain cocks; weeding
machines; welding apparatus, gas-operated; soldering
apparatus, gas-operated; welding machines, electric;
whisks, electric, for household purposes; whitewashing machines; colour-washing machines; wind turbines; wine presses; winnowers; woodworking machines; wrapping machines; wringing machines for laundry.
12 ‒ Adhesive rubber patches for repairing inner tubes; aerial conveyors; aeronautical apparatus, machines and appliances; aeroplanes; air bags [safety devices for automobiles]; aircraft; air pumps [vehicle accessories]; airships; dirigible balloons; air vehicles;
ambulances; amphibious airplanes; anti-glare devices

for vehicles; anti-dazzle devices for vehicles; anti-skid
chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; automobile bodies; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods; automobile tyres; automobile tires; axle journals; axles for vehicles; balance weights for vehicle wheels; bands for
wheel hubs; barges; baskets adapted for bicycles; bicycle bells; bicycle brakes; bicycle chains; bicycle
cranks; bicycle frames; bicycle handlebars; bicycle
kickstands; bicycle motors; bicycle mudguards; bicycle pedals; bicycles; bicycle saddles; bicycle tyres; bicycle tires; bicycle wheels; boat hooks; boats; bodies
for vehicles; bogies for railway cars; brake pads for
automobiles; brakes for vehicles; brake shoes for vehicles; buffers for railway rolling stock; bumpers for
automobiles; cable transport apparatus and installations; caps for vehicle fuel tanks; caravans; cars; automobiles; motor cars; cars for cable transport installations; carts; casings for pneumatic tires; casings for
pneumatic tyres; casters for trolleys [vehicles]; casters
for carts [vehicles]; casting carriages; casting cars;
ladle carriages; ladle cars; chairlifts; cleaning trolleys;
cleats [nautical]; clutches for land vehicles; concrete
mixing vehicles; connecting rods for land vehicles,
other than parts of motors and engines; couplings for
land vehicles; covers for vehicle steering wheels;
crankcases for land vehicle components, other than
for engines; davits for boats; delivery tricycles; carrier
tricycles; dining cars; dining carriages; disengaging
gear for boats; doors for vehicles; dredgers [boats];
dress guards for bicycles; driverless cars [autonomous
cars]; self-driving cars; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats for
aircraft; engines for land vehicles; motors for land vehicles; fenders for ships; ferry boats; flanges for railway wheel tyres; flanges for railway wheel tires; forklift trucks; freewheels for land vehicles; funiculars;
funnels for locomotives; funnels for ships; gear boxes
for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for
bicycles; golf carts [vehicles]; golf cars [vehicles];
handling carts; head-rests for vehicle seats; hoods for
vehicles; horns for vehicles; hot air balloons; hub
caps; hubs for bicycle wheels; bicycle wheel hubs;
hubs for vehicle wheels; vehicle wheel hubs; hydraulic circuits for vehicles; inner tubes for bicycle tires;
inner tubes for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tyres; inner tubes for pneumatic tires; jet engines
for land vehicles; kick sledges; launches; locomotives;
luggage carriers for vehicles; luggage nets for vehicles; masts for boats; mine cars; mine cart wheels; mopeds; motor buses; motorcycle chains; motorcycle engines; motorcycle frames; motorcycle handlebars;
motorcycle kickstands; motorcycles; motorcycle saddles; motor racing cars; motors, electric, for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tires;
non-skid devices for vehicle tyres; oars; omnibuses;
paddles for canoes; panniers adapted for bicycles;
panniers adapted for motorcycles; parachutes; pneumatic tires [tyres]; pneumatic tyres; pontoons; portho-
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les; pumps for bicycles, cycles; bicycle pumps; pushchair hoods; stroller hoods; pushchairs; strollers;
push scooters [vehicles]; railway carriages; railway
couplings; rearview mirrors; reduction gears for land
vehicles; refrigerated railway wagons; refrigerated vehicles; repair outfits for inner tubes; rescue sleds; reversing alarms for vehicles; rims for bicycle wheels;
bicycle wheel rims; rims for vehicle wheels; vehicle
wheel rims; robotic cars; roll cage trolleys; rolling
stock for funicular railways; rolling stock for railways; rowlocks; oarlocks; rudders; saddle covers for
bicycles; saddle covers for motorcycles; safety belts
for vehicle seats; safety seats for children, for vehicles; screw-propellers; screw-propellers for boats;
screws [propellers] for ships; sculls; stern oars; seaplanes; seat covers for vehicles; security harness for
vehicle seats; ship hulls; ships; shock absorbers for
automobiles; shock absorbing springs for vehicles;
shopping trolleys; shopping carts; side cars; side view
mirrors for vehicles; signal arms for vehicles; ski carriers for cars; ski lifts; sleeping berths for vehicles;
sleeping cars; sleighs [vehicles]; solid tires for vehicle
wheels; solid tyres for vehicle wheels; space vehicles;
spars for ships; spikes for tires [tyres]; studs for tires
[tyres]; spoke clips for wheels; spokes for bicycle
wheels; bicycle wheel spokes; sports cars; sprinkling
trucks; steering gears for ships; stroller covers; pushchair covers; sun-blinds adapted for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; telpher railways
[cable cars]; cable cars; tilting-carts; tilt trucks; timbers [frames] for ships; tipping apparatus [parts of railway wagons]; tipping bodies for lorries; tipping bodies for trucks; torque converters for land vehicles;
torsion bars for vehicles; tractors; trailer hitches for
vehicles; trailers [vehicles]; tramcars; transmissions
for land vehicles; treads for retreading tyres; treads for
retreading tires; tricycles; trolleys; hand cars; trucks;
lorries; tubeless tires for bicycles; tubeless tyres for
bicycles; turbines for land vehicles; two-wheeled trolleys; luggage trucks; sack-barrows; upholstery for
vehicles; valves for vehicle tyres; valves for vehicle
tires; vans [vehicles]; vehicle bumpers; vehicle chassis; vehicle running boards; vehicle seats; vehicles for
locomotion by land, air, water or rail; vehicle suspension springs; vehicle wheels; vehicle wheel spokes;
water vehicles; wheelbarrows; wheelchairs; windows
for vehicles; windscreens; windshields; windshield
wipers; windscreen wipers; yachts.
37 ‒ Airplane maintenance and repair; anti-rust treatment for vehicles; artificial snow-making services; asphalting; boiler cleaning and repair; bricklaying;
building construction supervision; building insulating;
building of fair stalls and shops; building sealing;
damp-proofing [building]; burglar alarm installation
and repair; burner maintenance and repair; carpentry
services; chimney sweeping; cleaning of buildings
[exterior surface]; cleaning of buildings [interior]; cleaning of clothing; clock and watch repair; clothing

110

repair; construction; construction information; demolition of buildings; diaper cleaning; disinfecting; drilling of wells; dry cleaning; electric appliance installation and repair; elevator installation and repair; lift
installation and repair; factory construction; film projector repair and maintenance; fire alarm installation
and repair; freezing equipment installation and repair;
fur care, cleaning and repair; furnace installation and
repair; furniture maintenance; furniture restoration;
harbour construction; heating equipment installation
and repair; installation, maintenance and repair of
computer hardware; installation and repair of air-conditioning apparatus; installation of doors and windows; interference suppression in electrical apparatus;
irrigation devices installation and repair; kitchen equipment installation; knife sharpening; laundering; leather care, cleaning and repair; linen ironing; machinery
installation, maintenance and repair; masonry; mining
extraction; motor vehicle maintenance and repair; office machines and equipment installation, maintenance and repair; painting, interior and exterior; painting
or repair of signs; paper hanging; wallpapering; parasol repair; pest control services, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; photographic apparatus repair; pier breakwater building; pipeline construction and maintenance; plastering; plumbing; pressing of clothing; pumicing; pump repair;
quarrying services; rat exterminating; re-tinning; rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been worn or
partially destroyed; refilling of ink cartridges; refilling
of toner cartridges; renovation of clothing; rental of
cleaning machines; rental of construction equipment;
rental of road sweeping machines; repair information;
repair of security locks; restoration of musical instruments; restoration of works of art; retreading of tires;
retreading of tyres; riveting; road paving; roofing services; rustproofing; safe maintenance and repair; scaffolding; shipbuilding; shoe repair; street cleaning;
strong-room maintenance and repair; swimming-pool
maintenance; telephone installation and repair; umbrella repair; underwater construction; underwater repair; upholstering; upholstery repair; varnishing; vehicle cleaning; vehicle greasing; vehicle lubrication;
vehicle maintenance; vehicle polishing; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; vehicle washing; vermin exterminating, other than for agriculture,
aquaculture, horticulture and forestry; vulcanization
of tires [repair]; vulcanization of tyres [repair]; warehouse construction and repair; washing; washing of
linen; window cleaning.
39 ‒ Air transport; arranging of cruises; boat rental;
boat storage; boat transport; booking of seats for
travel; bus transport; car parking; car rental; carting;
car transport; chauffeur services; courier services [messages or merchandise]; delivery of goods; delivery of
goods by mail order; delivery of newspapers; newspaper delivery; distribution of energy; electricity distri-
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bution; escorting of travellers; ferry-boat transport;
flower delivery; franking of mail; freight brokerage
[forwarding (Am.)]; freight brokerage; freight forwarding; freighting; freight [shipping of goods]; garage
rental; guarded transport of valuables; hauling; horse
rental; ice-breaking; launching of satellites for others;
lighterage services; marine transport; message delivery; operating canal locks; packaging of goods; parcel
delivery; parking place rental; passenger transport;
physical storage of electronically stored data or documents; piloting; pleasure boat transport; porterage; railway transport; railway truck rental; refloating of
ships; refrigerator rental; frozen-food locker rental; removal services; rental of diving bells; rental of diving
suits; rental of motor racing cars; rental of storage
containers; rental of vehicle roof racks; rental of warehouses; rental of wheelchairs; rescue operations
[transport]; river transport; salvage of ships; salvaging; shipbrokerage; stevedoring; storage; warehousing; storage information; storage of goods; streetcar
transport; tram transport; taxi transport; towing; traffic
information; transport; transport and storage of trash;
transport and storage of waste; transportation information; transport brokerage; transport by pipeline; transporting furniture; transport of travellers; transport reservation; transport services for sightseeing tours; travel reservation; underwater salvage; unloading cargo;
vehicle breakdown towing services; vehicle rental;
water distribution; water supplying.
___________________________________________
(260) AM 2021 108142 A
(800) 1528498
(151) 2020 01 31
(891) 2020 01 31
(731) Aktsionernoe obshchestvo "VERTEX"
doroga v Kamenku, d. 62, litera A, RU-197350
Saint-Petersburg, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 ‒ Drugs for medical purposes; medicines for human
purposes; pharmaceutical preparations; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for
pharmaceutical purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 108143 A
(800) 1528511
(151) 2020 03 13
(891) 2020 03 13
(731) KIA MOTORS CORPORATION
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797,
Republic of Korea

(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.19; 27.05.19; 27.05.22; 27.05.23
(511)
7 ‒ 3D printers; housework assistance robots for household purposes; machines for manufacturing dry
cells; industrial robots; sorting machines for industrial
use; backhoe loaders; metalworking machines; machine coupling and transmission components except for
land vehicles; taps [machine tools]; brakes for machines; pumps for machines; hydraulic accumulators being parts of machines; dairy machines; painting machines; control mechanisms for robotic machines; motors and engines [except for land vehicles]; generators
of electricity; washing machines for industrial purposes; aerating pumps for aquaria; mechanical engine
parts for land vehicles; printing machines; sewing machines; electric starter motors; electric door opening
and closing apparatus; gas pumps (gas station equipment); cranes; civil engineering machinery.
___________________________________________
(260) AM 2021 108144 A
(800) 1528532
(151) 2020 01 02
(891) 2020 01 02
(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY
(GROUP) CO., LTD.
No. 4 East Mountain Lane, East Road of
Outside Loop, Guiyang City, 200030
Guizhou Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 28.03
(511)
33 ‒ Edible alcohol; gin; digesters [liqueurs and spirits]; curacao; baijiu [chinese distilled alcoholic beverage]; nira [sugarcane-based alcoholic beverage]; premixed alcoholic beverages, other than beer-based; vodka; rum; rice alcohol; alcoholic beverages containing
fruit; alcoholic beverages, except beer; alcoholic extracts; alcoholic essences; whisky; sake; perry; piquette; yellow rice wine; peppermint liqueurs; arrack;
light sparkling wine; cocktails; cider; distilled beverages; arak [arrack]; aperitifs; anisette [liqueur]; anise
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[liqueur]; bitters; fruit extracts, alcoholic; brandy;
spirits [beverages]; kirsch; hydromel [mead]; liqueurs;
wine.
___________________________________________
(260) AM 2021 108150 A
(800) 1528691
(151) 2019 12 04
(891) 2019 12 04
(731) ALSTOM
48 rue Albert Dhalenne, F-93400 Saint Ouen,
France
(540)

(591) Red Pantone "Red warm red C" and Blue
Pantone "2189 C"
(531) 01.15.23; 27.03.12; 27.05.09; 29.01.12
(511)
9 ‒ Scientific, research, nautical, geodesic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signaling, detection,
testing, checking, life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or
data; downloadable or recorded media, software,
blank digital or analog recording and storage media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating device; computers and computer peripherals; fire extinguishers; all goods for land vehicles,
buses, coaches, autonomous electric vehicles and rail
vehicles for transporting passengers and/or goods, railway rolling stock, including locomotives, rail cars
and self-propelled vehicles, high-speed and very highspeed rail vehicles, underground trains and other sets
of passenger vehicles, automatic or non-automatic,
namely iron-wheeled rail vehicles or guided vehicles
with pneumatic or other types of ground liaison, railway couplings, railway infrastructures, coatings, rails
and their components parts; smart meters, devices
connected by computer or electronic means enabling
guidance and orientation of people taking transport
and validating their tickets.
12 ‒ Vehicles, particularly buses, coaches, autonomous electric vehicles and rail vehicles; railway rolling stock, including locomotives, rail cars and selfpropelled vehicles, high-speed and very high-speed
rail vehicles; underground trains and other sets of passenger vehicles, automatic or non-automatic, namely
iron-wheeled rail vehicles or guided vehicles on wheels with pneumatic or other types of ground liaison;
motor buses; motor coaches; railway couplings; electric vehicles in particular trams and buses; unmanned
vehicles; the aforesaid motors for land vehicles and
their parts; pneumatic shock absorbers for the afore-
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mentioned land vehicles; drive belts and related gearings for the aforementioned land vehicles; air pumps
(vehicle accessories); transmission shafts for the aforementioned land vehicles; propulsion mechanisms
for the aforementioned land vehicles; brakes, axles,
wagon bodies; carriages [railway]; railway couplings;
tank wagons, parts for land vehicles; shock absorbers
for road and rail vehicles; rail vehicle bogies, vehicle
engines, vehicle traction systems.
37 ‒ Construction, management of works, servicing,
repair, renovation, maintenance and installation; information on construction and repair of land vehicles
including buses, coaches, autonomous electric vehicles and rail vehicles for transporting passengers and/or
goods, railway rolling stock, including locomotives,
rail cars and self-propelled vehicles, high-speed and
very high-speed rail vehicles, underground trains and
other sets of passenger vehicles, automatic or non-automatic, namely iron-wheeled rail vehicles or guided
vehicles with pneumatic or other types of ground liaison, railway couplings, railway infrastructures, coatings, rails and their components parts; technical construction consultancy.
42 ‒ Engineering, research and development work for
new equipment and apparatus; coordination of engineering work, research and development work for new
equipment and apparatus; project planning, issuing
scientific and technological reports, research and industrial research and analysis services rendered by engineers and/or experts; advice related to energy saving; quality control; surveying [engineering work];
testing of materials; mechanical research; research
and development of new products for third parties;
technical research; technical project study; engineering; industrial tests; design, development, maintenance, updating and installation of computer systems and
software; urban planning; environmental protectionrelated research; monitoring services for rail and road
infrastructures; software consultancy; software as a
service [SaaS]; scientific research and design services
relating to the establishment of modeling (static or dynamic) and integration of such models (engineering
work) for road and rail applications; engineering services; technological assistance (consultancy) services
for operation and supervision of computer and television broadcasting networks; technical support (advice) services in the field of computing; creation (design) of programs for processing business data and
text; technological consultations and research in the
field of telecommunications and television broadcasting; technical consulting and advice in the field of telecommunications and information technology; consultancy relating to computers; rental of programs on
computer media and via telecommunications; design
(development) of computer systems, telecommunication systems and television broadcasting systems; technical project studies and research in the field of maintenance (servicing, installation, repair) of computer
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telecommunication and television broadcasting hardware; technical advice on information technology; code and format conversion between different types of
text; creation and installation of web pages; design
and maintenance of Internet sites; design, installation,
maintenance, updating or rental of software, of databases; monitoring services (control, surveillance) of
computer networks for digitally securing railway
and/or road operations; design and development of
computer languages for simulation and modeling; design of computer systems and embedded systems;
provision of computer programs for plotting of maps
and routes and guidance via a communication network; telecommunication technology consultancy services; all in the field of railways, road transport, transport of passengers and/or goods.
___________________________________________
(260) AM 2021 108151 A
(800) 1528695
(151) 2020 02 20
(891) 2020 02 20
(731) CHOYA UMESHU CO., LTD.
160-1 KOMAGATANI, HABIKINO-SHI,
OSAKA 583-0841, Japan
(540)

CHOYA
(591) Black, white
(511)
33 ‒ Liquor flavored with Japanese plum extracts
(umeshu); alcoholic beverages (except beers).
___________________________________________
(260) AM 2021 108152 A
(800) 1528698
(151) 2020 03 18
(891) 2020 03 18
(731) FNC International BV
Rijksstraatweg 7, NL-3316 EE Dordrecht,
Netherlands
(540)

(591) Purple and white
(531) 10.05.19; 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12;
19.07.17; 19.07.25; 27.05.10; 29.01.05
(511)
35 ‒ Online wholesale and retail store services in the
fields of cosmetics, perfumery, aromatherapy, candles
and haircare preparation; wholesale and retail store
services in the fields of cosmetics, perfumery, aromatherapy, candles and haircare preparation.
___________________________________________

(260) AM 2021 108153 A
(800) 1528701
(151) 2020 02 28
(891) 2020 02 28
(731) SP Group A/S
Snavevej 6-10, DK-5471 Søndersø, Denmark
(540)

(591) Black, blue and red
(531) 26.04.01; 27.05.07; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.13
(511)
10 ‒ Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials; therapeutic and
assistive devices adapted for persons with disabilities;
massage apparatus; apparatus, devices and articles for
nursing infants; sexual activity apparatus, devices and
articles; medical dispensers, implants (artificial
limbs), needles and cannulas for medical and surgical
purposes, push syringes for medical use, medical disposable medical devices for hospitals, medical guidewires, injection moulded components for medical
equipment for diagnostics, examination and monitoring.
___________________________________________
(260) AM 2021 108154 A
(800) 1528715
(151) 2020 02 11
(891) 2020 02 11
(731) "Delta Medical Promotions AG"
Oetenbachgasse 26, CH-8001 Zurich,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
3 ‒ Breath freshening sprays; amber [perfume]; air
fragrancing preparations; balms, other than for medical purposes; cosmetic dyes; bergamot oil; shaving
preparations; astringents for cosmetic purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes; bath preparations,
not for medical purposes; bath salts, not for medical
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton
swabs for cosmetic purposes / cotton sticks for cosmetic purposes; skin whitening creams; laundry bleaching preparations; dental bleaching gels; depilatory
preparations; hair lotions; make-up; make-up preparations; make-up removing preparations; deodorants for
pets; deodorants for human beings or for animals;
deodorant soap; shampoos for pets [non-medicated
grooming preparations]; scented water; extracts of
flowers [perfumes]; ethereal essences; ethereal oils;
greases for cosmetic purposes; aromatics [essential
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oils]; flavourings for beverages [essential oils]; cake
flavourings [essential oils]; dentifrices; bases for flower perfumes; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; cosmetics for animals; make-up powder; beauty masks; cosmetic kits; cosmetic preparations for
slimming purposes; cosmetic creams; cakes of toilet
soap; lavender water; lavender oil; essential oils of
lemon; lotions for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; mint for perfumery; mint
essence [essential oil]; massage gels, other than for
medical purposes; almond oil; almond soap; almond
milk for cosmetic purposes; soap; soap for foot perspiration; antiperspirant soap; cleansing milk for toilet
purposes; musk [perfumery]; nail care preparations;
fumigation preparations [perfumes]; eau de Cologne;
cosmetic pencils; oils for perfumes and scents; oils for
cosmetic purposes; oils for toilet purposes; oils for
cleaning purposes; breath freshening strips; scouring
solutions; perfumery; perfumes; mouthwashes, not for
medical purposes; pomades for cosmetic purposes;
aloe vera preparations for cosmetic purposes; suntanning preparations [cosmetics]; sunscreen preparations; douching preparations for personal sanitary or
deodorant purposes [toiletries]; potpourris [fragrances]; dry shampoos; talcum powder, for toilet use; terpenes [essential oils]; rose oil; toilet water, cosmetic
dyes; shampoos; cosmetic preparations for skin care.
5 ‒ Dental abrasives; acaricides; aconitine; alkaloids
for medical purposes; alginates for pharmaceutical
purposes; alginate dietary supplements; algicides; aldehydes for pharmaceutical purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; dental amalgams;
amino acids for veterinary purposes; amino acids for
medical purposes; analgesics; angostura bark for medical purposes; anaesthetics; antibiotics; appetite suppressants for medical purposes; first-aid boxes, filled;
acetates for pharmaceutical purposes; tonics [medicines]; germicides; bacterial poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bouillons for
bacteriological cultures; bacteriological preparations
for medical and veterinary use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes;
aseptic cotton; bandages for dressings; tobacco-free
cigarettes for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; albuminous foodstuffs for
medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological preparations for medical
purposes; biocides; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; wart pencils; linseed meal for pharmaceutical purposes; flour for pharmaceutical purposes;
bromine for pharmaceutical purposes; bronchodilating
preparations; vaginal washes for medical purposes;
chemical preparations for the diagnosis of pregnancy;
petroleum jelly for medical purposes; vaccines; therapeutic preparations for the bath; salts for mineral
water baths; oxygen baths; bath salts for medical purposes; lime-based pharmaceutical preparations; wad-
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ding for medical purposes; absorbent wadding; veterinary preparations; tartar for pharmaceutical purposes;
chemical preparations for treating diseases affecting
vine plants; vitamin preparations; sea water for medicinal bathing; mineral waters for medical purposes;
hydrated chloral for pharmaceutical purposes; dietary
fibre; medicinal hair growth preparations; charcoal for
pharmaceutical purposes; gases for medical purposes;
gallic acid for pharmaceutical purposes; guaiacol for
pharmaceutical purposes; haematogen; haemoglobin;
haemorrhoid preparations; herbicides; sanitary tampons; sanitary panties; sanitary towels; hydrastine;
hydrastinine; mustard for pharmaceutical purposes;
mustard oil for medical purposes; mustard plasters;
vermifuges; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; glucose for medical purposes; breast-nursing pads; headache relief sticks; hormones for medical purposes; preparations for destroying dry rot fungus; soil-sterilizing preparations; mud for baths; medicinal mud; rubber for dental purposes; gum for medical purposes; gamboge for medical purposes; gurjun
balsam for medical purposes; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for chemical toilets; deodorants for clothing and textiles; deodorants, other than
for human beings or for animals; air deodorizing preparations; detergents for medical purposes; digitalin;
powdered milk for babies; babies' diaper-pants; diabetic bread adapted for medical use; diagnostic preparations for medical purposes; diastase for medical purposes; dietary supplements for animals; glucose dietary supplements; linseed dietary supplements; royal jelly dietary supplements; pollen dietary supplements;
propolis dietary supplements; wheat germ dietary supplements; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use;
dietetic foods adapted for medical purposes; milking
grease; yeast for pharmaceutical purposes; yeast dietary supplements; eucalyptus for pharmaceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical purposes; chemical
conductors for electrocardiograph electrodes; elixirs
[pharmaceutical preparations]; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; gelatine for medical purposes; cod liver oil; greases for
veterinary purposes; greases for medical purposes; jujube, medicated; chewing gum for medical purposes;
vulnerary sponges; medicines for alleviating constipation; semen for artificial insemination; nervines; chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants; personal sexual lubricants; dental amalgams
of gold; preparations to facilitate teething; teeth filling
material; dental impression materials; dental lacquer,
dental mastics; adhesives for dentures; dental cements; isotopes for medical purposes; immunostimulants; insecticides; Irish moss for medical purposes;
caustics for pharmaceutical purposes; caustic pencils;
iodine for pharmaceutical purposes; alkaline iodides
for pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; iodoform; casein dietary supplements;
potassium salts for medical purposes; calomel [fungi-
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cide]; camphor for medical purposes; camphor oil for
medical purposes; capsules for medicines; carbolineum [parasiticide]; cachou for pharmaceutical purposes; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes; oxygen for medical purposes; acids
for pharmaceutical purposes; bone cement for surgical
and orthopaedic purposes; fly glue; cocaine; collodion
for pharmaceutical purposes; insect repellents; insect
repellent incense; compresses; condurango bark for
medical purposes; solutions for contact lenses; contact
lens cleaning preparations; cedar wood for use as an
insect repellent; barks for pharmaceutical purposes;
quinquina for medical purposes; medicinal roots; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; lint for medical purposes; cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; blood
plasma; blood for medical purposes; depuratives;
haemostatic pencils; styptic preparations; dill oil for
medical purposes; croton bark; starch for dietetic or
pharmaceutical purposes; cultures of microorganisms
for medical or veterinary use; curare; smoking herbs
for medical purposes; lactose for pharmaceutical purposes; adhesive plasters; lecithin for medical purposes; lecithin dietary supplements; larvae exterminating
preparations; medicinal alcohol; medicine cases, portable, filled; medicines for veterinary purposes; medicines for human purposes; medicines for dental purposes; medicinal tea; medicinal herbs; remedies for
foot perspiration; medicinal drinks; medicinal infusions; medicinal oils; liniments; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions for veterinary purposes; lotions for pharmaceutical purposes; pharmaceutical
preparations for treating dandruff; lupulin for pharmaceutical purposes; lozenges for pharmaceutical purposes; linseed for pharmaceutical purposes; mint for
pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical purposes;
mangrove bark for pharmaceutical purposes; gauze
for dressings; royal jelly for pharmaceutical purposes;
melissa water for pharmaceutical purposes; menthol;
almond milk for pharmaceutical purposes; myrobalan
bark for pharmaceutical purposes; preparations for
destroying mice; preparations of trace elements for
human and animal use; nutritive substances for microorganisms; mothproofing paper; mothproofing preparations; mineral water salts; mineral food supplements; preparations for callouses; moleskin for medical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly destroying preparations;
powder of cantharides; scapulars for surgical purposes; vesicants; narcotics; tincture of iodine; tinctures
for medical purposes; sodium salts for medical purposes; antiparasitic collars for animals; smelling salts;
fumigation preparations for medical purposes; fumigating sticks; frostbite salve for pharmaceutical purposes; chilblain preparations; oil of turpentine for
pharmaceutical purposes; opiates; opium; preparations
for the treatment of bums; opodeldoc; opotherapy preparations; poisons; collyrium; eyepatches for medical

purposes; leeches for medical purposes; stick liquorice for pharmaceutical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; paper for mustard plasters; vermin destroying preparations; parasiticides; pectin for pharmaceutical purposes; babies' diapers; diapers for incontinence; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; dressings, medical;
surgical dressings; surgical implants comprised of living tissues; pearl powder for medical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; pesticides; tanning pills; appetite suppressant pills; slimming pills;
antioxidant pills; pyrethrum powder; remedies for perspiration; air purifying preparations; nutritional supplements; mouthwashes for medical purposes; pomades for medical purposes; porcelain for dental prostheses; laxatives; aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; poultices; food for babies; purgatives; propolis for pharmaceutical purposes; protein
dietary supplements; protein supplements for animals;
asthmatic tea; febrifuges; chemical contraceptives; antiseptic cotton; antiseptics; corn rings for the feet; antiparasitic preparations; anti-uric preparations; anticryptogamic preparations; radium for medical purposes; radioactive substances for medical purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; radiological contrast substances for medical purposes;
insect repellents for dogs; fish meal for pharmaceutical purposes; ergot for pharmaceutical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; solvents for removing adhesive plasters; mercurial ointments; sarsaparilla for medical purposes; lead water;
serotherapeutic medicines; siccatives [drying agents]
for medical purposes; serums; syrups for pharmaceutical purposes; turpentine for pharmaceutical purposes; slug exterminating preparations; soporifics; dog
washes [insecticides]; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; salts for medical purposes; malt
for pharmaceutical purposes; malted milk beverages
for medical purposes; sunburn ointments; alloys of
precious metals for dental purposes; douching preparations for medical purposes; sterilizing preparations;
steroids; stem cells for veterinary purposes; stem cells
for medical purposes; strychnine; sulfonamides [medicines]; animal washes [insecticides]; thermal water;
thymol for pharmaceutical purposes; gentian for pharmaceutical purposes; herbal teas for medicinal purposes; digestives for pharmaceutical purposes; panty liners [sanitary]; tobacco extracts [insecticides]; pharmaceutical preparations; phenol for pharmaceutical
purposes; fennel for medical purposes; ferments for
pharmaceutical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; chemical preparations for treating
phylloxera; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; moulding wax for dentists; phosphates for
pharmaceutical purposes; fungicides; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for veterinary purposes; chemical preparations for medical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; quinine for medical purposes; chinoline for
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medical purposes; chloroform; extracts of hops for
pharmaceutical purposes; cattle washes [insecticides];
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; medicated candies;
sugar for medical purposes; pharmaceutical preparations for skin care; rat poison; jalap.
10 ‒ Aerosol dispensers for medical purposes; obstetric apparatus; forceps; anaesthetic apparatus; arterial
blood pressure measuring apparatus; bandages, elastic; soporific pillows for insomnia; dental burs; vaginal syringes; cases fitted for medical instruments; veterinary apparatus and instruments; arch supports for
footwear; orthopaedic footwear; traction apparatus for
medical purposes; castrating pincers; hot air vibrators
for medical purposes; bed vibrators; vibromassage apparatus; containers especially made for medical waste;
basins for medical purposes; waterbeds for medical
purposes; hair prostheses; ear plugs [ear protection
devices]; ear picks; galvanic belts for medical purposes; galvanic therapeutic appliances; pacifiers for babies; strait jackets; hot air therapeutic apparatus; gastroscopes; bed pans; hypogastric belts; plaster bandages for orthopaedic purposes; apparatus for the treatment of deafness; feeding bottle teats; clips for pacifiers; needles for medical purposes; suture needles;
acupuncture needles; electric acupuncture instruments; artificial breasts; surgical sponges; defibrillators; mirrors for dentists; mirrors for surgeons; diagnostic apparatus for medical purposes; dialyzers; drainage tubes for medical purposes; medical guidewires;
radiology screens for medical purposes; elastic stockings for surgical purposes; stockings for varices; electrodes for medical use; electrocardiographs; heating
cushions, electric, for medical purposes; clips, surgical; protection devices against X-rays, for medical
purposes; probes for medical purposes; corn knives;
dental apparatus and instruments; teething rings; dental apparatus, electric; sets of artificial teeth; injectors
for medical purposes; inhalers; incubators for babies;
incubators for medical purposes; insufflators; cannulae; heart pacemakers; catheters; quartz lamps for medical purposes; catgut; artificial limbs; enema apparatus for medical purposes; thermo-electric compresses
[surgery]; compressors [surgical]; corsets for medical
purposes; abdominal corsets; esthetic massage apparatus; dropper bottles for medical purposes; droppers for
medical purposes; dentists' armchairs; armchairs for
medical or dental purposes; blood testing apparatus;
lasers for medical purposes; lamps for medical purposes; lancets; beds specially made for medical purposes; medical apparatus and instruments; spoons for
administering medicine; lenses [intraocular prostheses] for surgical implantation; love dolls [sex dolls];
massage apparatus; gloves for massage; masks for use
by medical personnel; uterine syringes; childbirth mattresses; furniture especially made for medical purposes; crutches; tips for crutches; microdermabrasion
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apparatus; douche bags; breast pumps; instrument cases for use by doctors; air mattresses for medical purposes; air pillows for medical purposes; air cushions
for medical purposes; knee bandages, orthopaedic;
finger guards for medical purposes; feeding bottles;
thread, surgical; scissors for surgery; knives for surgical purposes; ambulance stretchers; stretchers, wheeled; fumigation apparatus for medical purposes; operating tables; orthodontic appliances; orthopedic articles; orthopaedic soles; orthopaedic belts; ophthalmometers; ophthalmoscopes; artificial eyes; gloves for
medical purposes; pessaries; saws for surgical purposes; slings [supporting bandages]; draw-sheets for sick
beds; hypodermic syringes; supports for flat feet; spittoons for medical purposes; bandages for joints, anatomical; cushions for medical purposes; pads for preventing pressure sores on patient bodies; pumps for
medical purposes; appliances for washing body cavities; receptacles for applying medicines; maternity
belts; belts, electric, for medical purposes; belts for
medical purposes; condoms; pulse meters; balling
guns; incontinence sheets; umbilical belts; radiological apparatus for medical purposes; resuscitation apparatus; X-ray apparatus for medical purposes; X-ray
tubes for medical purposes; X-ray photographs for
medical purposes; respirators for artificial respiration;
surgical cutlery; urinals being vessels; scalpels; tongue scrapers; hearing aids; ear trumpets; clothing especially for operating rooms; spirometers [medical apparatus]; stents; sterile sheets, surgical; stethoscopes;
commode chairs; thermal packs for first aid purposes;
thermometers for medical purposes; water bags for
medical purposes; ice bags for medical purposes; trocars; radium tubes for medical purposes; blankets, electric, for medical purposes; filters for ultraviolet rays, for medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical purposes; urethral probes; urethral syringes; urological apparatus and instruments; physical exercise
apparatus for medical purposes; physiotherapy apparatus; surgical apparatus and instruments; surgical implants comprised of artificial materials; boots for medical purposes; abdominal belts; suture materials;
splints, surgical; syringes for injections; syringes for
medical purposes; pins for artificial teeth; artificial
skin for surgical purposes; apparatus for artificial respiration.
___________________________________________
(260) AM 2021 108157 A
(800) 1528800
(151) 2019 09 02
(891) 2019 09 02
(731) SETU TEKSTİL, SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
MEHMET AKİF CD. DEFNE, SK. NO.3
MERTER, Güngören, İstanbul, Turkey
(540)
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(591) Black, white
(511)
25 ‒ Clothing, including underwear and outer clothing, other than special purpose protective clothing;
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves,
belts [clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps.
35 ‒ Advertising; business management; business administration; the bringing together, for the benefit of
others, clothing; including underwear and outer clothing, other than special purpose protective clothing,
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves,
belts [clothing], footwear, jewelry, watches, shoes,
slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods; such
services may be provided by retail stores, wholesale
outlets, through mail order catalogues or by means of
electronic media, for example, through web sites or
television shopping programmes.
___________________________________________
(260) AM 2021 108158 A
(800) 1528806
(151) 2020 02 07
(891) 2020 02 07
(731) "Beluga Brands", LLC
Proletarskaya street, 40A, 112, Zvenigorod city,
RU-143180 Moscow region, Russian
Federation
(540)

(591) Blue and grey
(531) 02.01.01; 02.01.04; 02.01.23; 25.01.25;
27.05.01; 29.01.12
(511)
33 ‒ Vodka.
___________________________________________
(260) AM 2021 108159 A
(800) 1528835
(151) 2020 03 20
(891) 2020 03 20
(731) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "DZHAPAN
TEKHNOLODZHI GRUPP KO. LTD"
ul. Urbanskogo, building 1, office 6, g. Artem,
RU-692770 Primorskij kraj, Russian Federation

(540)

(591) White, red and grey
(531) 27.01.12; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.13
(511)
5 ‒ Babies' diapers; babies' diaper-pants.
___________________________________________
(260) AM 2021 108161 A
(800) 1528853
(151) 2019 06 19
(891) 2019 06 19
(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.,
(INDITEX, S.A.)
Avda. de la Diputación, Edificio Inditex,
E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA), Spain
(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.25; 26.13.25
(511)
3 ‒ Non-medicinal toiletry preparations and cosmetic
products; non-medicinal dentifrices; perfumery products, essential oils; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; non-medicinal soaps; cosmetics; non-medicinal hair lotions; shoe creams and polishes; tailors' wax; shoemakers' wax; waxes for leather; depilatory wax; laundry wax; parquet
floor wax; shampoos; cosmetic kits; depilatory products; make-up removing preparations; deodorants for
human beings or animals [perfumery products]; lipsticks; pencils for cosmetic use; hair sprays; nail varnish; lacquer-removing products; tissues impregnated
with cosmetic lotions; cloths impregnated with a detergent for cleaning; after-shave lotions; lotions for
cosmetic use; make-up products; pomades for cosmetic use; stain removers; sachets for perfuming linen;
nail care products; bleaches for cosmetic use; flower
extracts (perfumery products); incense; scented wood;
decorative patterns for cosmetic use; false eyelashes
and nails; pumice stone; potpourris [fragrances]; cosmetic preparations for slimming; bath preparations for
cosmetic use; hair waving preparations; detergents for
launderettes; toiletries; oral hygiene products other
than for medical use; bath salts other than for medical
use; oils for toiletry purposes; sunscreen products; eau
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de Cologne; deodorant soaps; talcum powder, for toilet use; adhesives for cosmetic use; greases for cosmetic use; abrasives; shaving products; color-brightening chemicals for household use (laundry); cotton
sticks for cosmetic use; beauty masks; mustache wax;
bleaching products for household use; hair colorants;
eyebrow cosmetics; cleaning chalk; shampoos for pets
[non-medicinal sanitary preparations]; cosmetics for
animals; cosmetic creams; bars of soap; soap for foot
perspiration; detergents other than for use in manufacturing operations and for medical use; laundry starch;
cleansing milk for toilet purposes; Javelle water; drycleaning products; scented water; perfumes; cosmetic
preparations for eyelashes; cosmetic products for skin
care; make-up powder; adhesives for affixing false
hair; fabric softeners for laundry use; cosmetic dyes;
color-removing products; eau de toilette.
9 ‒ Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic recording media, sound recording
disks; compact discs, DVDs and digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment, computers; software; fire extinguishers; computer peripheral devices; anti-glare glasses; pince-nez;
optical lenses; chains for pince-nez; contact lenses;
cords for pince-nez; spectacles (optics); spectacle glasses; spectacle cases; frames for spectacles and pincenez; sunglasses; cases for spectacles (pince-nez) and
for contact lenses; footwear for protection against accidents, irradiation and fire; bullet-proof vests; life
jackets; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; gloves for divers; gloves for protection against accidents; diving suits; encoded magnetic
cards; protective suits for aviators; electronic agendas;
telephone apparatus; weighbridges (weighing apparatus); directional compasses; accounting machines;
protective helmets; telescopes; chronographs (time recording apparatus); measuring spoons; pedometers;
optical compact disks; mirrors (optics); binoculars
(optics); temperature indicators; computer game software; cassette players; bar code readers; signal, magic
and optical lanterns; magnifying glasses (optics); dictating machines; mechanisms for counter-operated apparatus; weights; electric, galvanic and solar cells and
batteries; recorded computer programs; electronic pocket translators; transistors (electronics); thermometers not for medical use; intercommunication apparatus; video cassettes; animated cartoons; portable telephones (walkie-talkies); downloadable electronic publications; egg timers [sandglasses]; acoustic (sound)
alarms; anti-theft alarms; fire alarms; mouse pads;
loudspeakers; amplifiers; antennas; anti-glare visors;
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headphones; answering machines; counterfeit coin detectors; teeth protectors; money counting and sorting
machines; apparatus for measuring the thickness of
skins and leather; electronic tags for goods; goggles
for sports; magnets; light-emitting electronic pointers;
mobile telephones; enlarging apparatus (photography); apparatus and instruments for astronomy; thermionic (radio) valves; coin-operated musical automata [juke boxes]; scales; life-saving rafts; magnetic tape
recorders; head cleaning tapes; video tapes; magnetic
tapes; demagnetizing apparatus for magnetic tapes;
barometers; ticket dispensers; thermostats; cameras
[photography]; cinematographic apparatus; video cameras; video game cartridges; magnetic encoders; revolution counters; transparencies; slide projectors; dynamometers; reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; hemline markers: dispensers;
socket covers: radiotelephony apparatus; scanners
(data processing equipment) (computing); flash-bulbs
(photography); photocopiers; holograms; compact
disc players; luminous signs; neon signs (advertising);
video recorders; megaphones; computer memory devices; microphones; microprocessors; modems; diving
snorkels; objectives (lenses) (optics); ozonizers; projection screens; electric switches; dog whistles; push
buttons for bells; radios; receivers (audio, video);
wrist rests for use with computers; balances (steelyards); television apparatus; record players; word
processing equipment; video telephones; carrying cases and holders for portable computers, cases and covers for mobile phones, smartphones, protective cases
and covers for digital book readers; smartphones;
smart watches; magnetic wires; radiological apparatus
for industrial use; personal stereos.
18 ‒ Leather and imitation leather; animal skins; luggage and carrier bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery items; collars, leashes and clothing for animals; bags for climbers, campers and the beach; handbag frames; frames
for umbrellas or parasols; alpenstocks; bags for
sports; net bags for shopping; travel bags; bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; bags; bags;
travel cases and key cases (leather goods); attaché
cases; coin purses, not of precious metal; hat boxes of
leather; leather backpacks for carrying infants; wheeled shopping bags; cases and boxes of leather or leather board; boxes of vulcanized fiber; card cases (notecases); wallets; school satchels; vanity cases; leather
laces; umbrella covers; covers for horse-saddles; haversacks; backpacks; reins for horses; leather laces;
suitcase handles; handles for walking sticks and umbrellas; whips; horse blankets; furniture coverings of
leather; umbrella rings; blinders (harness); harness for
animals; harness fittings; canes incorporating seats;
shoulder belts [straps] of leather; empty tool bags of
leather; muzzles; bridles [harness]; halters; leather
board; bands of leather; traveling trunks; shopping
bags; straps for soldiers' equipment; harness straps;
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leather straps (harnesses); straps for skates; trimmings
of leather for furniture; leather straps; leather butt hides; curried skins; covers and blankets for animals;
stirrups; parts of rubber for stirrups; bits for animals
(harness); reins; suitcases; moleskin (imitation of leather); chamois leather other than for cleaning purposes; nosebags; casings, of leather, for springs; kneepads for horses; horse riding saddles; fastenings for
saddles; straps (harnesses); valves of leather.
25 ‒ Clothing, footwear, headwear; clothing for motorists and cyclists; bibs not of paper; headbands (clothing); bath robes; bathing suits; bathing caps and sandals; boas (clothing); scarves; sports shoes and beach
shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing); money belts (clothing); wet suits for water-skiing; neckties; corsets (girdles); fur stoles; foulards; caps [headwear]; caps; gloves (clothing); raincoats; girdles (underwear); body linen [garments]; mantillas; stockings;
socks; neckerchiefs; furs (clothing); pajamas; soles
(for footwear); heels; veils (clothing); suspenders; layettes (clothing); shoulder wraps; sports jerseys; mittens; ear muffs (clothing); inner soles; wristbands
(clothing); dress shields; beach wear; dressing gowns;
pockets for clothing; sock suspenders; stocking suspenders; petticoats; tights or leotards; aprons (clothing); fancy-dress costumes; uniforms; cap peaks;
wooden shoes; caps; coats; esparto shoes or sandals;
non-slip devices for footwear; bath slippers; birettas;
blouses; bodysuits (clothing); berets; footmuffs, not
electrically heated; lace boots; boots; boot uppers;
studs for football boots; ankle boots; fittings of metal
for footwear; toe caps for footwear; heelpieces for
footwear; shirts; shirt yokes; shirt fronts; T-shirts;
short-sleeved tee-shirts; bodices [lingerie]; vests;
jackets; fishing vests; stuff jackets; slips (underwear);
ready-made clothing; detachable collars and collars;
clothing of leather; clothing of imitation leather; shower caps; slippers; skirts; trousers; ready-made linings
(parts of clothing); overcoats (coats); trench coats
(clothing); gymnastic shoes; jerseys (clothing); pullovers; sweaters; liveries; muffs (clothing); footwear uppers; pocket squares; parkas; pelerines; pelisses; spats;
leggings; knitwear [clothing]; clothing for gymnastics; underwear; sandals; saris; underpants; hats; wimples (clothing); togas; trouser straps; suits; turbans;
clothing; slippers; shoes; footwear for sports.
35 ‒ Advertising services; commercial business management; commercial administration; office functions;
retail sale and wholesale in stores, via global computer networks, catalog, by mail order, by telephone, via
radio and television, and via other electronic media
for tanning substances, adhesives [glues] for industry,
paints, varnishes, lacquers, colorants, ink for leather,
indigo [colorant], ink for skin-dressing, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning preparations, polishing preparations, scouring
and abrasive preparations [abrasive preparations],
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair loti-

ons, dentifrices, shaving products, waxes, shampoos,
cosmetic kits, depilatory products, deodorants for personal use [perfumery], make-up preparations, products for perfuming clothes, incense, eau de cologne,
perfumes, lubricants, candles, deodorants other than
for human beings or for animals, common metals and
their alloys, metal chests, money boxes of metal, poles of metal, knobs not of metal, handles of metal,
door handles of metal, cutlery, forks and spoons, razors, manicure sets, cases and razor cases, scientific
apparatus and instruments, nautical apparatus and
instruments, surveying apparatus and instruments,
photographic apparatus and instruments, cinematographic apparatus and instruments, optical apparatus
and instruments, weighing apparatus and instruments,
measuring apparatus and instruments, signaling apparatus and instruments, control apparatus and instruments [inspection], life-saving apparatus and instruments, teaching apparatus and instruments, apparatus
and instruments for conducting electricity, power
distribution, transforming electricity, accumulating electricity, regulating electricity, controlling electricity,
apparatus for recording sound or images, transmission
of sound or images, reproduction of sound or images,
recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers,
data processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, computer peripheral devices, contact lenses, pince-nez cords, dressmakers' measures,
spectacle cases, cases for eyeglasses and for contact
lenses, spectacle frames and lenses [pince-nez], spectacles [optics], sunglasses, magnetic cards, telephone
apparatus, protective helmets, chronographs [time
recording apparatus], compact discs [audio-video],
printers for use with computers, games programs, bar
code readers, magnifying glasses [optics], computer
software [recorded programs], mice [computer], apparatus for games adapted for use with television receivers only, intercommunication apparatus, electronic
publications [downloadable electronically], sand glasses, headphones, mouse pads, protective helmets for
sports, goggles for sports, computer memories, lighting apparatus, heating apparatus, steam generating
apparatus, cooking apparatus, refrigerating apparatus,
drying apparatus, ventilating apparatus, apparatus for
water supply and sanitary installations, lanterns, lamp
globes, lamps, lanterns, screens, vehicles, safety seats
for children [for vehicles], seat covers for vehicles,
bicycles, structural parts for bicycles, parts for supporting bicycles, parts and accessories for land vehicles, trolleys for babies with removable media for
children, covers for baby carriages, dashboards for baby carriages, covers and hoods for baby carriages, car
fasteners for use with baby carriages, pushchairs, covers, hoods, canopies, integrated cradles, all for
prams, precious metals and their alloys, jewelery, costume jewelry, precious stones, horological and chronometric instruments, ornamental pins, fancy key
rings, badges of precious metal, shoe and hat orna-
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ments of precious metal, cuff links, watches, watch
cases, watch bands, jewelry boxes, charms [jewelry],
pearls [costume jewelry], earrings, rings, chaplets, headbands, musical instruments, musical boxes, cases
for musical instruments, paper, cardboard, printed matter, publications, photographs, stationery, adhesives
for stationery or household purposes, artists' materials, paintbrushes, office requisites [except furniture],
instructional and teaching material [except apparatus],
plastic materials for wrapping, boxes of cardboard or
paper, hat boxes, albums, almanacs, calendars, posters, catalogs, wrapping paper, paperweights, mats for
beer glasses [discs], bookmarks, book holder, terrestrial globes, leather and imitations of leather, animal
skins, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips, harness and saddlery, bags for
climbers, bags for campers, beach bags, handbag frames, frames for umbrellas or parasols, mountaineering
sticks, bags, handbags, traveling bags, travel and key
cases [leatherware], attaché cases, purses not of precious metal, school bags, garment covers [for travel,
bags of leather [or cloth] for carrying infants, wheeled
shopping bags, boxes of leather or leather board, briefcases [folders], pocket wallets, briefcases [leatherware], collars for animals, backpacks, briefcases, moleskin [imitation of leather], furniture, mirrors, frames,
fans, pillows, curtain tie-backs, benches [furniture],
table tops, chests for toys, screens, boxes of wood or
plastic, beds, settees [armchairs], baskets not of metal,
cushions, mattresses, cradles, desks, shelves, jewelry
cases not of precious metal, tables, umbrella stands,
hangers for coats and hats, coatstands, latches not of
metal, desks, chairs, armchairs, sofas, stools, corks for
bottles, high chairs for babies, utensils and containers
for household and kitchen [not of precious metal],
combs and sponges, brushes [except paintbrushes],
glassware, porcelain and earthenware, bottle openers,
oil cruets, candle extinguishers, sugar bowls, dishes,
bowls, tea bags, candy boxes, bottles, boxes, shoe
horns, candlesticks, epergnes, fitted picnic baskets
[including dishes], shakers, ice buckets, coolers, decanters, salad bowls, trays [dishes], shoe trees
[molds], piggy banks not of metal, soap holders, jugs,
vases, bird cages, butter dishes, plates, knobs of porcelain, bottle holders and coasters not of paper and
other than table linen, perfume burners [perfume],
crumb scoops, table mats, corkscrews, salt cellars,
coffee and tea services, napkin holders, soup bowls,
cups, mugs, teapots, tableware, glasses [receptacles],
cruets, ropes, strings, nets, tent shops, bags, padding
and stuffing materials [except rubber or plastics],
eiderdown [feathers], yarns and threads for textile use,
textiles and textile goods, bed and table covers, bath
linen [except clothing], towels of textile, travel blankets, eiderdowns [down coverlets], covers for cushions, sleeping bags [sheeting], bedspreads, tablecloths
[other than of paper], sheets, table napkins [textile],
bed covers, pillow cases, bed blankets, ready-made
clothing for women, ready-made clothing for men and
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children, footwear [except orthopedic footwear], headgear, clothing for motorists and cyclists, bibs not of
paper, headbands [clothing], bath robes, bathing suits,
bathing caps and sandals, boas [necklets], underwear,
scarves, hoods [clothing], shawls, belts [clothing],
money belts [clothing], water ski suits, neckties, echarpes, stoles, girdles [underwear], scarves, caps,
caps, gloves [clothing], underwear, shawls, stockings,
socks, neck scarves, fur handkerchiefs [clothing], pyjamas, veils [clothing], suspenders, gymnastic and
sports outfits, layettes, jerseys, mittens, ear muffs
[clothing], bow ties, sarongs, masquerade costumes,
visors [headgear], dressing gowns, petticoats, tights
[complete stockings or leotards], aprons [clothing],
headwear, wooden shoes, headgear, caps [headwear],
blouses, bodysuits [leotards], berets, heated footmuffs
other than electric, boots, shirts, combinations [clothing], collars, pelerines, gaiters [stockings], saris, brassieres, headcloth [clothing], togas, turbans, lace and
embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and
eyes, pins and needles, artificial flowers, hair ornaments, hat and shoe ornaments [other than of precious
metal], hair bands, carpets, rugs, mats, wallpaper,
wallpaper, games, toys, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, meat, fish, poultry and game, meat extracts, fruits and vegetables,
preserved vegetables, frozen greens and vegetables,
dried and cooked vegetables, jellies, jams, compotes,
eggs, milk and milk products, edible oils and fats,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
[condiments], spices, ice, agricultural products, horticultural products, forestry products and grains, live
animals, fruit and fresh vegetables, natural plants and
flowers, foodstuffs for animals, malt, beer, mineral
and aerated waters, non-alcoholic beverages, fruit
drinks and fruit juices, syrups and other preparations
for making beverages; retail sale and wholesale in
stores, via global computer networks, catalog, by mail
order, by telephone, via radio and television, and via
other electronic media for alcoholic beverages (except
beers), tobacco, smokers' articles, matches, cigar boxes (with humidifiers), cigarette cases, tobacco pouches, cigarette cases, ashtrays for smokers, lighters for
smokers; commercial or industrial company management and operation assistance services; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes;
promotion of third-party goods and services through
loyalty card programs; modeling for advertising or sales promotion; editing of advertising texts; shop-window dressing; services providing assistance with the
operation of a franchised business; demonstration of
goods; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; sales promotion for others; auctioneering; promotion and management of shopping
malls; import-export agencies; online advertising via
computer networks; procurement services for others
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(purchasing of goods and services for other businesses); newspaper subscription services (for others);
dissemination of advertising material [leaflets, prospectuses, printed matter, samples]; computer file management; public relations; commercial information
agencies; advertising agencies; rental of vending machines; rental of advertising space; dissemination of
advertisements; business management assistance; data
search in computer files (for others); compilation of
data in computer databases; transcription of communications; distribution of advertising matter by mail; business management of performing artists; updating of
advertising material; document reproduction; market
study; bill posting (ads); opinion polling; systemization of information into computer databases; advertising by mail order; radio advertising; television advertising; presentation of goods on communication
media for retail purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 108175 A
(800) 1529388
(151) 2019 12 23
(891) 2019 12 23
(731) SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mah, Büyükdere Cad, Noramin Iş
Merkezi No:237/D Kat B-2, Sarıyer, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 ‒ Measurement apparatus and equipment including
those for scientific, nautical, thopographic, meteorologic, industrial and laboratory purposes, thermometers, not for medical purposes, barometers, ammeters,
voltmeters, hygrometers, testing apparatus not for medical purposes, telescopes, periscopes, directional
compasses, speed indicators, laboratory apparatus,
microscopes, magnifying glasses, stills for laboratory
experiments, binoculars, ovens and furnaces for laboratory experiments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, cameras,
photographic cameras, television apparatus, video recorders, CD and DVD players and recorders, MP3
players, computers, desktop computers, tablet computers, wearable technological devices, namely, smart
watches, wristbands and head-mounted cameras; microphones, loudspeakers, earphones, telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of sound or images, computer peripheral devices, cell phones, covers for cell phones, telephone apparatus, computer printers, scanners [data processing equipment],
photocopiers; magnetic and optic data carriers and
computer software and programmes recorded thereto,

downloadable and recorded electronic publications,
encoded magnetic and optic cards; movies, tv series
and video music clips recorded on magnetic, optical
and electronic media; antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned
goods; ticket dispensers, automatic teller machines
(ATM); electronic components used in the electronic
parts of machines and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips [integrated
circuits]; diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors, optical sensors; counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption,
automatic time switches; clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safely vests and
life-saving apparatus and equipment; eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and
components thereof; apparatus and instruments for
conducting, transforming, accumulating or controlling
electricity, electric plugs, junction boxes [electricity],
electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards,
electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric
door bells, electric and electronic cables, batteries,
electric accumulators, solar panels for production of
electricity; alarms and anti-theft alarms, other than for
vehicles, electric bells; signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic
use; fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles; radar apparatus, sonars, night
vision apparatus and instruments; decorative magnets;
metronomes.
14 ‒ Jewellery; imitation jewellery; gold; precious
stones and jewellery made thereof; cufflinks; tie pins;
statuettes and figurines of precious metal; clocks, watches and chronometrical instruments; chronometers
and their parts; watch straps.
35 ‒ Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; design for advertising;
provision of an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for
others; compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer
databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial
consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export
agencies; temporary personnel placement services;
auctioneering; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, namely, measurement
apparatus and equipment including those for scientific, nautical, thopographic, meteorologic, industrial
and laboratory purposes, thermometers, not for medi-
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cal purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not for medical purposes,
telescopes, periscopes, directional compasses, speed
indicators, laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, stills, binoculars, ovens and furnaces for
laboratory experiments, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, cameras, photographic cameras, television apparatus,
video recorders, CD and DVD players and recorders;
MP3 players, computers, desktop computers, tablet
computers, wearable technological devices (smart
watches, wristbands, head- mounted devices) microphones, loudspeakers, earphones, telecommunications
apparatus, apparatus for the reproduction of sound or
images, computer peripheral devices, cell phones, covers for cell phones, telephone apparatus, computer
printers, scanners [data processing equipment], photocopiers, magnetic and optic data carriers and computer software and programmes recorded thereto, downloadable and recordable electronic publications, encoded magnetic and optic cards, movies, tv series and
video music clips recorded on magnetic, optical and
electronic media, antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods,
ticket dispensers, automatic teller machines (ATM),
electronic components used in the electronic parts of
machines and apparatus, semi-conductors, electronic
circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits];
diodes, transistors [electronic], magnetic heads for
electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors,
optical sensors; counters and quantity indicators for
measuring the quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents,
irradiation and fire, safely vests and life-saving apparatus and equipment; eyeglasses, sunglasses, optical
lenses and cases, containers, parts and components
thereof, apparatus and instruments for conducting,
transforming, accumulating or controlling electricity,
electric plugs, junction boxes [electricity], electric
switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts,
battery starter cables, electrical circuit boards, electric
resistances, electric sockets, transformers [electricity],
electrical adapters, battery chargers, electric door
bells, electric and electronic cables, batteries, electric
accumulators, solar panels for production of electricity; alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use;
fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose
and fire hose nozzles; radar apparatus, sonars, night
vision apparatus and instruments, decorative magnets,
metronomes, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers
and their parts, watch straps enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores, wholesale
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outlets, by means of electronic media or through mail
order catalogues.
___________________________________________
(260) AM 2021 108176 A
(800) 1529398
(151) 2020 03 03
(891) 2020 03 03
(731) LUKASHYN SERGII
Partizanska street, building 49 A, Dergachivsky
district, Kharkiv region, Mala Danylivka
settlement 62343, Ukraine
(540)

torgsoft
(591) Black, white
(511)
9 ‒ 3D spectacles; abacuses; accelerometers; accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles /
batteries, electric, for vehicles; acid hydrometers; acidimeters for batteries; acoustic alarms / sound alarms;
acoustic conduits; acoustic couplers; actinometers; adding machines; aerometers; air analysis apparatus;
alarm bells, electric; alarms; alcohol meters; alidades;
altimeters; ammeters; amplifiers; amplifying tubes /
amplifying valves; anemometers; animated cartoons;
anode batteries / high tension batteries; anodes; answering machines; antennas / aerials; anti-glare glasses; anti- interference devices [electricity]; anti-theft
warning apparatus; anticathodes; apertometers [optics]; apparatus and installations for the production of
X-rays, not for medical purposes; apparatus and instruments for astronomy; apparatus and instruments for
physics; apparatus for changing record player needles;
apparatus for editing cinematographic film; apparatus
for fermentation [laboratory apparatus]; apparatus for
measuring the thickness of skins; apparatus to check
franking / apparatus to check stamping mail; appliances for measuring the thickness of leather; armatures
[electricity]; asbestos clothing for protection against
fire; asbestos gloves for protection against accidents;
asbestos screens for firemen; audio- and video-receivers; audiovisual teaching apparatus; automated teller
machines [ATM]; automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle lyres; azimuth instruments; baby monitors; baby scales; bags adapted for laptops; balances
[steelyards]; lever scales [steelyards]; steelyards [lever scales]; balancing apparatus; bar code readers; barometers; bathroom scales; batteries, electric; batteries
for lighting; battery boxes / accumulator boxes; battery chargers; battery jars / accumulator jars; beacons,
luminous; bells [warning devices]; betatrons; binoculars; blueprint apparatus; boiler control instruments;
branch boxes [electricity]; breathing apparatus, except
for artificial respiration; breathing apparatus for underwater swimming; bullet-proof clothing; bullet-proof waistcoats / bullet-proof vests / fibre optic cables
fiber optic cables; buzzers; cabinets for loudspeakers;
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cables, electric; calculating machines; calibrating
rings; calipers; calorimeters; camcorders; cameras
[photography]; capillary tubes; carpenters' rules; carriers for dark plates [photography]; cases especially
made for photographic apparatus and instruments; eases for smartphones; cash registers; cassette players;
cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; cell phone straps; cell switches [electricity], reducers [electricity]; cellular phones / mobile telephones / cell phones; centering apparatus for photographic transparencies; chargers for electric batteries; chargers for electronic cigarettes; chemistry apparatus and instruments; chips [integrated circuits]; choking coils [impedance]; chromatography apparatus for laboratory
use; chronographs [time recording apparatus]; cinematographic cameras; cinematographic film, exposed;
circuit breakers; circuit closers; circular slide rules;
cleaning apparatus for sound recording discs / cleaning apparatus for phonograph records; climate control digital thermostats; close-up lenses; clothing especially made for laboratories; clothing for protection
against accidents, irradiation and fire; clothing for
protection against fire / garments for protection against fire; coaxial cables; coils, electric; coin-operated
mechanisms for television sets; coin-operated musical
automata [juke boxes] / juke boxes, musical; collectors, electric; commutators; compact disc players; compact discs [audio- video]; compact discs [read-only
memory]; comparators; compasses for measuring; computer game software, downloadable; computer game
software, recorded; computer hardware; computer
keyboards; computer memory devices; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer programs, downloadable; computer
programs, recorded; computers; computer software,
recorded; computer software applications, downloadable; condensers [capacitors] / capacitors; conductors, electric; connected bracelets [measuring instruments]; connections for electric lines; connectors [electricity]; contact lenses; contacts, electric; containers
for contact lenses; containers for microscope slides;
control panels [electricity]; converters, electric; copper wire, insulated; cordless telephones; correcting
lenses [optics]; cosmographic instruments; counterfeit
[false] coin detectors; counters meters; couplers [data
processing equipment]; couplings, electric / connections, electric; covers for electric outlets; covers for
smartphones; covers for tablet computers; crash test
dummies; crucibles [laboratory] / cupels [laboratory];
current rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps [photography]; darkrooms [photography]; data processing
apparatus; decompression chambers; decorative magnets; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; densimeters; densitometers; detectors; diagnostic apparatus, not for medical purposes; diaphragms for scientific apparatus; diaphragms [acoustics]; diaphragms
[photography]; dictating machines; diffraction apparatus [microscopy]; digital photo frames; digital signs;
digital weather stations; directional compasses; disc-

harge tubes, electric, other than for lighting / electric
discharge tubes, other than for lighting; disk drives for
computers; disks, magnetic; distance measuring apparatus; distance recording apparatus / apparatus for recording distance; distillation apparatus for scientific
purposes; distribution boards [electricity]; distribution
boxes [electricity]; distribution consoles [electricity];
divers' masks; diving suits; DNA chips; dog whistles;
dosage dispensers, dosimeters; downloadable image
files; downloadable music files; downloadable ring
tones for mobile phones; drainers for use in photography, photographic racks; dressmakers' measures;
droppers for measuring, other than for medical or
household purposes; drying apparatus for photographic prints; drying racks [photography]; ducts [electricity]; DVD players; dynamometers; ear plugs for divers; egg-candlers; egg timers [sandglasses] / hourglasses; electrical adapters; electric apparatus for commutation; electric door bells; electric installations for
the remote control of industrial operations; electricity
conduits; electric loss indicators; electric plugs; electric sockets; electrified fences; electrified rails for mounting spot lights; electro- dynamic apparatus for the
remote control of railway points; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; electrolysers; electromagnetic coils; electronic agendas; electronic book readers; electronic collars to train animals; electronic key fobs being remote control apparatus; electronic notice boards; electronic pens [visual
display units]; electronic pocket translators; electronic
publications, downloadable; electronic tags for goods;
encoded identification bracelets, magnetic; encoded
key cards; encoded magnetic cards; enlarging apparatus [photography]; epidiascopes; ergometers; exposure meters [light meters]; eyeglass cases / spectacle cases; eyeglass chains / spectacle chains; eyeglass cords
/ spectacle cords; eyeglasses/spectacles; eyeglass frames/spectacle frames; eyepieces; eyewear; facsimile
machines; fibre optic cables / fiber optic cables; film
cutting apparatus; films, exposed; filters for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for photography;
filters for use in photography; finger sizers; fire alarms; fire beaters; fire blankets; fire boats; fire engines; fire escapes; fire extinguishers; fire extinguishing
apparatus; fire hose; fire hose nozzles; fire pumps;
flash-bulbs [photography]; flashing lights [luminous
signals]; flashlights [photography]; floppy disks; flowmeters; fluorescent screens; fog signals, non-explosive; food analysis apparatus; frames for photographic
transparencies; frequency meters; furnaces for laboratory use, ovens for laboratory use; furniture especially
made for laboratories; fuses; fuse wire; galena crystals
[detectors]; galvanic batteries; galvanic cells; galvanometers; gasoline gauges / petrol gauges; gasometers
[measuring instruments]; gas testing instruments; gauges; glazing apparatus for photographic prints; Global
Positioning System [GPS] apparatus; gloves for divers; gloves for protection against accidents; gloves
for protection against X- rays for industrial purposes;
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googles for sports; hairdressing training heads [teaching apparatus]; hands-free kits for telephones; head
cleaning tapes [recording]; headgear being protective
helmets; head guards for sports; headphones; heat regulating apparatus; height measuring instruments; heliographic apparatus; hemline markers; high-frequency apparatus; holders for electric coils; holograms;
horns for loudspeakers; hydrometers; hygrometers;
identification sheaths for electric wires; identification
threads for electric wires; identity cards, magnetic;
igniting apparatus, electric, for igniting at a distance /
electric apparatus for remote ignition; incubators for
bacteria culture; inductors [electricity]; infrared detectors; instruments containing eyepieces; integrated circuit cards [smart cards]/ smart cards [integrated circuit cards]; integrated circuits; intercommunication
apparatus; interfaces for computers; inverters [electricity|; invoicing machines; ionization apparatus not for
the treatment of air or water; jigs [measuring instruments]; joysticks for use with computers, other than
for video games; juke boxes for computers; junction
boxes [electricity]; junction sleeves for electric cables;
kilometer recorders for vehicles / mileage recorders
for vehicles; knee-pads for workers; laboratory centrifuges; laboratory trays; lactodensimeters; lactometers;
laptop computers; lasers, not for medical purposes;
lenses for astrophotography; lens hoods; letter scales;
levelling instruments; levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]; levels [instruments for determining the horizontal]; life-saving
capsules for natural disasters; life-saving rafts; life
bells; lifeboats; life buoys; life jackets; life saving apparatus and equipment; light-emitting diodes [LED];
light-emitting electronic pointers; light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric; lighting ballasts; lightning rods / lightning arresters / lightning conductors; limiters [electricity];
locks, electric; logs [measuring instruments]; loudspeakers; magic lanterns; magnetic data media; magnetic encoders; magnetic tapes; magnetic tape units for
computers; magnetic wires; magnets; magnifying glasses [optics]; marine compasses; marine depth finders;
marking buoys; marking gauges [joinery]; masts for
wireless aerials; materials for electricity mains [wires,
cables]; material testing instruments and machines;
mathematical instruments; measures; measuring apparatus; measuring devices, electric; measuring glassware / graduated glassware; measuring instruments; measuring spoons; mechanical signs; mechanisms for coin-operated apparatus; mechanisms for counter-operated apparatus; megaphones; memory cards for video
game machines; mercury levels; metal detectors for
industrial or military purposes; meteorological balloons; meteorological instruments; metronomes; micrometers / micrometer gauges; micrometer screws for
optical instruments; microphones; microprocessors;
microscopes; microtomes; mirrors for inspecting
work; mirrors [optics]; modems; money counting and
sorting machines; monitoring apparatus, other than for
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medical purposes; monitors [computer hardware];
monitors [computer programs]; mouse pads; mouse
[computer peripheral]; mouth guards for sports; nanoparticle size analysers / nanoparticle size analyzers;
nautical apparatus and instruments; naval signalling
apparatus; navigational instruments; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; needles for
record players / styli for record players; neon signs;
nets for protection against accidents; nose clips for
divers and swimmers; notebook computers; objectives
[lenses] [optics]; observation instruments; octants;
ohmmeters; optical apparatus and instruments; optical
character readers; optical condensers; optical data media; optical discs; optical fibers [fibres] [light conducting filaments] / optical fibers [light conducting filaments]; optical glass; optical lamps / optical lanterns;
optical lenses; oscillographs; oxygen transvasing apparatus; ozonisers [ozonators]; parking meters; particle accelerators; pedometers; peepholes [magnifying
lenses] for doors; periscopes; personal stereos; Petri
dishes; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; photometers; phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; pince-nez; Pilot tubes; plane tables [surveying instruments]; planimeters; plates for batteries;
plotters; plumb bobs; plumb lines; pocket calculators;
polarimeters; portable media players; precision balances; precision measuring apparatus; pressure gauges /
manometers; pressure indicator plugs for valves; pressure indicators; pressure measuring apparatus; printed circuit boards; printed circuits; printers for use
with computers; prisms [optics]; probes for scientific
purposes; processors [central processing units] / central processing units [processors]; projection apparatus; projection screens; protection devices against Xrays, not for medical purposes; protection devices for
personal use against accidents; protective films adapted for computer screens; protective helmets; protective helmets for sports; protective masks; protective
suits for aviators; protractors [measuring instruments];
punched card machines for offices; push buttons for
bells; pyrometers; quantity indicators; radar apparatus; radio pagers; radios; radiotelegraphs sets; radiotelephony sets; railway traffic safety appliances; range
finders / telemeters; readers [data processing equipment]; record players; reflective articles for wear, for
the prevention of accidents; reflective safety vests;
refractometers; refractors; regulating apparatus, electric; relays, electric; remote control apparatus; rescue
flares, non-explosive and non-pyrotechnic; rescue laser signalling flares; resistances, electric; respirators
for filtering air; respiratory masks, other than for artificial respiration; resuscitation mannequins [teaching
apparatus]; resuscitation training simulators; retorts;
retorts' stands; revolution counters; rheostats; riding
helmets; ring sizers; road signs, luminous or mechanical; rods for water diviners; rulers [measuring instruments]; rules [measuring instruments]; saccharometers; safety nets / life nets; safety restraints, other than
for vehicle seats and sports equipment; safely tarpau-
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lins; salinometers; satellite navigational apparatus;
satellites for scientific purposes; scales; scales with
body mass analysers / scales with body mass analyzers; scanners [data processing equipment]; screens
for photoengraving; screens [photography]; screwtapping gauges; selfie lenses; selfie sticks [hand-held
monopods]; semi-conductors; sextants; sheaths for electric cables; shoes for protection against accidents,
irradiation and fire; shutter releases [photography];
shutters [photography]; sighting telescopes for firearms / telescopic sights for firearms; signal bells; signal lanterns; signalling buoys; signalling panels, luminous or mechanical; signalling whistles; signals, luminous or mechanical, signs, luminous; simulators for
the steering and control of vehicles; sirens; sleeves for
laptops; slide-rules; slide calipers; slide projectors /
transparency projection apparatus; slope indicators /
clinometers / gradient indicators / inclinometers;
smartglasses; smartphones; smartwatches; smoke detectors; solar batteries; solar panels for the production
of electricity; solderers' helmets; solenoid valves [electromagnetic switches]; sonars; sounding apparatus
and machines; sounding leads; sounding lines; sound
locating instruments; sound recording apparatus; sound recording carriers; sound recording discs / phonograph records; sound recording strips; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus;
spark-guards; speaking tubes; spectacle lenses / eyeglass lenses; spectrograph apparatus; spectroscopes;
speed checking apparatus for vehicles; speed indicators; speed measuring apparatus [photography]; speed
regulators for record players; spherometers; spirit
levels; spools [photography]; sports whistles; sprinkler systems for fire protection; square rulers for measuring; squares for measuring; stage lighting regulators; stands adapted for laptops; stands for photographic apparatus; starter cables for motors; steering apparatus, automatic, for vehicles; step-up transformers;
stereoscopes; stereoscopic apparatus; stills for laboratory experiments; stroboscopes; sulfitometers; sunglasses; surveying apparatus and instruments; surveying chains; surveying instruments; surveyors' levels;
survival blankets; switchboards; switchboxes [electricity]; switches, electric; T-squares for measuring; tablet computers; tachometers; tape recorders; taximeters; teaching apparatus; teaching robots; teeth protectors; telegraphs [apparatus]; telegraph wires; telephone apparatus; telephone receivers; telephone transmitters; telephone wires; telepresence robots; teleprinters / teletypewriters; teleprompters; telerupters; telescopes; telescopic sights for artillery; television apparatus; temperature indicator labels, not for medical
purposes; temperature indicators; terminals [electricity]; testing apparatus not for medical purposes; test tubes; theft prevention installations, electric; theodolites; thermionic tubes / thermionic valves; thermo-hygrometers; thermometers, not for medical purposes;
thermostats; thermostats for vehicles; thin client computers; thread counters; ticket dispensers; time clocks

[time recording devices]; time recording apparatus;
time switches, automatic; tone arms for record players; toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; totalizators; trackballs [computer peripherals]; traffic-light apparatus [signalling devices]; traffic cones; transformers [electricity]; transistors [electronic]; transmitters of electronic signals; transmitters
[telecommunication]; transmitting sets [telecommunication]; transparencies [photography] / slides [photography]; transponders; triodes; tripods for cameras;
urinometers; USB flash drives; vacuum gauges; vacuum tubes [radio]; variometers; vehicle breakdown
warning triangles; vehicle radios; verniers; video baby
monitors; video cassettes; video game cartridges; video recorders; video screens; videotapes; video telephones; viewfinders, photographic; viscosimeters; visors for helmets; voltage regulators for vehicles; voltage surge protectors; voltmeters; voting machines;
wafers for integrated circuits; walkie-talkies; washing
trays [photography]; water level indicators; wavemeters; wearable activity trackers; wearable computers;
weighbridges; weighing apparatus and instruments;
weighing machines; weights; whistle alarms; wind
socks for indicating wind direction; wire connectors
[electricity]; wires, electric; workmen's protective face-shields; wrist rests for use with computers; X-ray
apparatus not for medical purposes; X-ray films, exposed; X-ray photographs, other than for medical purposes; X-ray tubes not for medical purposes.
41 ‒ Academies [education]; amusement park services; providing amusement arcade services; animal training; rental of audio equipment; arranging of beauty
contests; boarding school education; booking of seats
for shows; calligraphy services; providing casino facilities [gambling]; cinema presentations; rental of cinematographic apparatus; club services [entertainment
or education]; coaching [training]; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of
concerts; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of congresses; correspondence courses; disc jockey services; discotheque services;
dubbing; education information; educational examination; electronic desktop publishing; entertainer services; entertainment services; entertainment information; film production, other than advertising films; conducting fitness classes; gambling services; game services provided on-line from a computer network; games equipment rental; providing golf facilities; conducting guided tours; gymnastic instruction; health
club services [health and fitness training]; holiday
camp services [entertainment]; arranging and conducting of in-person educational forums; karaoke services; language interpreter services; layout services, other than for advertising purposes; lending library services; rental of lighting apparatus for theatrical sets or
television studios; microfilming; mobile library services; modelling for artists; rental of motion pictures;
movie studio services; providing museum facilities
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[presentation, exhibitions]; music composition services; production of music; news reporters services;
nightclub services [entertainment]; nursery schools;
on- line publication of electronic books and journals;
providing on-line electronic publications, not downloadable; providing on-line music, not downloadable;
providing on-line videos, not downloadable; orchestra
services; organization of competitions [education or
entertainment]; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of sports
competitions; organization of lotteries; organization
of balls; organization of shows [impresario services];
organization of fashion shows for entertainment purposes; party planning [entertainment]; personal trainer
services [fitness training]; photographic reporting;
photography; physical education; practical training
[demonstration]; presentation of circus performances;
presentation of variety shows; presentation of live
performances; publication of texts, other than publicity texts; publication of books; radio entertainment;
rental of radio and television sets; production of radio
and television programmes; recording studio services;
providing recreation facilities; recreation information;
religious education; services of schools [education];
screenplay writing; scriptwriting, other than for advertising purposes; arranging and conducting of seminars; rental of show scenery; production of shows;
sign language interpretation; rental of skin diving
equipment; songwriting; rental of sound recordings;
sport camp services; providing sports facilities; rental
of sports equipment, except vehicles; rental of sports
grounds; rental of stadium facilities; rental of stage
scenery; subtitling; arranging and conducting of symposiums; educational services; television entertainment; rental of tennis courts; theatre productions; ticket agency services [entertainment]; timing of sports
events; toy rental; translation; tutoring; rental of video
cassette recorders; rental of video cameras; videotape
editing; rental of videotapes; videotaping; vocational
guidance [education or training advice]; vocational
retraining; arranging and conducting of workshops
[training]; writing of texts; zoological garden services.
42 ‒ Analysis for oil-field exploitation; architectural
services; architectural consultancy; authenticating
works of art; bacteriological research; biological research; calibration [measuring]; cartography services;
chemical analysis; chemical research; chemistry services; clinical trials; cloud seeding; cloud computing;
computer rental; computer programming; computer
software design; rental of computer software; computer system analysis; computer system design; computer software consultancy; computer virus protection
services; computer technology consultancy; computer
security consultancy; construction drafting; consultancy in the design and development of computer hardware; consultancy in the field of energy-saving; conversion of data or documents from physical to electronic media; cosmetic research; creating and main-
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taining web sites for others; data conversion of computer programs and data [not physical conversion];
design of interior decor; interior design; digitization
of documents [scanning]; dress designing; duplication
of computer programs; electronic data storage; energy
auditing; engineering; geological surveys; geological
prospecting; geological research; graphic arts design;
handwriting analysis [graphology]; hosting computer
sites [web sites]; industrial design; information technology [IT] consultancy; providing information on
computer technology and programming via a web
site; installation of computer software; land surveying; maintenance of computer software; mechanical
research; meteorological information; monitoring of
computer systems by remote access; off-site data backup; oil prospecting; oil-field surveys; oil-well testing; outsource service providers in the field of information technology; packaging design; research in
field of physics; quality control; quality evaluation of
standing timber; quality evaluation of wool; recovery
of computer data; research and development of new
products for others; research in the field of environmental protection; provision of scientific information,
advice and consultancy in relation to carbon offsetting; scientific laboratory services; scientific research; providing search engines for the internet; server
hosting; software as a service [SaaS]; styling [industrial design]; surveying; technical research; technical
project studies; technical writing; technological consultancy; telecommunications technology consultancy; material testing; textile testing; underwater exploration, updating of computer software; urban planning; vehicle roadworthiness testing; water analysis;
weather forecasting; rental of web servers; web site
design consultancy.
___________________________________________
(260) AM 2021 108177 A
(800) 1529461
(151) 2019 12 30
(891) 2019 12 30
(731) LYKSOR KİMYA A.Ş.
Halilbeyli OSB No:9/1, Kemalpaşa, İzmir,
Turkey
(540)

(591) Black, white, green
(531) 27.05.10; 29.01.12
(511)
1 ‒ Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, additives for
cement and concrete; fire extinguishing compositions;
adhesives not for medical, household and stationery
purposes, adhesives for faience and marble, silicones,
mastic silicones, mastics.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108178 A
(800) 1529521
(151) 2020 04 02
(891) 2020 04 02
(731) SOREMARTEC S.A.
16, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg
(540)

(260) AM 2021 108180 A
(800) 1529554
(151) 2020 03 30
(891) 2020 03 30
(731) Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

REALITY CONVERTER

(591) Black, red-orange, white, dark brown, light
brown, light blue, green and beige
(531) 01.15.15; 05.07.06; 05.07.22; 05.11.01;
08.01.19; 08.03.01; 08.07.01; 11.03.02;
26.11.13; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15
(511)
30 ‒ Pastry and confectionery, biscuits, filled wafers,
coated wafers, chocolate and chocolate-based confectionery.
___________________________________________
(260) AM 2021 108179 A
(800) 1529547
(151) 2020 03 18
(891) 2020 03 18
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"OKTAVA HOLDING"
Proezd Shokalskogo, d. 50, RU-127224
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Grey, blue, red and white
(531) 26.04.04; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.24; 29.01.14
(511)
3 ‒ Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; non-medicated dentifrices.
5 ‒ Pharmaceutical preparations; medicines; dietetic
substances adapted for medical use; mineral food supplements; nutritional supplements for medical purposes; dietary supplements.
___________________________________________

(591) Black, white
(511)
9 ‒ Downloadable computer software used in developing other software applications; downloadable application development software; downloadable computer
software used in editing, customizing, and producing
three-dimensional effects.
___________________________________________
(260) AM 2021 108181 A
(800) 1529556
(151) 2020 04 02
(891) 2020 04 02
(731) SOREMARTEC S.A.
16, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg
(540)

(591) Black, red-orange, white, dark brown, light
brown, light blue, green and beige
(531) 01.15.15; 05.07.06; 05.07.22; 05.11.01;
08.01.19; 08.03.01; 08.07.01; 11.03.02;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.15
(511)
30 ‒ Pastry and confectionery, biscuits, filled wafers,
coated wafers, chocolate and chocolate-based confectionery.
___________________________________________
(260) AM 2021 108182 A
(800) 1529568
(151) 2020 01 28
(891) 2020 01 28
(731) SALMAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
İstoç Tic. Merk. 32., Yol Sok. 29. Ada
No:17-19, Bağcılar, İstanbul, Turkey
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(540)

(591) Black, red, yellow, blue, green, white, orange
and gray
(531) 24.17.21; 25.07.01; 26.04.18; 27.03.01;
27.05.02; 29.01.15
(511)
24 ‒ Woven or non-woven textile fabrics; textile goods for household use, not included in other classes;
curtains, bed covers, sheets (textile), pillowcases,
blankets, quilts, towels; flags, pennants, labels of textile; swaddling blankets; sleeping bags for camping.
27 ‒ Carpets, rugs, mats; prayer rugs; linoleum, artificial turf, linoleum for covering floors; gymnasium
mats; wallpaper, wall hanging not of textile.
35 ‒ Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; development of advertising concepts; provision of an online marketplace for
buyers and sellers of goods and services; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of
office machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment,
personnel placement, employment agencies, importexport agencies; temporary personnel placement services; auctioneering; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry, manures and soils, unprocessed artificial resins and unprocessed plastics,
fire extinguishing compositions, adhesives not for medical, household and stationery purposes, paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust, preservatives against deterioration of wood, thinners and binders for paints, pigments, preservatives for metals,
shoe dyes, printing dyes and ink, toners (including
filled loner cartridges), colorants for food, pharmaceuticals and beverages, raw natural resins, metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists, bleaching and cleaning preparations, detergents other than for use in manufacturing operations
and for medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain removers, dishwasher detergents, perfumery, non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants for personal use and animals,
soaps, dental care preparations: dentifrices, denture
polishes, tooth whitening preparations, mouth washes,
not for medical purposes, abrasive preparations, emery cloth, sandpaper, pumice stone, abrasive pastes, polishing preparations for leather, vinyl, metal and wo-
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od, polishes and creams for leather, vinyl, metal and
wood, wax for polishing, pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes, chemical preparations for medical and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes, medicated cosmetics, dietary supplements for
pharmaceutical and veterinary purposes, dietary supplements, nutritional supplements, medical preparations for slimming purposes, food for babies, herbs and
herbal beverages adapted for medicinal purposes, dental preparations and articles: teeth filling material,
dental impression material, dental adhesives and material for repairing teeth, sanitary preparations for medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters,
materials for dressings, diapers made of paper and
textiles for babies, adults and pets, preparations for
destroying vermin, herbicides, fungicides, preparations for destroying rodents, deodorants, other than for
human beings or for animals, air purifying preparations, air deodorising preparations, disinfectants, antiseptics, detergents for medical purposes, medicated soaps, disinfectant soaps, antibacterial hand lotions, ores
of non-precious metal, common metals and their alloys and semi-finished products made of these materials, irons for construction, mats and stirrups of common metals for buildings, common metals in the form
of plate, billet, stick, profile, sheet and sheeting, goods of common metal for filtering and sifting purposes, doors, windows, shutters, jalousies and their cases
and fittings of metal, non-electric cables and wires of
metal, ironmongery, small hardware of metal, screws
of metal, nails, bolts of metal, nuts of metal, pegs of
metal, flakes of metal, pitons of metal, metal chains,
furniture casters of metal, fittings of metal for furniture, industrial metal wheels, door handles of metal,
window handles of metal, hinges of metal, metal latches, metal locks, metal keys for locks, metal rings,
metal pulleys, ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps, manhole covers, grilles of metal
for ventilation, heating, sewage, telephone, underground electricity and air conditioning installations, metal panels or boards (non-luminous and non-mechanical) used for signalling, route showing, publicity purposes, signboards of metal, advertisement columns of
metal, signaling panels of metal, non-luminous and
non-mechanical traffic signs of metal, pipes of metal
for transportation of liquids and gas, drilling pipes of
metal and their metal fittings, valves of metal, couplings of metal for pipes, elbows of metal for pipes,
clips of metal for pipes, connectors of metal for pipes,
safes (strong boxes) of metal, metal railway materials,
metal rails, metal railway ties, railway switches, bollards of metal, floating docks of metal, mooring buoys of metal, anchors, metal moulds for casting, other
than machine parts, works of art made of common
metals or their alloys, trophies of common metal, metal closures, bottle caps of metal, metal poles, metal
pillars, scaffoling of metal, metal stakes, metal towers, metal pallets and metal ropes for lifting, loading
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and transportation purposes, metal hangers, ties,
straps, tapes and bands used for load-lifting and loadcarrying, wheel chocks made primarily of metal, metal profile laths for vehicles for the purposes of decoration, machines, machine tools and industrial robots
for processing and shaping wood, metals, glass, plastics and minerals, 3D printers, construction machines
and robotic mechanisms (machines) for use in construction: bulldozers, diggers (machines), excavators,
road construction and road paving machines, drilling
machines, rock drilling machines, road sweeping machines, lifting, loading and transmission machines and
robotic mechanisms (machines) for lifting, loading
and transmission purposes: elevators, escalators and
cranes, machines and robotic mechanisms (machines)
for use in agriculture and animal breeding, machines
and robotic mechanisms (machines) for processing
cereals, fruits, vegetables and food, machines for preparing and processing beverages, engines and motors,
other than for land vehicles, parts and fittings therefor: hydraulic and pneumatic controls for engines and
motors, brakes other than for vehicles, brake linings
for engines, crankshafts, gearboxes, other than for
land vehicles, gearboxes, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not for land vehicles, filters
for engines and motors, oil, air and fuel fillers for land
vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for
land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for
land vehicle engines, injectors for land vehicle engines, fuel economisers for land vehicle engines, pumps
for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land vehicles, dynamos for land
vehicle engines, sparking plugs for land vehicle engines, bearings (parts of machines), roller or hall bearings, machines for mounting and detaching tires, alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy, painting
machines, automatic spray guns for paint, electric,
hydraulic and pneumatic punching machines and
guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric
jigsaw machines, spiral machines, compressed air
machines, compressors (machines), vehicle washing
installations, robotic mechanisms (machines) with the
abovementioned functions, electric and gas-operated
welding apparatus, electric arc welding apparatus, electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions,
printing machines, packaging machines, filling, plugging and sealing machines, labellers (machines), sorting machines, industrial robots (machines) with the
abovementioned functions, electric packing machines
for plugging and sealing of plastics, machines for textile processing, sewing machines, industrial robots

(machines) with the abovementioned functions,
pumps other than parts of machines or engines, fuel
dispensing pumps for service stations, self-regulating
fuel pumps, electric kitchen machines for chopping,
grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff,
washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric cleaning
machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof, automatic vending
machines, galvanizing and electroplating machines,
electric door openers and closers, gaskets for engines
and motors, forks, spoons, knives and non-electric cutters, slicers, peelers for kitchen use, including those
made of precious metals, side arms and blades (weapons), tools and apparatus for personal beauty care
use: tools and apparatus for shaving, epilation, manicure and pedicure, electric hand implements for straightening and curling hair, scissors, hand- operated
[non-electric] hand tools for the repair of machines,
apparatus and vehicles and for use in construction,
agriculture, horticulture and forestry, none of them
being power tools, electric or non-electric irons, steam
irons, handles for hand-operated hand tools, measurement apparatus and equipment including those for
scientific, nautical, topographic, meteorologic, industrial and laboratory purposes, thermometers, not for
medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters,
hygrometers, testing apparatus not for medical purposes, telescopes, periscopes, directional compasses,
speed indicators, laboratory apparatus, microscopes,
magnifying glasses, stills, binoculars, ovens and furnaces for laboratory experiments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, cameras, photographic cameras, television apparatus, video recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 players, computers, desktop computers,
tablet computers, wearable technological devices
(smart watches, wristbands, head-mounted devices)
microphones, loudspeakers, earphones, telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of
sound or images, computer peripheral devices, cell
phones, covers for cell phones, telephone apparatus,
computer printers, scanners [data processing equipment], photocopiers, magnetic and optic data carriers
and computer software and programmes recorded thereto, downloadable and recordable electronic publications, encoded magnetic and optic cards, movies, tv
series and video music clips recorded on magnetic,
optical and electronic media, antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks,
photocells, remote control apparatus for opening and
closing doors, optical sensors, counters and quantity
indicators for measuring the quantity of consumption,
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automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and
life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and
components thereof, apparatus and instruments for
conducting, transforming, accumulating or controlling
electricity, electric plugs, junction boxes [electricity],
electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards,
electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric
door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, solar panels for production of electricity, alarms and anti- theft alarms, other than for
vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic
use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night
vision apparatus and instruments, decorative magnets,
metronomes, surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, furniture especially made
for medical purposes, artificial limbs and prostheses,
medical orthopaedic articles: corsets for medical purposes, orthopaedic shoes, elastic bandages and supportive bandages, surgical gowns and surgical sterile
sheets, adult sexual aids, condoms, babies' bottles,
babies' pacifiers, teats, teethers for babies, bracelets
and rings for medical purposes, anti-rheumatism bracelets, anti-rheumatism rings, lighting installations,
lights for vehicles and interior-exterior spaces, heating
installations using solid, liquid or gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers for heating installations, radiators [heating], heat exchangers, not
pails of machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors [heating], steam, gas and fog generators, steam boilers, other than parts of machines, acetylene generators, oxygen generators, nitrogen generators, installations for air-conditioning and ventilating,
cooling installations and freezers, electric and gaspowered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling: cookers, electric cooking
pots, electric water heaters, barbecues, electric laundry driers, hair driers, hand drying apparatus, sanitary
installations, taps [faucets], shower installations, toilets [water-closets], shower and bathing cubicles, bath
tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary installations], washers for water taps, stuffings
(tap valves), water softening apparatus, water purification apparatus, water purification installations,
waste water purification installations, electric bed
warmers and electric blankets, not for medical use,
electric pillow warmers, electric or non-electric footwarmers, hot water bottles, electrically heated socks,
filters for aquariums and aquarium filtration apparatus, industrial type installations for cooking, drying
and cooling purposes, pasteurizers and sterilizers, motor land vehicles, motorcycles, mopeds, engines and
motors for land vehicles, clutches for land vehicles,
transmissions, transmission belts and transmission
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chains for land vehicles, gearing for land vehicles,
brakes, brake discs and brake linings for land vehicles, vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle suspension springs, shock absorbers for automobiles,
gearboxes for land vehicles, steering wheels for vehicles, rims for vehicle wheels, bicycles and their
bodies, handlebars and mudguards for bicycles, vehicle bodies, tipping bodies for trucks, trailers for tractors, frigorific bodies for land vehicles, trailer hitches
for vehicles, vehicle seals, 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, 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 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, antitheft alarms for vehicles, horns for vehicles, safety
belts for vehicle seats, air bags (safety devices for automobiles), baby carriages, wheelchairs, pushchairs,
wheelbarrows, shopping carts, single or multi-wheeled 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,
firearms, air pistols (weapons), spring-loaded firearms, adapted cases and shoulder straps therefor, heavy weapons, mortars and rockets, fireworks, sprays
for personal defence purposes, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made
thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of
precious metal, clocks, watches and chronometrical
instruments, chronometers and their parts, watch
straps, trophies made of precious metal, rosaries, musical instruments and cases for musical instruments,
paper and cardboard, paper and cardboard for packaging and wrapping purposes, cardboard boxes, paper
towels, toilet paper, paper napkins, plastic materials
for packaging and wrapping purposes, printing blocks
and types, bookbinding material, printed publications,
printed matter, books, magazines, newspapers, bill
books, printed dispatch notes, printed vouchers, calendars, posters, photographs [printed], paintings, slickers [stationery], postage stamps, stationery, office
stationery, instructional and teaching material [except
furniture and apparatus], writing and drawing implements, artists' materials, paper products for stationery
purposes, adhesives for stationery purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes for stationery purposes,
cardboard cartons [artists' materials], writing paper,
copying paper, paper rolls for cash registers, drawing
materials, chalkboards, painting pencils, watercolors
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[paintings], office requisites, paint rollers and paintbrushes for painting, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and semi-finished synthetic goods made
from these materials in the form of powder, bars,
panels and foils, insulation, stopping and sealing materials; insulation paints, insulation fabrics, insulating
tape and band, insulation covers for industrial machinery, joint sealant compounds for joints, gaskets,
O-rings for sealing purposes (other than gaskets for
motors, cylinders and washer for water taps), flexible
pipes made from rubber and plastic, hoses made of
plastic and rubber, including those used for vehicles,
junctions for pipes of plastic and rubber, pipe jackets
of plastic and rubber, hoses of textile material, junctions for pipes, not of metal, pipe jackets, not of metal, connecting hose for vehicle radiators, profile laths
made of synthetic materials for vehicles for the purposes of decoration, unworked or semi-worked leather
and animal skins, imitations of leather, stout leather,
leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for carrying items, bags, wallets, boxes and trunks made of
leather or stout leather, keycases, trunks [luggage],
suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking
sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of
leather (saddlery), sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, cement, gypsum, plaster, concrete, marble blocks for construction, traffic signs not of metal,
non-luminous and non-mechanical, for roads, monuments and statuettes of stone, concrete and marble,
building glass, prefabricated swimming pools not of
metal (structures), aquarium sand, furniture, made of
any kind of material, mattresses, pillows, air mattresses and cushions, not for medical purposes, water
beds, mirrors, beehives, artificial honeycombs and
sections of wood for honeycombs, bouncing chairs for
babies, playpens for babies, cradles, infant walkers,
display boards, frames for pictures and paintings,
identification plates, identification tags, nameplates,
identification labels made of wood or synthetic materials, packaging containers of wood or plastics, casks
for use in transportation or storage, barrels, storage
drums, tanks, boxes, storage containers, transportation
containers, chests, loading pallets and closures for the
aforementioned goods, of wood or plastics, small
hardware goods of wood or synthetic materials, furniture fittings, of wood or synthetic materials, opening
and closing mechanisms of wood or synthetic materials, ornaments and decorative goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, hone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax,
plastic or plaster namely figurines, holiday ornaments
for walls, sculptures, trophies, baskets, fishing baskets, kennels, nesting boxes and beds for household
pets, portable ladders and mobile boarding stairs of
wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller
indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds,
strip curtains, bead curtains for decoration, curtain
hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods,

non-metal wheel chocks, hand-operated non-electric
cleaning instruments and appliances, brushes, other
than paintbrushes, steel chips for cleaning, sponges
for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile
for cleaning, gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, brooms for
carpets, mops, toothbrushes, electric toothbrushes,
dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs,
non-electric household or kitchen utensils, [other than
forks, knives, spoons], services [dishes], pots and
pans, bottle openers, flower pots, drinking straws,
non-electric cooking utensils, ironing boards and shaped covers therefor, drying racks for washing, clothes
drying hangers, cages for household pets, indoor aquariums, vivariums and indoor terrariums for animals
and plant cultivation, ornaments and decorative goods
of glass, porcelain, earthenware or clay namely statues, figurines, vases and trophies, mouse traps, insect
traps, electric devices for attracting and killing flies
and insects, fly catchers, fly swatters, perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric
or non-electric make-up removing appliances, powder
puffs, toilet cases, nozzles for sprinkler hose, nozzles
for watering cans, watering devices, garden watering
cans, unworked or semi-worked glass, except building
glass, mosaics of glass and powdered glass for decoration, except for building, glass wool other than for
insulation or textile use, ropes, strings, rope ladders,
hammocks, fishing nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, vehicle covers, not fitted, bags of textile, for
packaging, padding and stuffing materials, except of
rubber and plastics, including those of wool and cotton, textile fibers, raw spun fiber, glass fibers for textile use, yams and threads for textile use, threads and
yarns for sewing, embroidery and knitting, thread, elastic yarns and threads for textile use, woven or nonwoven textile fabrics, textile goods for household use,
curtains, bed covers, sheets (textile), pillowcases,
blankets, quilts, towels, flags, pennants, labels of textile, swaddling blankets, sleeping bags for camping,
clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing, socks,
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts
[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear],
skull caps, laces and embroidery, guipures, festoons,
ribbons (haberdashery), ribbons and braid, fastening
tapes for clothing, cords for clothing, letters and numerals for marking linen, embroidered emblems, badges for wear, not of precious metal, shoulder pads for
clothing, buttons for clothing, fasteners for clothing,
eyelets for clothing, zippers, buckles for shoes and
belts, fasteners, shoe and belt buckles, pins, other than
jewellery, adhesive patches for decoration of textile
articles, laces, needles, sewing needles, needles for sewing machines, needles for knitting and embroidery,
boxes for needles, needle cushions, artificial flowers,
artificial fruits, hair pins, hair buckles, hair bands, decorative articles for the hair, not made of precious
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metal, wigs, hair extensions, electric or non-electric
hair curlers, other than hand implements, carpets,
rugs, mats, prayer rugs, linoleum, artificial turf, linoleum for covering floors, gymnasium mats, wallpaper,
wall hangings not of textile, games and toys, arcade
video game machines, game apparatus and machines
for use with an external display screen and monitor,
including those coin-operated, toys for animals, toys
for outdoor playgrounds, parks and game parks, gymnastic and sporting articles, fishing tackle, artificial
fishing bait, decoys for hunting and fishing, Christmas
trees of artificial material, ornaments for Christmas
trees, artificial snow for Christmas trees, rattles (playthings), novelties for parties, dances (party favors),
paper party hats, meat, fish, poultry and game, processed meat products, dried pulses, soups, bouillon,
processed olives, olive paste, milks of animal origin,
milks of herbal origin, milk products, butter, edible
oils, dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables, tomato paste, prepared nuts
and dried fruits as snacks, hazelnut spreads and
peanut butter, tahini (sesame seed paste), eggs and
powdered eggs, potato chips, coffee, cocoa, coffee or
cocoa based beverages, chocolate based beverages,
pasta, stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery
products based on flour, desserts based on flour and
chocolate, bread, simit [Turkish ring-shaped bagel covered with sesame seeds], poğaça [Turkish bagel],
pita, sandwiches, katmer [Turkish pastry], pies, cakes,
baklava [Turkish dessert based on dough coated with
syrup], kadayıf [Turkish dessert based on dough],
desserts based on dough coated with syrup, puddings,
custard, kazandibi [Turkish pudding], rice pudding,
keşkül [Turkish pudding], honey, bee glue for human
consumption, propolis for food purposes, condiments
for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce, yeast, baking powder, flour,
semolina, starch for food, sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea, confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, chewing gums, ice-cream, edible ices, salt, cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, com chips, breakfast cereals, processed wheat for human consumption, crushed barley for human
consumption, processed oats for human consumption,
processed rye for human consumption, rice, molasses
for food, agricultural and horticultural products, seeds, forestry products, live animals, fertilized eggs for
hatching, plants, dried plants for decoration, fresh garden herbs, dried garden herbs for decoration, animal
foodstuffs, malt not for human consumption, underlays for pets, cat litters, beers, preparations for making
beer, mineral water, spring water, table water, soda
water, fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
concentrates and extracts for making beverages, nonalcoholic soft drinks, energy drinks, protein-enriched
sports beverages, alcoholic beverages (except beers),
wines, raki [traditional Turkish alcoholic drink], whisky, liqueurs, alcoholic cocktails, tobacco, chewing tobacco, cigarettes, cigars, smokers' articles including
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those made of precious metals: pipes, mouthpieces for
cigars and cigarettes, ashtrays, tobacco boxes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, firestones, lighters for smokers, electronic
cigarettes and their cartridges, matches, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores,
wholesale outlets, by means of electronic media or
through mail order catalogues.
___________________________________________
(260) AM 2021 108183 A
(800) 1529586
(151) 2020 01 17
(891) 2020 01 17
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG, Wiener
Versicherung Gruppe
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria
(540)

(591) White, red and black
(531) 26.03.03; 26.11.08; 27.05.10; 29.01.12
(511)
36 ‒ Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.
___________________________________________
(260) AM 2021 108184 A
(800) 1529593
(151) 2020 02 21
(891) 2020 02 21
(731) "Truffle bее", LLC
Proletarskaya street, 40А, 111, Zvenigorog city,
RU-143180 Moscow region, Russian
Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 03.13.04; 03.13.24; 14.09.01; 27.01.12;
27.05.10; 27.07.01
(526) Noble home textile", "estd. 2019
(511)
23 ‒ Embroidery thread and yarn; jute thread and
yarn; coir thread and yarn; rayon thread and yarn;
threads of plastic materials for textile use; fiberglass
thread for textile use; linen thread and yarn; hemp
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thread and yarn; rubber thread for textile use; spun
thread and yarn; thread of metal for embroidery; cotton thread and yarn; sewing thread and yarn; silk
thread and yarn; woollen thread and yarn; darning
thread and yarn; elastic thread and yarn for textile use;
spun cotton; spun silk; spun wool; chenille yarn.
24 ‒ Velvet; household linen; diapered linen; bath linen, except clothing; bed linen; table linen, not of paper; buckram; fustian; felt; table runners, not of paper;
drugget; shower curtains of textile or plastic; net curtains; canvas for tapestry or embroidery; bolting cloth;
baby buntings; furniture coverings of textile; fabrics
for textile use; wall hangings of textile; non-woven
textile fabrics; textile material; sleeping bags for babies; pillowcases; bed blankets; diaper changing
cloths for babies; handkerchiefs of textile; picnic
blankets; travelling rugs [lap robes]; coasters of textile; bed valances; curtain holders of textile material;
bed covers; towels of textile; cloth; door curtains; sheets [textile]; eiderdowns [down coverlets]; glass cloths
[towels]; cloths for removing make-up; face towels of
textile; place mats of textile; table napkins of textile;
tablecloths, not of paper; fabric; lingerie fabric; trellis
[cloth]; covers for cushions; fitted toilet lid covers of
fabric; covers [loose] for furniture; pillow shams.
25 ‒ Clothing, footwear, headwear.
26 ‒ Haberdashery bows; fringes; haberdashery [dressmakers' articles]*, except thread; heat adhesive patches for decoration of textile articles [haberdashery];
edgings for clothing; braids; gold embroidery; silver
embroidery; tassels [haberdashery]; ribbons for the
hair; skirt flounces; frills for clothing; cords for trimming; festoons [embroidery].
35 ‒ Demonstration of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; distribution of samples;
dissemination of advertising matter; direct mail advertising; advertising; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses].
___________________________________________
(260) AM 2021 108185 A
(800) 1529615
(151) 2019 12 17
(891) 2019 12 17
(731) B.R.A.H.M.S GmbH
Neuendorfstr. 25, 16761 Hennigsdorf, Germany
(540)

B.R.A.H.M.S Fast Screen
(591) Black, white
(511)
9 ‒ Computer programs and software, including those
for the evaluation and processing of medical, analytical and diagnostic data; data processing equipment,

including those with integrated software; computers,
including those with integrated software; apparatus,
instruments and devices for scientific research and
laboratories, including those with integrated software;
measuring, detecting and monitoring instruments, devices and regulators, including those with integrated
software; instruments, apparatus, devices and computers for performing diagnostic integrated software;
parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class.
10 ‒ Medical apparatus and instruments; instruments,
apparatus and devices for conducting diagnostic examinations in the medical field; medical analysis apparatus and devices; medical measuring and regulating
apparatus and devices; parts and accessories for all the
aforesaid goods, included in this class.
___________________________________________
(260) AM 2021 108190 A
(800) 497318
(151) 1985 11 07
(891) 2020 03 20
(731) Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12, I-50014 Fiesole,
Firenze, Italy
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
3 ‒ Perfumery and toiletries in general, particularly
shaving preparations in liquid, ointment or solid form,
after-shave products, skin creams, powders, cosmetics, scented waters, soaps, toilet soaps, facial lotions,
brilliantine, eau-de-Cologne, lavender water.
___________________________________________
(260) AM 2021 108233 A
(800) 1529771
(151) 2020 04 03
(891) 2020 04 03
(731) UAB "VALENTIS"
Molėtų pl. 11, Vilnius, Lithuania
(540)

LOTAMILE
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceuticals; medicines for human purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 108234 A
(800) 1529789
(151) 2020 04 02
(891) 2020 04 02
(731) CELEBRITY INK IP HOLDINGS PTY LTD
SP066, 2 CAVILL AVENUE, SURFERS
PARADISE QLD 4217, Australia
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(540)

Celebrity Ink
(591) Black, white
(511)
44 ‒ Tattoo parlour services; tattooing.
___________________________________________
(260) AM 2021 108235 A
(800) 1529822
(151) 2019 11 28
(891) 2019 11 28
(731) Oriflame Cosmetics AG
c/o Oriflame Global Management AG,
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen,
Switzerland
(540)

ORIFLAME LOST IN
YOU
(591) Black, white
(511)
3 ‒ Non-medicated conditioning and care preparations
for application to the hair, scalp, skin and nails; shampoos; hair conditioner; soaps; perfumes; perfumery;
eau de cologne; toilet waters; essential and herbal oils;
cosmetics; make-up; make-up preparations; lipsticks;
nail varnishes; nail varnish removers; eyeliner; mascara; non-medicated toilet preparations; hair lotions;
hair sprays and hair gels; preparations for use in the
bath or shower; bath and shower oils, gels, creams
and foams; face and body masks; face and body
scrubs; facial washes; skin cleansers and hydrators;
skin toners; skin moisturizers; blemish creams and
blemish gels; deodorants; antiperspirants; shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-shave preparations; pre-shave preparations; talcum powders; toiletries; dentifrices; toothpastes; foot care preparations
(non-medicated).
___________________________________________
(260) AM 2021 108236 A
(800) 1529827
(151) 2020 02 10
(891) 2020 02 10
(731) August Storck KG
Waldstraße 27, 13403 Berlin, Germany
(540)

(591) Light green, dark green, orange, pink, brown,
white, blue, red, black, yellow, grey
(531) 01.15.21; 04.05.05; 05.01.12; 05.07.24;
11.03.06; 16.03.13; 19.07.01; 27.05.02;
27.05.19; 27.05.24; 28.05; 29.01.15
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(511)
30 ‒ Confectionery; chocolate; chocolate products;
pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned goods included in this class.
___________________________________________
(260) AM 2021 108237 A
(800) 1529836
(151) 2020 01 31
(891) 2020 01 31
(731) YANDEX LLC
Leo Tolstoy Str., 16, RU-119021 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Red and black
(531) 27.05.10; 29.01.12
(511)
9 ‒ 3D spectacles; dvd players; ticket dispensers; juke
boxes, musical; answering machines; electrical adapters; batteries for electronic cigarettes; accumulators,
electric; accumulators, electric, for vehicles; accelerometers; actinometers; alidades; altimeters; ear pads for
headphones; ammeters; nanoparticle size analyzers;
anemometers; anodes; antennas; anticathodes; apertometers [optics]; high-frequency apparatus; testing apparatus not for medical purposes; remote control apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; electro-dynamic apparatus for
the remote control of signals; monitoring apparatus,
other than for medical purposes; sound recording apparatus; global Positioning System [GPS] apparatus;
distillation apparatus for scientific purposes; diffraction apparatus [microscopy]; air analysis apparatus; apparatus to check franking; sound transmitting apparatus; apparatus for fermentation [laboratory apparatus];
breathing apparatus for underwater swimming; breathing apparatus, except for artificial respiration; apparatus and installations for the production of X-rays,
not for medical purposes; cash registers; electric apparatus for commutation; magnetic resonance imaging
[MRI] apparatus, not for medical purposes; intercommunication apparatus; stills for laboratory experiments; projection apparatus; fire extinguishing apparatus; radiological apparatus for industrial purposes;
roentgen apparatus not for medical purposes; blueprint apparatus; blinkers [signalling lights]; stereoscopic apparatus; telephone apparatus; facsimile machines; phototelegraphy apparatus; igniting apparatus,
electric, for igniting at a distance; acid hydrometers;
salinometers; acidimeters for batteries; aerometers;
beacons, luminous; battery jars; automated teller machines [ATM]; barometers; anode batteries; galvanic
batteries; batteries for lighting; solar batteries; solar
panels for the production of electricity; batteries, elec-
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tric; balances [steelyards]; betatrons; binoculars; biochips; electronic tags for goods; lens hoods; magnetic
tape units for computers; computer memories; fire
hose nozzles; encoded identification bracelets, magnetic; connected bracelets [measuring instruments]; safety tarpaulins; electronic key fobs being remote control apparatus; bullet-proof clothing; signalling buoys;
life buoys; marking buoys; directional compasses; vacuum gauges; electrolysers; variometers; verniers;
scales; baby scales; bathroom scales; letter scales;
weighbridges; precision balances; scales with body
mass analysers; levelling staffs [surveying instruments]; camcorders; video baby monitors; video cassettes; video telephones; video screens; viewfinders,
photographic; electric plugs; micrometer screws for
optical instruments; viscosimeters; circuit closers; wavemeters; voltmeters; mechanical signs; signs, luminous; switchboxes [electricity]; current rectifiers; gas
testing instruments; gasometers [measuring instruments]; galvanometers; hands-free kits for telephones;
heliographic apparatus; hygrometers; hydrometers;
weights; peepholes [magnifying lenses] for doors; hairdressing training heads [teaching apparatus]; holograms; plotters; loudspeakers; sounding leads; plumb
bobs; range finders; piezoelectric sensors; densimeters; densitometers; detectors; smoke detectors; infrared detectors; counterfeit [false] coin detectors; joysticks for use with computers, other than for video games; slides [photography]; slide projectors; diaphragms [photography]; dictating machines; dynamometers; light-emitting diodes [LED]; quantum dot lightemitting diodes [QLED]; organic light-emitting diodes [OLED]; floppy disks; phonograph records; disks,
magnetic; optical discs; disk drives for computers; juke boxes for computers; wearable video display monitors; electronic numeric displays; dna chips; electronic
interactive whiteboards; electronic notice boards; electric wire harnesses for automobiles; bullet-proof
waistcoats; life jackets; reflective safety vests; identification threads for electric wires; nose clips for divers and swimmers; locks, electric; bells [warning devices]; alarm bells, electric; electric door bells; signal
bells; audio interfaces; acoustic conduits; mirrors for
inspecting work; road signs, luminous or mechanical;
downloadable emoticons for mobile phones; marine
depth finders; probes for scientific purposes; buzzers;
needles for surveying compasses; needles for record
players; eyewear; reflective articles for wear, for the
prevention of accidents; gauges; pressure measuring
apparatus; simulators for the steering and control of
vehicles; inverters [electricity]; pressure indicators;
automatic indicators of low pressure in vehicle tires;
temperature indicators; incubators for bacteria culture;
measuring instruments; cosmographic instruments;
mathematical instruments; levelling instruments; instruments containing eyepieces; surveying instruments;
azimuth instruments; interfaces for computers; ionization apparatus not for the treatment of air or water;
satellite finder meters; spark-guards; coaxial cables;

fiber optic cables; cables, electric; calipers; slide calipers; screw-tapping gauges; calorimeters; calculating
machines; pocket calculators; decompression chambers; rearview cameras for vehicles; cinematographic
cameras; thermal imaging cameras; mouth guards for
sports; life-saving capsules for natural disasters; electronic pens [visual display units]; holders for electric
coils; identity cards, magnetic; video game cartridges;
toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; ink cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; memory cards for video game machines; encoded magnetic cards; riding helmets; protective helmets; carriers for dark plates [photography]; cathodes;
spools [photography]; choking coils [impedance]; coils, electric; electromagnetic coils; cinematographic
film, exposed; computer keyboards; solenoid valves
[electromagnetic switches]; wire connectors [electricity]; thin client computers; encoded key cards; electronic book readers; electronic agendas; push buttons
for bells; mouse pads; magnetic encoders; visors for
helmets; collectors, electric; calibrating rings; smart
rings; ring sizers; protective suits for aviators; commutators; compact discs [audio-video]; compact discs
[read-only memory]; comparators; marine compasses;
computers; laptop computers; tablet computers; notebook computers; wearable computers; capacitors;
contacts, electric; wind socks for indicating wind direction; traffic cones; branch boxes [electricity]; distribution boxes [electricity]; junction boxes [electricity]; connectors [electricity]; accumulator boxes; cabinets for loudspeakers; diving suits; galena crystals
[detectors]; circular slide rules; covers for electric outlets; logs [measuring instruments]; lasers, not for medical purposes; lactodensimeters; lactometers; vacuum
tubes [radio]; darkroom lamps [photography]; thermionic tubes; amplifying tubes; flashlights [photography]; head cleaning tapes [recording]; magnetic tapes;
videotapes; surveying chains; fire escapes; rulers
[measuring instruments]; square rulers for measuring;
slide-rules; contact lenses; correcting lenses [optics];
close-up lenses; optical lenses; optical condensers; sounding lines; electricity conduits; measuring spoons;
magnifying glasses [optics]; thread counters; magnets;
decorative magnets; crash test dummies; resuscitation
mannequins [teaching apparatus]; mouse [computer
peripheral]; trackballs [computer peripherals]; manometers; security tokens [encryption devices]; divers'
masks; solderers' helmets; protective masks; respiratory masks, other than for artificial respiration; materials for electricity mains [wires, cables]; voting machines; money counting and sorting machines; material testing instruments and machines; furniture especially made for laboratories; megaphones; portable
media players; diaphragms [acoustics]; diaphragms
for scientific apparatus; metal detectors for industrial
or military purposes; digital weather stations; metronomes; rules [measuring instruments]; carpenters'
rules; dressmakers' measures; mechanisms for coinoperated apparatus; mechanisms for counter-operated
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apparatus; coin-operated mechanisms for television
sets; shutter releases [photography]; micrometer gauges; microprocessors; microscopes; microtomes; microphones; audio mixers; modems; lightning arresters;
monitors [computer hardware]; monitors [computer
programs]; selfie sticks [hand-held monopods]; terminals [electricity]; junction sleeves for electric cables;
teeth protectors; temperature indicator labels, not for
medical purposes; knee-pads for workers; headphones; surveyors' levels; sound recording carriers; magnetic data media; optical data media; electronic sheet
music, downloadable; computer software, recorded;
sheaths for electric cables; identification sheaths for
electric wires; weighing machines; computer hardware; punched card machines for offices; life saving apparatus and equipment; shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; objectives [lenses] [optics]; lenses for astrophotography; selfie lenses; eggcandlers; fire extinguishers; rescue laser signalling
flares; electrified fences; limiters [electricity]; clothing for protection against accidents, irradiation and
fire; clothing for protection against fire; asbestos clothing for protection against fire; clothing especially
made for laboratories; survival blankets; ozonisers
[ozonators]; octants; eyepieces; ohmmeters; wrist
rests for use with computers; spectacle frames; oscillographs; plumb lines; mirrors [optics]; spectacles
[optics]; sunglasses; goggles for sports; electronic collars to train animals; finger sizers; signalling panels,
luminous or mechanical; wah-wah pedals; radio pagers; eyeglasses; electronic pocket translators; transmitters [telecommunication]; telephone transmitters;
transmitters of electronic signals; switches, electric;
periscopes; data gloves; gloves for divers; gloves for
protection against accidents; gloves for protection
against X-rays for industrial purposes; asbestos gloves
for protection against accidents; furnaces for laboratory experiments; droppers for measuring, other than
for medical or household purposes; laboratory pipettes; pyrometers; planimeters; plane tables [surveying
instruments]; plates for batteries; computer software
platforms, recorded or downloadable; wafers for integrated circuits; printed circuit boards; compact disc
players; cassette players; protective films adapted for
computer screens; protective films adapted for smartphones; sound recording strips; roentgen films, exposed; films, exposed; life-saving rafts; laboratory trays;
digital signs; stands adapted for laptops; semi-conductors; polarimeters; personal digital assistants [PDAs];
fire engines; measuring glassware; life belts; fuses;
circuit breakers; converters, electric; telerupters; food
analysis apparatus; diagnostic apparatus, not for medical purposes; distance recording apparatus; distance
measuring apparatus; speed measuring apparatus
[photography]; apparatus for measuring the thickness
of skins; speed checking apparatus for vehicles; teaching apparatus; time recording apparatus; apparatus
and instruments for astronomy; surveying apparatus
and instruments; weighing apparatus and instruments;

136

nautical apparatus and instruments; optical apparatus
and instruments; apparatus and instruments for physics; chemistry apparatus and instruments; measuring
apparatus; measuring devices, electric; boiler control
instruments; meteorological instruments; naval signalling apparatus; observation instruments; navigation
apparatus for vehicles [on-board computers]; satellite
navigational apparatus; regulating apparatus, electric;
telecommunication apparatus in the form of jewelry;
precision measuring apparatus; audio- and video-receivers; prisms [optics]; computer software applications, downloadable; printers for use with computers;
hemline markers; retorts' stands; apparatus for changing record player needles; drainers for use in photography; cleaning apparatus for phonograph records;
fire beaters; sighting telescopes for firearms; telescopic sights for artillery; test tubes; pressure indicator
plugs for valves; magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; wires, electric; conductors, electric;
copper wire, insulated; fuse wire; computer operating
programs, recorded; computer game software, downloadable; computer game software, recorded; computer programs, downloadable; computer screen saver
software, recorded or downloadable; record players;
central processing units [processors]; rods for water
diviners; electronic publications, downloadable; distribution consoles [electricity]; control panels [electricity]; radar apparatus; baby monitors; masts for wireless aerials; transmitting sets [telecommunication];
radios; vehicle radios; sprinkler systems for fire protection; frames for photographic transparencies; screens for photoengraving; flowmeters; walkie-talkies;
voltage surge protectors; voltage regulators for vehicles; stage lighting regulators; light dimmers [regulators], electric; speed regulators for record players; cell
switches [electricity]; washing trays [photography];
marking gauges [joinery]; t-squares for measuring;
time switches, automatic; relays, electric; safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; x-ray photographs, other than for medical purposes; rheostats; respirators for filtering air; retorts;
refractometers; refractors; grids for batteries; security
surveillance robots; laboratory robots; teaching robots; telepresence robots; humanoid robots with artificial intelligence; electric sockets; height measuring
instruments; speaking tubes; horns for loudspeakers;
subwoofers; saccharometers; optical fibers [light conducting filaments]; traffic-light apparatus [signalling
devices]; dog whistles; signalling whistles; sports
whistles; sextants; inductors [electricity]; life nets;
nets for protection against accidents; fire alarms; signals, luminous or mechanical; rescue flares, non-explosive and non-pyrotechnic; sirens; electronic access
control systems for interlocking doors; scanners [data
processing equipment]; hand-held electronic dictionaries; integrated circuit cards [smart cards]; smartglasses; smartphones; smartwatches; connections for electric lines; connections, electric; sonars; sound locating instruments; lighting ballasts; resistances, elec-
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tric; spectrograph apparatus; spectroscopes; speed indicators; alcoholmeters; satellites for scientific purposes; protection devices for personal use against accidents; audiovisual teaching apparatus; charging stations for electric vehicles; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle lenses; anti-glare glasses;
optical glass; personal stereos; stereoscopes; stands
for photographic apparatus; stroboscopes; fire boats;
sulphitometers; bags adapted for laptops; drying racks
[photography]; spherometers; integrated circuits; printed circuits; counters; parking meters; kilometer recorders for vehicles; revolution counters; abacuses; egg
timers [sandglasses]; taximeters; ear plugs for divers;
tachometers; television apparatus; telegraphs [apparatus]; telescopes; teleprompters; teleprinters; mobile telephones; cordless telephones; cellular phones; theodolites; interactive touch screen terminals; thermohygrometers; thermometers, not for medical purposes;
thermostats; thermostats for vehicles; climate control
digital thermostats; crucibles [laboratory]; tone arms
for record players; totalizators; transistors [electronic]; transponders; protractors [measuring instruments]; transformers [electricity]; battery chargers; resuscitation training simulators; vehicle breakdown
warning triangles; triodes; starter cables for motors;
discharge tubes, electric, other than for lighting; capillary tubes; neon signs; pitot tubes; X-ray tubes not
for medical purposes; telephone receivers; headgear
being protective helmets; squares for measuring;
quantity indicators; gasoline gauges; water level indicators; electric loss indicators; light-emitting electronic pointers; clinometers; levels [instruments for determining the horizontal]; mercury levels; spirit levels; urinometers; amplifiers; particle accelerators;
electric installations for the remote control of industrial operations; steering apparatus, automatic, for
vehicles; balancing apparatus; video recorders; sound
reproduction apparatus; invoicing machines; tape recorders; protection devices against x-rays [roentgen
rays], not for medical purposes; railway traffic safety
appliances; data processing apparatus; oxygen transvasing apparatus; theft prevention installations, electric; devices for the projection of virtual keyboards;
film cutting apparatus; drying apparatus for photographic prints; optical character readers; centering apparatus for photographic transparencies; dosage dispensers; chargers for electric accumulators; chargers
for electronic cigarettes; acoustic [sound] alarms; sounding apparatus and machines; editing appliances for
cinematographic films; cathodic anti-corrosion apparatus; couplers [data processing equipment]; wearable
activity trackers; anti-theft warning apparatus; computer peripheral devices; anti-interference devices [electricity]; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; acoustic couplers; alarms; fog signals, non-explosive; whistle alarms; adding machines; readers [data
processing equipment]; heat regulating apparatus;
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; electric and electronic effects units for musical instru-

ments; bar code readers; downloadable ring tones for
mobile phones; downloadable image files; downloadable music files; animated cartoons; filters for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for photography; filters [photography]; uSB flash drives; magic
lanterns; optical lamps; signal lanterns; cameras [photography]; glazing apparatus for photographic prints;
shutters [photography]; darkrooms [photography];
photometers; flash-bulbs [photography]; digital photo
frames; enlarging apparatus [photography]; photovoltaic cells; containers for contact lenses; spectacle
cases; containers for microscope slides; cases for
smartphones; cases especially made for photographic
apparatus and instruments; chromatography apparatus
for laboratory use; chronographs [time recording apparatus]; laboratory centrifuges; eyeglass chains; cyclotrons; compasses for measuring; frequency meters;
time clocks [time recording devices]; petri dishes;
sleeves for laptops; covers for personal digital assistants [PDAs]; covers for tablet computers; covers for
smartphones; fire blankets; chips [integrated circuits];
jigs [measuring instruments]; pedometers; meteorological balloons; electrified rails for mounting spot
lights; asbestos screens for firemen; fire hose; virtual
reality headsets; protective helmets for sports; head
guards for sports; lifeboats; snorkels; cell phone
straps; eyeglass cords; switchboards; distribution boards [electricity]; equalizers [audio apparatus]; screens [photography]; workmen's protective face-shields;
projection screens; radiology screens for industrial
purposes; fluorescent screens; exposure meters [light
meters]; ducts [electricity]; galvanic cells; downloadable graphics for mobile phones; epidiascopes; ergometers; armatures [electricity]; black boxes [data recorders].
12 ‒ Motor buses; motor coaches; motor homes; gyrocopters; driverless cars [autonomous cars]; motor racing cars; cars; robotic cars; sports cars; concrete mixing vehicles; refrigerated vehicles; caravans; shock
absorbers for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; space vehicles; aircraft; aeronautical
apparatus, machines and appliances; air cushion vehicles; hot air balloons; ski carriers for cars; luggage
carriers for vehicles; bumpers for automobiles; vehicle bumpers; tires for vehicle wheels; barges; brake
shoes for vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; armored vehicles; buffers for railway rolling
stock; waggons; tilt trucks; railway carriages; sleeping
cars; dining cars; refrigerated wagons [railroad vehicles]; transmission shafts for land vehicles; bicycles;
electric bicycles; valves for vehicle tires; helicopters;
helicams; automobile hoods; stroller hoods; hoods for
vehicles; oars; paddles for canoes; sculls; screws [propellers] for ships; lug nuts for vehicle wheels; hydroplanes; self-balancing scooters; flanges for railway
wheel tires; lorries; trucks with a crane feature incorporated; horns for vehicles; treads for vehicles [tractor
type]; doors for vehicles; bicycle motors; motorcycle
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engines; engines for land vehicles; jet engines for land
vehicles; driving motors for land vehicles; screw-propellers; screw-propellers for boats; airships; brake
discs for vehicles; cable cars; self-balancing boards;
dredgers [boats]; hand cars; military drones; civilian
drones; delivery drones; camera drones; clips adapted
for fastening automobile parts to automobile bodies;
vehicle bonnet pins; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; bicycle bells; rearview mirrors; side
view mirrors for vehicles; portholes; cars for cable
transport installations; inner tubes for pneumatic tires;
inner tubes for bicycle tires; canoes; hoods for vehicle
engines; crankcases for land vehicle components, other than for engines; boats; caissons [vehicles]; bicycle wheels; vehicle wheels; mine cart wheels; steering
wheels for vehicles; casters for trolleys [vehicles];
brake pads for automobiles; hub caps; baby carriages;
pet strollers; side cars; brake linings for vehicles;
ships; baskets adapted for bicycles; gear boxes for
land vehicles; ships' hulls; panniers adapted for bicycles; panniers adapted for motorcycles; fenders for
ships; bands for wheel hubs; ejector seats for aircraft;
wheelchairs; caps for vehicle fuel tanks; boat hooks;
automobile bodies; tipping bodies for lorries [trucks];
bodies for vehicles; treads for retreading tires; locomotives; masts for boats; golf carts [vehicles]; sprinkling trucks; propulsion mechanisms for land vehicles;
self-balancing electric unicycles; mopeds; motor scooters; motorcycles; garbage trucks; tire mousse inserts; fitted footmuffs for pushchairs; fitted footmuffs
for prams; freewheels for land vehicles; clutches for
land vehicles; repair outfits for inner tubes; air pumps
[vehicle accessories]; pumps for bicycle tires; upholstery for vehicles; rims for bicycle wheels; rims for
vehicle wheels; windows for vehicles; engine mounts
for land vehicles; axles for vehicles; headlight wipers;
parachutes; ferry boats; bicycle pedals; ashtrays for
automobiles; gearing for land vehicles; carts; headrests for vehicle seats; bicycle kickstands; vehicle running boards; air bags [safety devices for automobiles]; ski lifts; chairlifts; casings for pneumatic tires;
sleeping berths for vehicles; pontoons; torque converters for land vehicles; cigar lighters for automobiles;
non-skid devices for vehicle tires; anti-dazzle devices
for vehicles; anti-theft devices for vehicles; sun-blinds
adapted for automobiles; trailers for transporting bicycles; bicycle trailers; balance weights for vehicle
wheels; shock absorbing springs for vehicles; bicycle
frames; motorcycle frames; spars for ships; reduction
gears for land vehicles; safety belts for vehicle seats;
security harness for vehicle seats; vehicle suspension
springs; rudders; bicycle handle bars; motorcycle
handlebars; vehicle joysticks; bicycle cranks; aeroplanes; amphibious airplanes; sleighs [vehicles]; rescue
sleds; kick sledges; brake segments for vehicles; bicycle saddles; motorcycle saddles; luggage nets for
vehicles; dress guards for bicycles; fitted pushchair
mosquito nets; anti-theft alarms for vehicles; reversing alarms for vehicles; safety seats for children, for
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vehicles; vehicle seats; bellows for articulated buses;
hydraulic circuits for vehicles; push scooters [vehicles]; mobility scooters; snowmobiles; rolling stock for
railways; rolling stock for funicular railways; spokes
for bicycle wheels; vehicle wheel spokes; spoilers for
vehicles; air vehicles; vehicles for locomotion by
land, air, water or rail; ambulances; autonomous underwater vehicles for seabed inspections; water vehicles; remotely operated vehicles for underwater inspections; remote control vehicles, other than toys; electric
vehicles; tricycles; carrier tricycles; inclined ways for
boats; windscreens; windscreen wipers; motorcycle
kickstands; hubs for bicycle wheels; hubs for vehicle
wheels; bags adapted for pushchairs; saddlebags adapted for bicycles; railway couplings; trailer hitches for
vehicles; couplings for land vehicles; wheelbarrows;
handling carts; luggage trucks; shopping trolleys; fishing trolleys; hose carts; bogies for railway cars; casting carriages; tilting-carts; roll cage trolleys; fork lift
trucks; cleaning trolleys; bicycle brakes; brakes for
vehicles; torsion bars for vehicles; tractors; tramcars;
transmissions, for land vehicles; military vehicles for
transport; aerial conveyors; trailers [vehicles]; funnels
for ships; funnels for locomotives; cleats [nautical];
turbines for land vehicles; signal arms for vehicles;
rowlocks; disengaging gear for boats; steering gears
for ships; cable transport apparatus and installations;
spoke clips for wheels; tipping apparatus, parts of
trucks and waggons; funiculars; vans [vehicles]; automobile chains; bicycle chains; motorcycle chains; driving chains for land vehicles; anti-skid chains; transmission chains for land vehicles; undercarriages for
vehicles; stroller covers; spare wheel covers; covers
for vehicle steering wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for motorcycles; seat covers for
vehicles; vehicle covers [shaped]; automobile chassis;
vehicle chassis; connecting rods for land vehicles,
other than parts of motors and engines; axle journals;
gears for bicycles; tubeless tires for bicycles; bicycle
tires [tyres]; automobile tires [tyres]; pneumatic tires
[tyres]; solid tires for vehicle wheels; spikes for tires
[tyres]; davits for boats; launches; timbers [frames]
for ships; mudguards; bicycle mudguards; tow trucks;
motors, electric, for land vehicles; yachts.
18 ‒ Alpenstocks; slings for carrying infants; luggage
tags; pocket wallets; saddlecloths for horses; business
card cases; reins; reins for guiding children; sling bags
for carrying infants; harness fittings; credit card cases
[wallets]; parts of rubber for stirrups; chamois leather,
other than for cleaning purposes; umbrellas; parasols;
saddlery; frames for umbrellas or parasols; handbag
frames; card cases [notecases]; cases of leather or leatherboard; valves of leather; whips; imitation leather;
leather, unworked or semi-worked; leatherboard; casings, of leather, for springs; umbrella rings; hat boxes
of leather; boxes of leather or leather board; boxes of
vulcanised fibre; purses; chain mesh purses; fastenings for saddles; butts [parts of hides]; saddle trees;
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bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging;
moleskin [imitation of leather]; travelling sets [leatherware]; knee-pads for horses; muzzles; halters; vanity cases, not fitted; furniture coverings of leather;
clothing for pets; covers for animals; trimmings of
leather for furniture; collars for animals; hiking sticks;
conference folders; music cases; gold beaters' skin;
cat o' nine tails; leather leashes; pads for horse saddles; horseshoes; girths of leather; leathercloth; horse
blankets; garment bags for travel; shoulder belts
[straps] of leather; briefcases; traces [harness]; fur;
randsels [Japanese school satchels]; haversacks; leather straps; straps for soldiers' equipment; harness
straps; straps for skates; straps of leather [saddlery];
chin straps, of leather; stirrup leathers; umbrella handles; walking cane handles; suitcase handles; grips for
holding shopping bags; backpacks; travelling bags;
riding saddles; net bags for shopping; umbrella or parasol ribs; stirrups; bags; bags for climbers; tool bags,
empty; handbags; beach bags; saddlebags; compression cubes adapted for luggage; bags for sports; bags
for campers; shopping bags; wheeled shopping bags;
school bags; pouch baby carriers; travelling trunks;
trunks [luggage]; nose bags [feed bags]; bridoons; canes; umbrella sticks; walking stick seats; tefillin [phylacteries]; bits for animals [harness]; bridles [harness];
harness for animals; key cases; horse collars; motorized suitcases; suitcases with wheels; suitcases; attache
cases; covers for horse-saddles; umbrella covers; kid;
curried skins; animal skins; cattle skins; leather laces;
blinkers [harness]; labels of leather; game bags [hunting accessories].
25 ‒ Wimples; bandanas [neckerchiefs]; corselets;
sweat-absorbent underclothing [underwear]; berets;
overalls; boas [necklets]; teddies [undergarments]; boxer shorts; ankle boots; ski boots; boots for sports;
breeches for wear; trousers; football boots; brassieres;
valenki [felted boots]; mittens; collars [clothing]; detachable collars; shirt yokes; veils [clothing]; gabardines [clothing]; galoshes; neckties; ascots; leggings
[leg warmers]; gaiters; boot uppers; jerseys [clothing];
vests; singlets; hosiery; heels; hoods [clothing]; hat
frames [skeletons]; pockets for clothing; caps being
headwear; kimonos; cap peaks; visors being headwear; tights; slips [undergarments]; combinations [clothing]; wet suits for water-skiing; bodices [lingerie];
corsets [underclothing]; suits; bathing suits; masquerade costumes; beach clothes; leotards; jackets [clothing]; stuff jackets [clothing]; fishing vests; leggings
[trousers]; liveries; camisoles; sports singlets; cuffs;
chemisettes [shirt fronts]; mantillas; coats; sleep
masks; furs [clothing]; miters [hats]; muffs [clothing];
footmuffs, not electrically heated; bibs, not of paper;
bibs, sleeved, not of paper; fur stoles; hairdressing capes; heel protectors for shoes; ear muffs [clothing];
socks; sweat-absorbent socks; footwear; beach shoes;
clothing; paper clothing; outerclothing; embroidered
clothing; ready-made clothing; motorists' clothing;

cyclists' clothing; clothing for gymnastics; clothing of
imitations of leather; clothing of leather; waterproof
clothing; uniforms; clothing containing slimming substances; iron fittings for boots; maniples; overcoats;
panties; parkas; pelerines; gloves [clothing]; fingerless gloves; ski gloves; pajamas; bathing drawers;
shirt fronts; scarfs; pocket squares; dresses; headbands
[clothing]; garters; sock suspenders; stocking suspenders; ready-made linings [parts of clothing]; dress
shields; soles for footwear; heelpieces for footwear;
braces for clothing [suspenders]; half-boots; lace
boots; ponchos; girdles; belts [clothing]; money belts
[clothing]; layettes [clothing]; non-slipping devices
for boots and shoes; pullovers; heelpieces for stockings; welts for boots and shoes; chasubles; shirts;
wooden shoes; sandals; bath sandals; boots; jumper
dresses; saris; sarongs; sweaters; footwear uppers; inner soles; albs; bath slippers; togas; knitwear [clothing]; underpants; shoes; gymnastic shoes; slippers;
skull caps; turbans; headwear; aprons [clothing]; judo
uniforms; karate uniforms; tee-shirts; bath robes; top
hats; tips for footwear; stockings; sweat-absorbent
stockings; shawls; paper hats [clothing]; shower caps;
bathing caps; sashes for wear; studs for football boots;
hats; babies' pants [underwear]; gaiter straps; pelisses;
esparto shoes or sandals; skirts; petticoats; skorts.
35 ‒ Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agency services;
commercial information agency services; advertising
agency services; cost price analysis; rental of office
equipment in co-working facilities; rental of advertising space; business auditing; financial auditing; business intermediary services relating to the matching of
potential private investors with entrepreneurs needing
funding; employment agency services; 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 research; marketing research; personnel recruitment; business management and organization consultancy; business organization consultancy; business
management consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; consultancy regarding advertising communication strategies;
consultancy regarding public relations communication
strategies; layout services for advertising purposes;
marketing; marketing in the framework of software
publishing; targeted marketing; business management
of performing artists; business management of sports
people; writing of resumes for others; scriptwriting
for advertising purposes; news clipping services; updating and maintenance of information in registries;
updating and maintenance of data in computer databases; updating of advertising material; word processing; online retail services for downloadable and prerecorded music and movies; online retail services for
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downloadable ring tones; online retail services for
downloadable digital music; retail and wholesale services, including via the Internet; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging newspaper subscriptions for others; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; shop window dressing; development of advertising concepts; 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; commercial intermediation services; providing business information via a web site; provision of commercial 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; provision of an online marketplace
for buyers and sellers of goods and services; presentation of goods on communication media, for retail
purposes; media relations services; economic forecasting; auctioneering; wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services for works of art provided
by art galleries; retail services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical supplies; sales promotion for others; promotion of goods
and services through sponsorship of sports events;
production of teleshopping programs; production of
advertising films; office machines and equipment
rental; rental of advertising time on communication
media; publicity material rental; rental of billboards
[advertising boards]; rental of vending machines; rental of sales stands; rental of photocopying machines;
publication of publicity texts; radio advertising; billposting; distribution of samples; direct mail advertising; registration of written communications and data;
writing of publicity texts; advertising; on-line advertising on a computer network; outdoor advertising;
advertising by mail order; television advertising; document reproduction being photocopying services;
compilation of statistics; compilation of information
into computer databases; business inquiries; systemization of information into computer databases; advisory services for business management; corporate communications services; negotiation of business contracts for others; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; compiling indexes of information for commercial or advertising
purposes; tax preparation; drawing up of statements of
accounts; telemarketing services; psychological testing for the selection of personnel; interim business
management; outsourced administrative management
for companies; business management of hotels; business management for freelance service providers; business project management services for construction
projects; commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; business manage-
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ment of reimbursement programs for others; administration of consumer loyalty programs; administration
of frequent flyer programs; administrative processing
of purchase orders; public relations; commercial lobbying services; competitive intelligence services; modelling for advertising or sales promotion; typing;
market intelligence services; appointment reminder
services [office functions]; web site traffic optimization; administrative services for the relocation of businesses; tax filing services; search engine optimization for sales promotion; appointment scheduling services [office functions]; gift registry services; price
comparison services; pay per click advertising; secretarial services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses];
shorthand; outsourcing services [business assistance];
telephone answering for unavailable subscribers; photocopying services; business efficiency expert services.
36 ‒ Credit bureau services; debt collection agency
services; real estate agency services; financial analysis; rental of apartments; rental of offices for co-working; rental of real estate; rental of offices [real estate]; rental of farms; hire-purchase financing; savings
bank services; accommodation bureau services [apartments]; rent collection; issuing of travellers' checks
[cheques]; issuance of credit cards; issue of tokens of
value; capital investments; insurance information; financial information; financial research; clearing, financial; insurance consultancy; financial consultancy;
debt advisory services; stock exchange quotations;
lending against security; business liquidation services,
financial; brokerage; financial management; exchanging money; online banking; processing of debit card
payments; processing of credit card payments; factoring; organization of monetary collections; arranging
finance for construction projects; antique appraisal;
jewellery appraisal; financial evaluation of standing
timber; stamp appraisal; real estate appraisal; numismatic appraisal; art appraisal; financial evaluation of
development costs relating to the oil, gas and mining
industries; financial evaluation of wool; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; financial
appraisals in responding to requests for proposals
[RFPs]; repair costs evaluation [financial appraisal];
electronic funds transfer; securities brokerage; real estate brokerage; brokerage of carbon credits; insurance
brokerage; providing rebates at participating establishments of others through use of a membership card;
loans [financing]; providing financial information via
a web site; check verification; investment of funds;
charitable fund raising; stocks and bonds brokerage;
financial sponsorship; mortgage banking; instalment
loans; accident insurance underwriting; life insurance
underwriting; health insurance underwriting; marine
insurance underwriting; fire insurance underwriting;
apartment house management; real estate management; financial management of reimbursement pay-
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ments for others; actuarial services; banking; stock
brokerage services; retirement payment services; bailbonding; trusteeship; provident fund services; financial customs brokerage services; mutual funds; financing services; safe deposit services; deposits of valuables; fiscal valuation.
37 ‒ Asphalting; drilling of deep oil or gas-wells; drilling of wells; rebuilding engines that have been worn
or partially destroyed; rebuilding machines that have
been worn or partially destroyed; renovation of clothing; retreading of tires; vulcanization of tires [repair]; building sealing; linen ironing; pressing of clothing; disinfecting; rat exterminating; mining extraction; vehicle battery charging; knife sharpening; building insulating; repair information; construction information; bricklaying; riveting; construction consultancy; varnishing; re-tinning; installation of utilities in
construction sites; scaffolding; road paving; window
cleaning; vehicle washing; building construction supervision; tuning of musical instruments; upholstering; rustproofing; anti-rust treatment for vehicles;
sanding; pumicing; strong-room maintenance and
repair; vehicle maintenance; paper hanging; painting
or repair of signs; cleaning of buildings [exterior
surface]; vehicle polishing; vehicle breakdown repair
services; rental of bulldozers; rental of drainage
pumps; rental of dish drying machines; rental of road
sweeping machines; rental of cleaning machines;
rental of cranes [construction equipment]; rental of
dishwashing machines; rental of laundry washing
machines; rental of construction equipment; rental of
excavators; laying of cable; plumbing; masonry; roofing services; painting, interior and exterior; carpentry
services; underwater repair; plastering; quarrying
services; repair of security locks; umbrella repair; parasol repair; motor vehicle maintenance and repair;
burner maintenance and repair; film projector repair
and maintenance; airplane maintenance and repair;
safe maintenance and repair; clock and watch repair;
repair of power lines; pump repair; upholstery repair;
shoe repair; clothing repair; photographic apparatus
repair; furniture restoration; restoration of musical
instruments; restoration of works of art; vehicle lubrication [greasing]; demolition of buildings; warehouse
construction and repair; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; sterilization of medical
instruments; washing of linen; construction; pier breakwater building; pipeline construction and maintenance; underwater construction; harbour construction;
factory construction; building of fair stalls and shops;
shipbuilding; cleaning of buildings [interior]; snow
removal; street cleaning; vermin exterminating, other
than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; tire balancing; pest control services, other than
for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry;
hydraulic fracturing services; refilling of toner cartridges; refilling of ink cartridges; artificial snow-making
services; laundering; services of electricians; installa-

tion of doors and windows; irrigation devices installation and repair; elevator installation and repair;
installation and repair of flood protection equipment;
heating equipment installation and repair; burglar
alarm installation and repair; furnace installation and
repair; telephone installation and repair; air conditioning apparatus installation and repair; fire alarm installation and repair; freezing equipment installation
and repair; electric appliance installation and repair;
kitchen equipment installation; installation, maintenance and repair of computer hardware; machinery
installation, maintenance and repair; office machines
and equipment installation, maintenance and repair;
interference suppression in electrical apparatus; swimming-pool maintenance; furniture maintenance; chimney sweeping; boiler cleaning and repair; cleaning of
clothing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper cleaning; leather care, cleaning and repair; fur care, cleaning and repair.
39 ‒ Air transport; motor coach rental; boat rental; garage rental; rental of vehicle roof racks; aircraft rental;
parking place rental; rental of electric wine cellars;
rental of warehouses; rental of tractors; booking of
seats for travel; travel reservation; transport reservation; towing; vehicle breakdown towing services; bottling services; water distribution; delivery of newspapers; message delivery; parcel delivery; delivery of
goods; delivery of goods by mail order; flower delivery; replenishment of vending machines; launching
of satellites for others; traffic information; transportation information; storage information; transportation
logistics; rescue operations [transport]; arranging of
cruises; arranging of passenger transportation services
for others via an online application; arranging of
transportation for travel tours; armored-car transport;
hauling; carting; transport and storage of trash;
transporting furniture; lighterage services; ferry-boat
transport; removal services; transport of travellers;
guarded transport of valuables; bus transport; car
transport; barge transport; boat transport; railway
transport; marine transport; passenger transport; river
transport; ambulance transport; streetcar transport;
porterage; refloating of ships; cash replenishment of
automated teller machines; shipbrokerage; transport
brokerage; freight brokerage; providing driving directions for travel purposes; car rental; truck rental;
rental of diving bells; rental of diving suits; rental of
motor racing cars; rental of aircraft engines; railway
coach rental; rental of wheelchairs; rental of storage
containers; horse rental; rental of freezers; rental of
navigational systems; frozen-food locker rental; vehicle rental; stevedoring; unloading cargo; electricity
distribution; distribution of energy; packaging of goods; collection of recyclable goods [transport]; icebreaking; piloting; water supplying; escorting of travellers; transport by pipeline; wrapping of goods; operating canal locks; car parking; chauffeur services;
pleasure boat transport; car sharing services; courier
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services [messages or merchandise]; salvaging; salvage of ships; gift wrapping; underwater salvage; taxi
transport; transport; transport services for sightseeing
tours; luggage storage; franking of mail; freight [shipping of goods]; freighting; physical storage of electronically-stored data or documents; boat storage; storage of goods; storage; freight forwarding.
41 ‒ Modelling for artists; academies [education];
rental of indoor aquaria; rental of artwork; rental of
sports grounds; rental of tennis courts; lending library
services; booking of seats for shows; videotaping;
physical education; production of music; discotheque
services; animal training; dubbing; gambling services;
publication of books; education information; recreation information; entertainment information; film distribution; movie studio services; health club services
[health and fitness training]; nightclub services [entertainment]; layout services, other than for advertising purposes; microfilming; videotape editing; production of radio and television programmes; screenplay writing; religious education; aikido instruction;
gymnastic instruction; judo instruction; correspondence courses; practical training [demonstration]; training
services provided via simulators; organization of
balls; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; providing recreation facilities; arranging and conducting of colloquiums; arranging and
conducting of congresses; arranging and conducting
of conferences; arranging and conducting of concerts;
arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of in-person educational forums; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; organization of
competitions [education or entertainment]; arranging
of beauty contests; organization of cosplay entertainment events; organization of lotteries; organization of
fashion shows for entertainment purposes; organization of shows [impresario services]; organization of
sports competitions; vocational guidance [education
or training advice]; amusement park services; sign
language interpretation; know-how transfer [training];
television entertainment; mobile library services; vocational retraining; providing on-line videos, not
downloadable; providing on-line music, not downloadable; providing television programmes, not downloadable, via video-on-demand services; providing films,
not downloadable, via video-on-demand services; providing golf facilities; providing sports facilities; providing amusement arcade services; cinema presentations; providing online electronic publications, not
downloadable; presentation of circus performances;
presentation of variety shows; presentation of live
performances; theatre productions; conducting guided
climbing tours; conducting fitness classes; educational
examination; film production, other than advertising
films; rental of audio equipment; rental of video cameras; rental of video cassette recorders; rental of videotapes; rental of show scenery; rental of sound re-
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cordings; toy rental; rental of cinematographic apparatus; rental of motion pictures; games equipment rental; rental of stadium facilities; rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; rental of
radio and television sets; rental of skin diving equipment; rental of sports equipment, except vehicles;
rental of stage scenery; electronic desktop publishing;
publication of electronic books and journals on-line;
publication of texts, other than publicity texts; radio
entertainment; entertainer services; entertainment services; writing of texts; sado instruction [tea ceremony
instruction]; zoological gardens; news reporters services; film directing, other than advertising films; party
planning [entertainment]; music composition services;
subtitling; tutoring; holiday camp services [entertainment]; video editing services for events; conducting
guided tours; disc jockey services; sound engineering
services for events; game services provided online
from a computer network; personal trainer services
[fitness training]; providing casino facilities [gambling]; calligraphy services; karaoke services; club services [entertainment or education]; songwriting; cultural, educational or entertainment services provided
by art galleries; providing museum facilities [presentation, exhibitions]; educational services; educational
services provided by special needs assistants; educational services provided by schools; orchestra services; translation; scriptwriting, other than for advertising purposes; ticket agency services [entertainment];
educational examination for users to qualify to pilot
drones; coaching [training]; lighting technician services for events; sport camp services; recording studio
services; language interpreter services; nursery schools; photography; photographic reporting; timing of
sports events; boarding school education; production
of shows.
42 ‒ Water analysis; computer systems analysis;
handwriting analysis [graphology]; chemical analysis;
energy auditing; recovery of computer data; business
card design; graphic design of promotional materials;
interior design; industrial design; graphic arts designing; computer virus protection services; oil-field
surveys; geological surveys; engineering; installation
of computer software; meteorological information;
clinical trials; material testing; textile testing; bacteriological research; biological research; geological research; research in the field of environmental protection; cosmetic research; mechanical research; research
in the field of welding; research in the field of building construction; research in the field of telecommunications technology; physics [research]; chemical research; research and development of new products for
others; medical research; scientific and technological
research relating to patent mapping; scientific and
technological research in the field of natural disasters;
scientific research; analysis for oil-field exploitation;
underwater exploration; technological research; calibration [measuring]; web site design consultancy; co-
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mputer security consultancy; information technology
[IT] consultancy; consultancy in the design and development of computer hardware; architectural consultancy; internet security consultancy; computer software consultancy; data security consultancy; technological consultancy; oil-well testing; quality control;
vehicle roadworthiness testing; land surveying; dress
designing; updating of computer software; monitoring
of computer systems to detect breakdowns; monitoring of computer systems for detecting unauthorized
access or data breach; monitoring of computer systems by remote access; software as a service [SaaS];
maintenance of computer software; authenticating
works of art; design of interior decor; quality evaluation of standing timber; quality evaluation of wool;
digitization of documents [scanning]; conversion of
data or documents from physical to electronic media;
urban planning; providing information on computer
technology and programming via a web site; provision of scientific information, advice and consultancy
in relation to carbon offsetting; providing search engines for the internet; platform as a service [PaaS];
conversion of computer programs and data, other than
physical conversion; conducting technical project
studies; computer system design; rental of web servers; computer rental; rental of computer software;
unlocking of mobile phones; geological prospecting;
oil prospecting; hosting computer sites [web sites];
server hosting; development of computer platforms;
construction drafting; computer software design; software development in the framework of software publishing; cloud seeding; consultancy in the field of
energy-saving; creating and designing website-based
indexes of information for others [information technology services]; creating and maintaining web sites
for others; computer programming; technical writing;
duplication of computer programs; cloud computing;
architectural services; chemistry services; outsource
service providers in the field of information technology; packaging design services; off-site data backup;
computer technology consultancy; telecommunications technology consultancy; scientific laboratory services; weather forecasting; styling [industrial design];
cartography services; exploration services in the field
of the oil, gas and mining industries; data encryption
services; electronic data storage; surveying; electronic
monitoring of credit card activity to detect fraud via
the internet; electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet.
43 ‒ Accommodation bureau services [hotels, boarding houses]; rental of temporary accommodation;
rental of meeting rooms; tourist home services; hotel
reservations; boarding house bookings; temporary accommodation reservations; hotel services; retirement
home services; snack-bar services; information and
advice in relation to the preparation of meals; cafe
services; cafeteria services; motel services; boarding

house services; boarding for animals; rental of cooking apparatus; rental of chairs, tables, table linen,
glassware; rental of lighting apparatus; rental of tents;
rental of transportable buildings; rental of drinking
water dispensers; restaurant services; self-service restaurant services; reception services for temporary accommodation [management of arrivals and departures]; food sculpting; canteen services; decorating of
food; cake decorating; holiday camp services [lodging]; bar services; providing campground facilities;
personal chef services; food and drink catering; washoku restaurant services; udon and soba restaurant
services; day-nursery [crèche] services.
___________________________________________
(260) AM 2021 108238 A
(800) 1529858
(151) 2020 03 20
(891) 2020 03 20
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 boulevard Haussmann, F-75009 PARIS,
France
(540)

(591) Blue, red, white
(531) 02.09.01; 26.11.01; 26.11.12; 28.05; 29.01.13
(511)
29 ‒ Milk, dairy products and substitutes thereof;
powdered milk; flavored jellied milks and buttermilk;
milk desserts; yogurts; drinking yogurts; white cheese; petit suisse; beverages mainly consisting of milk
or dairy products; milk beverages, milk predominating; milk beverages containing fruit; unflavored or
flavored fermented dairy products; milk substitutes of
vegetable origin; substitutes of dairy products based
on plants or nuts; fruit or vegetable beverages consisting mainly of milk products; compotes, fruit compotes.
30 ‒ Cocoa, chocolate, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, coffee-based beverages, tea-based beverages; custard; chocolate mousses, dessert
mousses [confectionery], confectionery, sugar confectionery, sugar, puffed rice, preparations made from
cereals, breakfast cereals; biscuits (sweet or savory);
cakes; pastries; waffles; cereal-based desserts; rice
cakes; semolina cakes; rice pudding, rice-based snack
food, cereal-based snack food; edible ices, edible ices
consisting primarily of yogurt, ice-cream, sherbet
(edible ices), frozen yogurts (edible ices), edible icecream made with flavored frozen water; fruit coulis
[sauces].
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32 ‒ Still or sparkling waters (mineral or other), fruit
or vegetable juices, beverages with fruits or vegetables, lemonades, soda water, sherbets (beverages),
preparations for making beverages, syrups for beverages, vegetable or fruit extract without alcohol, nonalcoholic beverages; plant-based beverages; vegetable-based beverages.
___________________________________________
(260) AM 2021 108239 A
(800) 1529879
(151) 2020 03 05
(891) 2020 03 05
(731) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld, Germany
(540)

ArmaComp
(591) Black, white
(511)
17 ‒ Unprocessed and semi-processed rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and substitutes for all
these materials; plastics and resins in extruded form
for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of
metal; acoustic insulation articles and materials; fire
resistant and fire preventive articles and materials;
thermal insulation articles and materials; insulation
for building purposes; insulating materials for technical equipment and technical installations; shock-absorbing materials; waterproofing and moisture proofing articles and materials.
___________________________________________
(260) AM 2021 108240 A
(800) 1529887
(151) 2020 03 30
(891) 2020 03 30
(731) Monsieur Shogoro UEMURA
Route de Drize 3B, CH-1227 CAROUGE,
Switzerland
(540)

Osoji
(591) Black, white
(511)
3 ‒ Essential oils; aromatic essential oils; plant-based
essential oils; essential oils for food; essential oils for
food flavorings; flavorings for beverages [essential
oils].
5 ‒ Food supplements in liquid form; food supplements in the form of beverages; food supplements for
non-medical use; beverage mixtures used as food supplements; plant-based food supplements for persons
with special dietary needs; powdered fruit-flavored
mixtures for beverages for use as dietary supplements;
food supplements with cosmetic effect; beverages for
medicinal use; dietetic beverages for medical use; pre-
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parations for making medicated beverages; herbal beverages for medicinal use.
32 ‒ Vegetable juices [beverages]; non-alcoholic beverages; fruit-based beverages; plant-based beverages;
extracts for making beverages; non-alcoholic preparations for making beverages; preparations to be diluted
for preparing beverages; non-alcoholic fruit extracts
for making beverages.
___________________________________________
(260) AM 2021 108241 A
(800) 1529913
(151) 2019 12 24
(891) 2019 12 24
(731) Shenzhen USAMS Trading Co., Ltd
304, Building 2, Winlead Park, Fada Road,
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518000
Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 ‒ USB cables; glasses; camera flashes; selfie lenses;
USB cable for mobile phone.
___________________________________________
(260) AM 2021 108242 A
(800) 1529963
(151) 2020 03 10
(891) 2020 03 10
(731) Limited Liability Company "Consortium-PIQ"
Oruzheyniy pereulok, d. 25, str. 1,
pomescheniye l/etazh 1/komnata 21,
RU-125047 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 ‒ Pharmaceuticals and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food
and substances adapted for medical or veterinary use,
food for babies; dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108275 A
(800) 1530819
(151) 2020 03 05
(891) 2020 03 05
(731) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld OT
Waltersdorf, Germany
(540)

ArmaLight
(591) Black, white
(511)
17 ‒ Unprocessed and semi-processed rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and substitutes for all
these materials; plastics and resins in extruded form
for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of
metal; acoustic insulation articles and materials; fire
resistant and fire preventive articles and materials;
thermal insulation articles and materials; insulation
for building purposes; insulating materials for technical equipment and technical installations; shockabsorbing materials; waterproofing and moisture proofing articles and materials; insulation materials and
articles made of plastic or thermoplastic foam material for thermal and acoustic insulation, as well as for
protection purposes of pipes and vessels on heating,
sanitary, air-conditioning and refrigeration installations within building equipment and industrial installations; profiles made from plastic foams [semi-finished
products], especially round profiles for the insulation
of joints.
___________________________________________
(260) AM 2021 108276 A
(800) 1530821
(151) 2020 03 25
(891) 2020 03 25
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Bauservice"
Domodedovskoye sh., 1B, korpus pom.
ofisnogo tipa, etazh 1, p. Selhoztechnika,
g. Podolsk, RU-142116 Moskovskaya obl.,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 03.09.18; 10.03.07; 26.01.12; 26.11.12
(511)
19 ‒ Materials, not of metal, for building and construction; asphalt, pitch and bitumen; buildings, transportable, not of metal; monuments, not of metal; stained-glass windows; parquet floor boards; jalousies,
not of metal; works of stonemasonry; works of art of
stone, concrete or marble; buildings, not of metal; roofing, not of metal; mosaics for building; duckboards,
not of metal; wall claddings, not of metal, for buil-

ding; wall linings, not of metal, for building; wainscotting, not of metal; parquet flooring; wall tiles, not
of metal; floor tiles, not of metal; tiles, not of metal,
for building; paving slabs, not of metal; cement slabs;
tile floorings, not of metal; slabs, not of metal, for
building; paving blocks, not of metal; roof coverings,
not of metal; wooden floor boards; cladding, not of
metal, for building; linings, not of metal, for building;
sills, not of metal; floors, not of metal; ceilings, not of
metal; agglomerated cork for building; vinyl siding;
safety glass; building glass; rigid pipes, not of metal,
for building; cement; concrete building elements; tar;
pitch; laths, not of metal.
20 ‒ Furniture, mirrors, picture frames; containers, not
of metal, for storage or transport; unworked or semiworked bone, horn, ivory, whalebone or mother-ofpearl; shells; meerschaum; yellow amber; troughs, not
of metal, for mixing mortar; packaging containers of
plastic; containers, not of metal [storage, transport];
mattresses; furniture of metal; office furniture; pillows; furniture fittings, not of metal; window fittings,
not of metal; door fittings, not of metal; bedding,
except linen; works of art of wood, wax, plaster or
plastic; wickerwork.
35 ‒ Advertising; business management; business administration; import-export agency services; business
intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing
funding; business management of performing artists;
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; shop window dressing; commercial
intermediation services; sales promotion for others;
distribution of samples; dissemination of advertising
matter; commercial administration of the licensing of
the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; business efficiency expert
services; publication of publicity texts; publication of
publicity materials and texts; providing business
information via a web site; commercial information
agency services; web indexing for commercial or advertising purposes; administrative assistance in responding to calls for tenders; negotiation of business
contracts for others; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; business
project management services for construction projects; business management of reimbursement programs for others; outsourcing services [business assistance]; provision of space on web sites for advertising goods and services; computerized file management; demonstration of goods; providing business
information; updating and maintenance of data in
computer databases; data search in computer files for
others; online advertising on a computer network;
procurement services for others [purchasing goods
and services for other businesses]; computerized online retail store services; providing commercial information and advice for consumers in the choice of
products and services; provision of an online mar-
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ketplace for buyers and sellers of goods and services;
presentation of goods on communication media, for
retail purposes.

(540)

42 ‒ Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and industrial research services; design and development of computer hardware and software; industrial
design; graphic arts design; engineering; installation
of computer software; interior design; material testing; research and development of new products for
others; information technology [IT] consultancy; architectural consultancy; computer software consultancy; technological consultancy; quality control; design
of interior decor; conducting technical project studies;
construction drafting; architectural services; technical
writing; packaging design; surveying; software as a
service [SaaS]; hosting computer sites [web sites];
creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]; creating and maintaining web sites for others;
computer programming; computer technology consultancy.
___________________________________________

(591) Black, white
(511)
11 ‒ Apparatus for lighting, especially electric lamps
and luminaries; lighting apparatus and systems consisting of lighting apparatus, especially lighting apparatus and systems based on light emitting diodes
(LEDs), including organic light-emitting diodes, LED
lamps and LED luminaries and their parts, lighting
lamps and lighting apparatus and facilities consisting
of lighting lamps and lighting apparatus as well as
their parts (included in class 11) on basis of light emitting diodes (LED); LED-modules, namely modules
constructed of LED's (inclusive organic LED's) with
light functions and for lighting applications.
___________________________________________

(260) AM 2021 108277 A
(800) 1530833
(151) 2019 11 27
(891) 2019 11 27
(731) UPL LTD.
upl house, 610 b/2, bandra village, off western
express highway, bandra (east), mumbai,
maharashtra 400051, India
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
1 ‒ Fertilizer and chemical products for use in agriculture, plant nutrient, additive chemical to fungicides,
additive chemical to insecticides, flower preservatives, chemicals for forestry, phosphorus, plant growth
regulating preparations, carbolineum for the protection of plant.
5 ‒ Pesticides, insecticides, fungicides, herbicides,
vermicides, rodenticides, weedicides, preparations for
killing weeds and destroying vermin.
___________________________________________

CLIQXLS

(260) AM 2021 108280 A
(800) 1530859
(151) 2020 02 03
(891) 2020 02 03
(731) VOLTA MOTOR SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MERKEZ MH. YILDIZTEPE CD. NO:10,
GÜMÜŞOVA OSB., GÜMÜŞOVA, TR-34300
DÜZCE, Turkey
(540)

(591) Black, green
(531) 03.07.17; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(511)
12 ‒ Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
___________________________________________
(260) AM 2021 108344 A
(800) 1531457
(151) 2020 04 03
(891) 2020 04 03
(731) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "BRIDGETOWN FOODS"
3, Kuybishev street, Vladimir, RU-600026
Vladimirskaja oblast, Russian Federation
(540)

(260) AM 2021 108279 A
(800) 1530843
(151) 2020 03 05
(891) 2020 03 05
(731) OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München,
Germany
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(591) Red, white, gray, mustard, burgundy, dark
brown, brown, light brown, beige, green, dark
green, light green, light blue, dark blue, black
and light yellow
(531) 04.05.02; 04.05.05; 09.07.05; 11.03.03;
22.01.15; 25.03.03; 27.07.02; 28.05; 29.01.15
(511)
30 ‒ Flour and preparations made from cereals; bread,
pastries and confectionery; pancakes; bread rolls; burritos; waffles; cereal-based snack food; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; caramels [sweets]; quiches; sweets; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; crackers; rice cakes; dessert
mousses [confectionery]; chocolate mousses; stick liquorice [confectionery]; pelmeni; cookies; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; fondants [confectionery];
popcorn; gingerbread; puddings; rice pudding; confectionery; rusks; breadcrumbs; tacos; halvah; bread;
unleavened bread; cheeseburgers [sandwiches]; chocolate.
___________________________________________
(260) AM 2021 108345 A
(800) 1531498
(151) 2020 01 29
(891) 2020 01 29
(731) Yara International ASA
P.O. Box 343 Skøyen, N-0213 Oslo,
Norway
(540)

(591) Black, white
(531) 18.03.01; 18.03.03
(511)
9 ‒ Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus, instruments and sensors, including apparatus,
instruments and sensors for measuring the chlorophyll
content in plants, apparatus, instruments and sensors
for measuring the fertilizer content of the soil, apparatus, instruments and sensors for measuring of crop
nitrogen requirements and apparatus and instruments
for measuring and dosing of fertilizers, fertilizer injection units, namely, devices connected to a water
distribution line, which automatically injects a predetermined proportion of fertilizer into an irrigation
system used by a greenhouse complex, apparatus, instruments and sensors for measuring precipitation, apparatus, instruments and sensors for measuring the
content of minerals in the soil; computer data proces-

sing equipment and computer software for controlling
and regulating the dispersion of fertilizers; automatic
dose metering units for measuring, dosing and mixing
of gases and fluids, comprised primarily of software,
electronic control panel, sensors, injectors, flow meters, flow and pressure switches, pressure indicators
and regulators, metering valves and warning unit; gas
detectors; manometer; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; compact discs, DVDs
and other digital recording media; calculating machines, data processing equipment, computers; computer
software, including software for measuring of crop
nitrogen requirements and software for measuring, varying and distributing of fertilizers, software for measuring chlorophyll content in plants, software for
measuring fertilizer content of the soil, software for
measuring the content of minerals in the soil software
for measuring dosing and mixing of gas and fluids;
applications (apps); apparatus, instruments and sensors for NOx and SOx emission control; laboratory
apparatus, instruments and sensors for NOx and SOx
abatement; computer software for measuring dosing
and mixing of gas and fluids, computer software for
NOx and SOx emission control, computer software
for NOx and SOx abatement; measuring and controlling electronic apparatus and instruments, sensors for
use in agriculture, horticulture, aquaculture and forestry and maritime services; apparatus, instruments and
sensors for dispensing liquid fuels, fuel additives, chemical additives, petrol and diesel for service stations
and their accessories, in particular metering devices,
monitoring devices and dosage dispensers; computer
software for dispensing liquid fuels, fuel additives,
chemical additives, petrol and diesel for service stations and their accessories, in particular metering devices, monitoring devices and dosage dispensers.
42 ‒ Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software; scientific and technological services relating to agriculture, horticulture,
aquaculture and forestry and maritime services; industrial analysis and research services relating to agriculture, horticulture, aquaculture and forestry and maritime services; industrial analysis and research services relating to measuring the chlorophyll content in
plants, measuring the fertilizer content of the soil,
measuring of crop nitrogen requirements and measuring, varying and distributing of fertilizers, measuring
precipitation, measuring the content of minerals in the
soil, NOx and SOx emission control, NOx and SOx
abatement.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108351 A
(800) 1531615
(151) 2020 01 10
(891) 2020 01 10
(731) DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG
Katharinenstraße 4, 01099 Dresden,
Germany
(540)

(540)

novamed
(591) Black, white
(511)
3 ‒ Oral, dental and denture care products for non
medical purposes.
5 ‒ Oral, dental and denture care products for medical
purposes; pharmaceutical products and preparations
for health care, namely for oral mucosa and dental
prophylaxis; dental fillers and impression materials
for dental purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 108352 A
(800) 1531664
(151) 2020 04 01
(891) 2020 04 01
(731) JBP KOREA Co., Ltd.
(Gaepo-dong, Seoul Gangnam Postal Bldg.),
6th Floor, Gaepo-ro 619, Gangnam-gu,
Seoul, Republic of Korea
(540)

(591) The colors RED, LIGHT ORANGE, DARK
ORANGE and BLACK are claimed as a feature
of the mark
(531) 27.05.09; 27.05.10; 29.01.14
(511)
10 ‒ Medical apparatus and instruments; injectors for
medical purposes; injection needles for medical use;
thread for medical use; lifting thread for medical purposes; biomaterials made of artificial material for dermatology; implants made of artificial material for skin
regeneration; medical apparatus for injecting fillers.
___________________________________________
(260) AM 2021 108355 A
(800) 1531771
(151) 2020 04 27
(891) 2020 04 27
(731) BLACKCAT TIRE (FUJIAN) CO., LTD
No.1 Dengan Road, Dingban Village,
Xiyuan Town, Zhangping City, 364413 Fujian
Province, China
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(591) Black, white
(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24
(511)
12 ‒ Outer tube of pneumatic tyre; inner tubes (repair
outfits for -); airplane tyre; bicycle inner tube.
___________________________________________
(260) AM 2021 108366 A
(800) 1532127
(151) 2020 04 08
(891) 2020 04 08
(731) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 02.09.25; 15.07.01; 16.03.03; 19.07.25;
19.13.01; 19.13.21; 24.15.03; 26.02.07
(511)
44 ‒ Providing information and advice in the field of
animal health and veterinary medicine, livestock and
companion animal genetics, livestock and companion
animal diagnostics and treatments, livestock and companion animal nutrition, animal husbandry and livestock production, and veterinary practice management.
___________________________________________
(260) AM 2021 108368 A
(800) 1532159
(151) 2020 03 10
(891) 2020 03 10
(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,
LTD.
1760 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.07.01
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(511)
12 ‒ Electric vehicles; vehicles for locomotion by
land, air, water or rail; gear boxes for land vehicles;
propulsion mechanisms for land vehicles; motorcycles; automobiles; automobile chassis; tyres for vehicle
wheels; brakes for vehicles; vehicle seats.
___________________________________________
(260) AM 2021 108369 A
(800) 1532183
(151) 2020 03 10
(891) 2020 03 10
(731) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit NJ 07901, USA
(540)

(591) Purple and pink
(531) 24.17.02; 26.01.06; 29.01.12
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations for use in the treatment of anemia, beta thalassemia, myelodysplastic
syndromes, autoinflammatory disease, autoimmune
disease, blood disease, cancer, arthritis, musculoskeletal and skin diseases in the fields of oncology, immunology and inflammation; pharmaceutical preparations, namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the immune system;
pharmaceutical preparations for use in the treatment
of anemia, beta thalassemia, blood disease, cancer.
___________________________________________
(260) AM 2021 108370 A
(800) 1532211
(151) 2020 03 30
(891) 2020 03 30
(731) DANHSON-BG OOD
St. "Otets Paisiy" 26, BG-2400 Radomir,
Bulgaria
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 ‒ Astringents [pharmaceutical]; antibacterial soap;
anti-bacterial preparations; balms for pharmaceutical
purposes; veterinary preparations and substances; feminine hygiene products; disinfectants and antiseptics; alcohol-based antibacterial skin sanitizer gels; disinfectants for veterinary use; disinfectants for medical use; disinfectant soap; detergents for medical purposes; body creams [medicated]; medicated and sanitising soaps and detergents; medicine; medical preparations; feminine hygiene products; sanitary preparations and articles; pharmaceuticals; pharmaceutical

drugs; pharmaceutical compositions; pharmaceutical
preparations and substances; pharmaceutical creams;
chemico-pharmaceutical preparations; hygienic preparations for veterinary use; chemical preparations for
sanitary purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 108372 A
(800) 429839
(151) 1977 03 29
(891) 2020 04 17
(731) PIERREL SpA
Strada Statale Appia, 7/bis 46/48, I-81043
CAPUA (CE), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
5 ‒ Pharmaceutical products, proprietary medicines,
zootechnical, veterinary and sanitary products, dietetic products for children and the sick (including chocolate tablets), materials for dressings, products for
filling teeth and for dental impressions, preparations
for destroying weeds and vermin, various lotions for
animals; mouthwashes, powders and adhesive pastes
for dental prostheses; tampons.
___________________________________________
(260) AM 2021 108374 A
(800) 851915
(151) 2004 10 19
(891) 2019 10 04
(731) IL BISONTE S.P.A.
Via del Parione, 11, I-50123 FIRENZE, Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 01.01.01; 01.01.02; 03.04.01; 03.04.04;
27.01.01
(511)
9 ‒ Spectacles, spectacle cases.
14 ‒ Timepieces, jewelry.
18 ‒ Leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
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25 ‒ Clothing, footwear, headgear.
___________________________________________
(260) AM 2021 108437 A
(800) 1532355
(151) 2020 03 12
(891) 2020 03 12
(731) Vetprom AD
St. "Otets Paisiy" 26, BG-2400 Radomir,
Bulgaria
(540)
(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 ‒ Alcohol for pharmaceutical purposes; amino acids
for medical purposes; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; bacterial preparations for medical
and veterinary use; bacteriological preparations for
medical and veterinary use, bactericides; balms for
medical purposes; balsamic preparations for medical
purposes; albuminous preparations for medical purposes; pain relief medications; biological preparations
for medical purposes; veterinary preparations; vitamin
preparations; mouthwashes for medical purposes; glucose for medical purposes; dietetic substances adapted
for medical use; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for medical
purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; enzymes for medical purposes; enzyme dietary supplements; medicines; medicines for veterinary purposes;
medicines for human purposes; liniments; mineral
nutritional supplements; decoctions for pharmaceutical purposes; syrups for pharmaceutical purposes;
tinctures for medical purposes; pharmaceutical preparations; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; food supplements; dietary supplements for animals; infant formula; herbicides, cachets for pharmaceutical purposes;
sedatives.
___________________________________________
(260) AM 2021 108443 A
(800) 1532388
(151) 2020 03 11
(891) 2020 03 11
(731) SMOGMOON TOBACCO TÜTÜN
MAMÜLLERİ, SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Yalıncak Mah. Yalıncak Rize Cad., No:105
İç Kapı No:1 Ortahisar, Trabzon, Turkey
(540)

(591) Gold, grey
(531) 01.15.11; 27.05.01; 29.01.12
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(511)
34 ‒ Tobacco, chewing tobacco, cigarettes, cigars;
smokers' articles including those made of precious
metals: pipes, mouthpieces for cigars and cigarettes,
ashtrays, tobacco boxes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, firestones,
lighters for smokers, electronic cigarettes and cartridges for electronic cigarettes; matches.
___________________________________________
(260) AM 2021 108445 A
(800) 1532414
(151) 2020 02 25
(891) 2020 02 25
(731) Yerevan Brandy Company, CJSC
Admiral Isakov Avenue 2, 0082 Yerevan,
Armenia
(540)

(591) Gold and burgundy
(531) 06.01.02; 06.01.04; 25.01.15; 25.07.15;
27.05.10; 29.01.12
(511)
33 ‒ Armenian brandy; brandy, vodka, fruit vodka;
wines; whiskey, alcoholic drinks; cider; herbs bitter,
anise-flavored liqueur, anise-flavored vodka, aperitifs,
distilled drinks, cocktails; gin, rum, liqueurs; alcoholic drinks, alcoholic spirit (essences), alcohol solvents,
alcoholic drinks containing fruit.
___________________________________________
(260) AM 2021 108446 A
(800) 1532421
(151) 2020 03 12
(891) 2020 03 12
(731) SERHAT İTHALAT VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mh. Gülbahar Cd. No:9 K:6,
Bağcılar, ISTANBUL, Turkey
(540)

DAVID GUNER
(591) Black, white
(511)
14 ‒ Jewellery; imitation jewellery; gold; precious
stones and jewellery made thereof; cufflinks; tie pins;
statuettes and figurines of precious metal; clocks, watches and chronometrical instruments; chronometers
and their parts; watch straps.
___________________________________________
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(260) AM 2021 108447 A
(800) 1532482
(151) 2020 04 27
(891) 2020 04 27
(731) YIWU XILIN MACHINERY CO., LTD.
Room 302, No. 1, Building 33, Futian Second
District, Futian Community, Futian Street,
Yiwu City, Zhejiang Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.03.05; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24
(526) DISCOVER YOUR POWER
(511)
7 ‒ Welding machines, electric; washing apparatus;
spraying machines; jacks [machines]; pumps [parts of
machines, engines or motors]; electric hand drills;
lawnmowers [machines]; gasoline engines not for
land vehicles; circular saw blades being parts of machines; air brushes for applying colour; hydraulic
jacks; thermic lances [machines]; dust exhausting installations for cleaning purposes; mixing machines; dynamos; compressed air pumps; painting machines;
hoists; angle grinder.
___________________________________________
(260) AM 2021 108458 A
(800) 1532777
(151) 2020 03 16
(891) 2020 03 16
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto,
Slovenia
(540)

FINGOMED
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations.
___________________________________________
(260) AM 2021 108459 A
(800) 1532783
(151) 2019 12 13
(891) 2019 12 13
(731) SNAM S.P.A.
Piazza Santa Barbara, 7; I-20097 San Donato
Milanese (MI), Italy
(540)

(591) White, Blue, Light blue, Green
(531) 26.01.03; 26.01.12; 26.01.18; 26.01.24;
27.05.24; 29.01.13
(511)
1 ‒ Solidified gases for industrial purposes; gases for
use as blowing agents; test gases; industrial gases; industrial gases for use in electronics; inert gases for
industrial use; gas in dissolved form for industrial use;
gas in liquid form for industrial use; oxidising gases;
gases for industrial purposes; gases for use in refrigeration systems; gases for industrial use; rare gases
other than for medical use; synthetic gas for industrial
use; solidified gases for industrial purposes; gaseous
hydrocarbons; gas mixtures for use in industry; chemicals for use in the gas industry.
4 ‒ Gaseous fuels; butane gas for use as a fuel; fuel
gas; gas for lighting; oil-gas; coal gas; landfill gas; liquefied petroleum gas; liquefied petroleum gases to
be used for domestic purposes; liquefied petroleum
gases to be used for industrial purposes; liquefied natural gas; liquefied gas; liquid gas; liquefied natural
gas; natural gas; gas oil for domestic heating; gas oil
for industrial heating; gases for use in cooking; gases
for use in heating; gases for flame heating; producer
gas; propane gas sold in cylinders for use in torches;
synthetic gas [fuel]; solidified gases [fuel]; gas mixtures; combustible substances for use in heating apparatus.
6 ‒ Steel cylinders for compressed gas; metal bottles
for compressed gas; pressure gas cylinders made of
metal; gas cylinders made of metal; cylinders of metal
for use with compressed gas; cylinders of metal for
gas; metal cylinders for compressed gas or liquids
[empty]; ducts made of metal for trunking conduits
for gases; ducts made of metal for trunking pipes for
gases; containers of metal for liquid gas; containers
made of metal for use in the storage of gases; pressure
gas vials made of metal; elbows of metal for connecting gas piping to gas appliances; metal gas pipe parts;
containers of metal for compressed gas or liquid air;
tanks of metal for the transportation of compressed
gases; tanks of metal for the transportation of liquefied gases; tanks of metal for the storage of liquefied
gases; tanks of metal for the storage of compressed
gases; gas storage tanks of metal; metal pipes for liquid and gas transfer; metal tubes for gas; metal valves
for controlling the flow of gases in pipelines.
7 ‒ Electric soldering apparatus; compressors for gases; gas converters; filters for gases [machines]; aerators; inert gas generators [machines]; gas welding
machines; pumps for the extraction of gases [machines]; gas-operated soldering irons; blowing machines
for the compression, exhaustion and transport of gases; fuel economisers for motors and engines.
9 ‒ Recorded computer software; protection devices
for personal use against accidents.
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11 ‒ Friction lighters for igniting gas; gas lighters; regulating and safety accessories for gas apparatus; regulating and safety accessories for gas pipes; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; safety accessories for water or gas apparatus and
pipes; feeding apparatus for heating boilers; gas operated apparatus for cooking; gas pre-heating apparatus
for industrial use; regulating apparatus for gas pipe
installations; gas operated apparatus for heating; gas
space heaters; heating apparatus for gaseous fuels; gas
recovery apparatus; gas purifying apparatus; gas scrubbing apparatus; gas boilers; gas boilers [other than
parts of machines]; gas fired boilers for producing domestic hot water; gas condensers, other than parts of
machines; flues and installations for conveying exhaust gases; gas scrubbers [parts of gas installations];
gas operated devices used in cooling; pressure controllers [regulators] for gas pipes; gas regulators; regulating apparatus for gas apparatus; pressure supervision apparatus [safety apparatus for gas apparatus];
gas operated devices used in boiling; gas operated devices used in drying; gas scrubbers [parts of gas installations]; gas purifying devices; filters for gas extractors; filters for gases [household or industrial installations]; gas fired furnaces; gas fires; gas ovens; gas
heat generators; cooling installations for gas; heating
installations for use with gaseous fuels; gas fired heating installations; gas fired space heating apparatus;
gas fuelled central heating installations; gas fired heating installations; installations for the burning off of
gases; installations for controlling the flow of gases;
processing installations for fuel and nuclear moderating material; gas scrubbing and purifying apparatus;
installations for the collection of gases; gas purification installations; electrostatic precipitators for cleaning
gases; gas scrubbing and purifying apparatus; gas
operated apparatus for heating; reactors for gas reactions; reactors for gas-solids reactions; taps [cocks,
spigots] [faucets (am.)] for pipes; boiler pipes [tubes]
for heating installations.
35 ‒ Gas meter reading for billing purposes.
37 ‒ Construction of structures for the storage of natural gas; construction of structures for the transportation of natural gas; construction of structures for the
production of natural gas; extraction of gas; machinery installation, maintenance and repair; installation of
gas supply and distribution apparatus; installation of
gas and water pipelines; installation of pipe systems
for conducting of gases; beneath ground construction
work relating to gas supply mains; beneath ground
construction work relating to gas supply pipes; plumbing and gas and water installation; maintenance and
repair of gas turbines; rental of gas or air compressors; boiler cleaning and repair; grout reinforcement
for gas platforms; emergency servicing of gas supply
apparatus; repair of gas cylinders; repair of gas supply
systems; maintenance and repair of gas and electricity
installations; repair or maintenance of gas water hea-
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ters; natural gas refuelling service for motor vehicles;
drilling of deep oil or gas wells; gas drilling; oil and
gas drilling; construction of prospecting pipelines;
plant maintenance; construction of pipelines; building
of underground structures; civil engineering construction; beneath ground construction work relating to pipework; construction of water supply systems; beneath ground construction work relating to water supply
mains.
39 ‒ Storage of gaseous fuels; electricity distribution;
distribution of energy; distribution of gas; gas supplying [distribution]; gas storage services; storage of
gas; storage of liquefied natural gas on ships; pipeline
transport of gases; transport of liquefied natural gas
by sea; transportation of dry gas; transport and distribution of natural gas and liquefied gas; marine transport of liquefied natural gas.
40 ‒ Filtration of gases; incineration of gases; petroleum gas liquefaction; natural gas liquefaction services;
energy production; generation of gas and electricity;
purification of gases; refining of gas; recovery of hydrocarbons from gas; recycling of chlorofluorocarbon
(CFC) containing gases; recycling of insulating gases
from freezers; recycling of insulating gases from
refrigerators; recycling of insulating gases from air
conditioning plant; gas compression services; gas manufacture services; gas production services; chemical
treatment of exhaust gases from fossil fuel combustion; processing of gas and oil; treatment of hazardous
gases; processing of dry gas.
42 ‒ Conducting feasibility studies relative to gas exploitation; conducting feasibility studies relative to
gas exploration; exploration and searching of oil and
gas; geophysical exploration for the oil, gas and mining industries; monitoring of contaminated land for
gas; technical design and planning of pipelines for
gas, water and waste water; exploration of gas and oil;
geophysical exploration for the gas industry; exploration services to locate gas; gas exploration; engineering services relating to gas transport and supply systems; engineering services in the field of electrical power and natural gas production; engineering services
for the gas industry; research in relation to energy
sources of all kinds; engineering design; design of storage systems; engineering services; civil engineering.
___________________________________________
(260) AM 2021 108634 A
(800) 1535204
(151) 2019 08 26
(891) 2019 08 26
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"MotoVeloZavod"
pr-t Partizanskiy, d. 8, korp. 28, kab. 15,
220033 Minsk, Belarus
(540)
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(591) Black, white
(511)
9 ‒ Measuring, signalling, checking [supervision] apparatus and instruments; measures; distance measuring apparatus; speed indicators; bicycle speedometers; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; accumulators; bicycle accumulators; data processing apparatus; computers; bike computers; eyeglasses; sunglasses; goggles for sports;
eyeglasses for cyclists; protective hard hat (protective
and safety equipment); headgear being protective helmets; head guards for sports; protective helmets; protective helmets for sports; protective helmets for
cyclists.
12 ‒ Vehicles; apparatus for locomotion by land; electric vehicles; remote control vehicles, other than toys;
bicycles; electric bicycles; run bikes [balance bikes];
scooters [vehicles]; motorcycles; mopeds; motor scooters; quad bikes [vehicles]; push scooters [vehicles];
self-balancing scooters; self-balancing electric unicycles; parts and accessories of bicycles, electric bicycles, run bikes [balance bikes], scooters [vehicles], motorcycles, mopeds, motor scooters, quad bikes [vehicles], push scooters [vehicles], self-balancing scooters,
self-balancing electric unicycles, included in this
class; repair outfits for inner tubes.
28 ‒ Sporting articles; machines for physical exercises; stationary exercise bicycles; apparatus for games
and sports; tricycles for infants [toys]; scooters [toys];
run bikes [toys].
___________________________________________
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საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში
(260) AM 2021 102286 A
(800) 1456499
(151) 2018 11 15
(181) 2028 11 15
(891) 2018 11 15
(511) 12, 35, 36, 39
___________________________________________
(260) AM 2021 103408 A
(800) 1469417
(151) 2018 11 14
(181) 2028 11 14
(891) 2018 11 14
(511) 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45
___________________________________________
(260) AM 2021 103606 A
(800) 1471639
(151) 2018 12 19
(181) 2028 12 19
(891) 2018 12 19
(511) 04, 07, 09, 12, 35, 37
___________________________________________
(260) AM 2021 103636 A
(800) 1472297
(151) 2019 01 02
(181) 2029 01 02
(891) 2019 01 02
(511) 05, 38, 42, 44
___________________________________________
(260) AM 2021 104239 A
(800) 1478534
(151) 2019 05 08
(181) 2029 05 08
(891) 2019 05 08
(511) 04
___________________________________________
(260) AM 2021 104247 A
(800) 1478739
(151) 2019 05 28
(181) 2029 05 28
(891) 2019 05 28
(511) 42
___________________________________________
(260) AM 2021 106146 A
(800) 1095763
(151) 2011 09 29
(181) 2021 09 29
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(891) 2019 11 21
(511) 25
___________________________________________
(260) AM 2021 106200 A
(800) 1503711
(151) 2019 06 28
(181) 2029 06 28
(891) 2019 06 28
(511) 44
___________________________________________
(260) AM 2021 106232 A
(800) 1504385
(151) 2019 10 10
(181) 2029 10 10
(891) 2019 10 10
(511) 33
___________________________________________
(260) AM 2021 106235 A
(800) 1504422
(151) 2019 10 31
(181) 2029 10 31
(891) 2019 10 31
(511) 35
___________________________________________
(260) AM 2021 106342 A
(800) 1505331
(151) 2019 09 19
(181) 2029 09 19
(891) 2019 09 19
(511) 09
___________________________________________
(260) AM 2021 106347 A
(800) 1505389
(151) 2019 10 21
(181) 2029 10 21
(891) 2019 10 21
(511) 09, 28
___________________________________________
(260) AM 2021 106387 A
(800) 239091
(151) 1961 01 07
(181) 2021 01 07
(891) 2019 12 03
(511) 05, 30
___________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები

(260) AM 2021 106395 A
(800) 1399837
(151) 2017 09 18
(181) 2027 09 18
(891) 2019 07 03
(511) 25, 35
___________________________________________
(260) AM 2021 106438 A
(800) 1506344
(151) 2019 11 12
(181) 2029 11 12
(891) 2019 11 12
(511) 03
___________________________________________
(260) AM 2021 106439 A
(800) 1506405
(151) 2019 11 15
(181) 2029 11 15
(891) 2019 11 15
(511) 30
___________________________________________
(260) AM 2021 106440 A
(800) 1506421
(151) 2019 10 17
(181) 2029 10 17
(891) 2019 10 17
(511) 12
___________________________________________
(260) AM 2021 106446 A
(800) 1506479
(151) 2019 08 09
(181) 2029 08 09
(891) 2019 08 09
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106447 A
(800) 1506510
(151) 2019 11 28
(181) 2029 11 28
(891) 2019 11 28
(511) 09, 42
___________________________________________
(260) AM 2021 106448 A
(800) 1506540
(151) 2019 11 06
(181) 2029 11 06
(891) 2019 11 06
(511) 31
___________________________________________
(260) AM 2021 106449 A
(800) 1506565
(151) 2019 09 27

(181) 2029 09 27
(891) 2019 09 27
(511) 05, 32
___________________________________________
(260) AM 2021 106450 A
(800) 1506653
(151) 2019 08 06
(181) 2029 08 06
(891) 2019 08 06
(511) 25, 35
___________________________________________
(260) AM 2021 106452 A
(800) 1506738
(151) 2019 12 03
(181) 2029 12 03
(891) 2019 12 03
(511) 07
___________________________________________
(260) AM 2021 106453 A
(800) 1506755
(151) 2019 09 25
(181) 2029 09 25
(891) 2019 09 25
(511) 24
___________________________________________
(260) AM 2021 106460 A
(800) 1506897
(151) 2019 09 05
(181) 2029 09 05
(891) 2019 09 05
(511) 29, 30
___________________________________________
(260) AM 2021 106462 A
(800) 1506932
(151) 2019 10 22
(181) 2029 10 22
(891) 2019 10 22
(511) 25
___________________________________________
(260) AM 2021 106466 A
(800) 1506990
(151) 2019 10 30
(181) 2029 10 30
(891) 2019 10 30
(511) 43
___________________________________________
(260) AM 2021 106477 A
(800) 1507311
(151) 2019 11 22
(181) 2029 11 22
(891) 2019 11 22
(511) 03, 41, 44
___________________________________________
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(260) AM 2021 106478 A
(800) 1507340
(151) 2019 11 18
(181) 2029 11 18
(891) 2019 11 18
(511) 03
___________________________________________
(260) AM 2021 106480 A
(800) 1507373
(151) 2019 06 17
(181) 2029 06 17
(891) 2019 06 17
(511) 06, 11
___________________________________________
(260) AM 2021 106481 A
(800) 1507409
(151) 2019 11 06
(181) 2029 11 06
(891) 2019 11 06
(511) 31
___________________________________________
(260) AM 2021 106482 A
(800) 1507496
(151) 2019 05 31
(181) 2029 05 31
(891) 2019 05 31
(511) 29, 32
___________________________________________
(260) AM 2021 106483 A
(800) 1507500
(151) 2019 06 26
(181) 2029 06 26
(891) 2019 06 26
(511) 09, 11
___________________________________________
(260) AM 2021 106484 A
(800) 1507516
(151) 2019 10 25
(181) 2029 10 25
(891) 2019 10 25
(511) 09
___________________________________________
(260) AM 2021 106485 A
(800) 1507600
(151) 2019 09 12
(181) 2029 09 12
(891) 2019 09 12
(511) 09, 28, 35, 36, 41, 42
___________________________________________
(260) AM 2021 106486 A
(800) 1507606
(151) 2019 07 29
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(181) 2029 07 29
(891) 2019 07 29
(511) 35
___________________________________________
(260) AM 2021 106493 A
(800) 964285
(151) 2007 10 19
(181) 2027 10 19
(891) 2019 12 11
(511) 03, 05, 10, 21, 42
___________________________________________
(260) AM 2021 106501 A
(800) 1353561
(151) 2017 03 29
(181) 2027 03 29
(891) 2019 12 17
(511) 32, 33
___________________________________________
(260) AM 2021 106502 A
(800) 1385571
(151) 2017 09 27
(181) 2027 09 27
(891) 2019 11 14
(511) 32, 33, 43
___________________________________________
(260) AM 2021 106503 A
(800) 1415314
(151) 2018 04 04
(181) 2028 04 04
(891) 2019 12 12
(511) 03, 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106504 A
(800) 1434583
(151) 2018 08 10
(181) 2028 08 10
(891) 2019 08 09
(511) 32
___________________________________________
(260) AM 2021 106505 A
(800) 1493601
(151) 2019 09 25
(181) 2029 09 25
(891) 2019 12 10
(511) 34
___________________________________________
(260) AM 2021 106506 A
(800) 1494251
(151) 2019 07 17
(181) 2029 07 17
(891) 2019 12 12
(511) 11
___________________________________________
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(260) AM 2021 106507 A
(800) 1495159
(151) 2019 09 11
(181) 2029 09 11
(891) 2019 12 12
(511) 05, 10
___________________________________________
(260) AM 2021 106535 A
(800) 1507797
(151) 2019 11 15
(181) 2029 11 15
(891) 2019 11 15
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106556 A
(800) 1508335
(151) 2019 10 31
(181) 2029 10 31
(891) 2019 10 31
(511) 02
___________________________________________
(260) AM 2021 106557 A
(800) 1508349
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(891) 2019 07 16
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106565 A
(800) 1508523
(151) 2019 09 14
(181) 2029 09 14
(891) 2019 09 14
(511) 12, 17
___________________________________________
(260) AM 2021 106566 A
(800) 1508524
(151) 2019 11 11
(181) 2029 11 11
(891) 2019 11 11
(511) 09
___________________________________________
(260) AM 2021 106567 A
(800) 1508533
(151) 2019 12 03
(181) 2029 12 03
(891) 2019 12 03
(511) 09
___________________________________________
(260) AM 2021 106568 A
(800) 1508555
(151) 2019 10 14

(181) 2029 10 14
(891) 2019 10 14
(511) 17, 19
___________________________________________
(260) AM 2021 106580 A
(800) 1332548
(151) 2016 06 10
(181) 2026 06 10
(891) 2019 12 13
(511) 04, 07, 09, 11
___________________________________________
(260) AM 2021 106581 A
(800) 1433509
(151) 2018 05 11
(181) 2028 05 11
(891) 2019 08 19
(511) 29, 30, 32
___________________________________________
(260) AM 2021 106583 A
(800) 1463202
(151) 2019 03 04
(181) 2029 03 04
(891) 2019 12 20
(511) 12
___________________________________________
(260) AM 2021 106631 A
(800) 1509272
(151) 2019 10 24
(181) 2029 10 24
(891) 2019 10 24
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106632 A
(800) 1509278
(151) 2019 12 13
(181) 2029 12 13
(891) 2019 12 13
(511) 06, 07, 08, 09
___________________________________________
(260) AM 2021 106633 A
(800) 1509304
(151) 2019 11 11
(181) 2029 11 11
(891) 2019 11 11
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106634 A
(800) 1509348
(151) 2019 07 22
(181) 2029 07 22
(891) 2019 07 22
(511) 35, 36
___________________________________________
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(260) AM 2021 106635 A
(800) 1509368
(151) 2019 07 19
(181) 2029 07 19
(891) 2019 07 19
(511) 05, 29, 30
___________________________________________
(260) AM 2021 106636 A
(800) 1509371
(151) 2019 07 10
(181) 2029 07 10
(891) 2019 07 10
(511) 29, 30
___________________________________________
(260) AM 2021 106638 A
(800) 1509403
(151) 2019 07 10
(181) 2029 07 10
(891) 2019 07 10
(511) 29, 30
___________________________________________
(260) AM 2021 106639 A
(800) 471656
(151) 1982 08 27
(181) 2022 08 27
(891) 2019 12 05
(511) 32
___________________________________________
(260) AM 2021 106704 A
(800) 1509806
(151) 2019 11 26
(181) 2029 11 26
(891) 2019 11 26
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106729 A
(800) 1510221
(151) 2019 11 13
(181) 2029 11 13
(891) 2019 11 13
(511) 30, 43
___________________________________________
(260) AM 2021 106732 A
(800) 1510243
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(891) 2019 07 16
(511) 30
___________________________________________
(260) AM 2021 106733 A
(800) 1510253
(151) 2019 11 26
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(181) 2029 11 26
(891) 2019 11 26
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106734 A
(800) 1510269
(151) 2019 10 23
(181) 2029 10 23
(891) 2019 10 23
(511) 09
___________________________________________
(260) AM 2021 106735 A
(800) 1510350
(151) 2019 09 27
(181) 2029 09 27
(891) 2019 09 27
(511) 30
___________________________________________
(260) AM 2021 106736 A
(800) 1510351
(151) 2019 09 11
(181) 2029 09 11
(891) 2019 09 11
(511) 03, 05, 35
___________________________________________
(260) AM 2021 106743 A
(800) 1074351
(151) 2011 02 08
(181) 2021 02 08
(891) 2020 01 08
(511) 09, 25
___________________________________________
(260) AM 2021 106746 A
(800) 1416717
(151) 2018 01 05
(181) 2028 01 05
(891) 2019 12 18
(511) 09, 14, 18
___________________________________________
(260) AM 2021 106747 A
(800) 1418248
(151) 2017 12 27
(181) 2027 12 27
(891) 2019 07 31
(511) 20
___________________________________________
(260) AM 2021 106748 A
(800) 1470751
(151) 2019 01 18
(181) 2029 01 18
(891) 2019 12 11
(511) 03, 04, 09, 14, 16, 18, 21
___________________________________________
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(260) AM 2021 106850 A
(800) 1510530
(151) 2019 10 25
(181) 2029 10 25
(891) 2019 10 25
(511) 23
___________________________________________
(260) AM 2021 106851 A
(800) 1510618
(151) 2019 11 26
(181) 2029 11 26
(891) 2019 11 26
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106853 A
(800) 1510646
(151) 2019 11 26
(181) 2029 11 26
(891) 2019 11 26
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106854 A
(800) 1510658
(151) 2019 12 11
(181) 2029 12 11
(891) 2019 12 11
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106870 A
(800) 1510955
(151) 2019 12 16
(181) 2029 12 16
(891) 2019 12 16
(511) 09
___________________________________________
(260) AM 2021 106875 A
(800) 1511013
(151) 2019 11 18
(181) 2029 11 18
(891) 2019 11 18
(511) 09, 14, 18, 25
___________________________________________
(260) AM 2021 106876 A
(800) 1511020
(151) 2019 11 15
(181) 2029 11 15
(891) 2019 11 15
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106920 A
(800) 870597
(151) 2004 09 02

(181) 2024 09 02
(891) 2020 01 09
(511) 35, 36, 41, 42
___________________________________________
(260) AM 2021 106921 A
(800) 959897
(151) 2007 12 27
(181) 2027 12 27
(891) 2019 11 21
(511) 30
___________________________________________
(260) AM 2021 106922 A
(800) 1042376
(151) 2010 05 17
(181) 2020 05 17
(891) 2019 12 12
(511) 03, 05, 44
___________________________________________
(260) AM 2021 106923 A
(800) 1088951
(151) 2011 06 20
(181) 2021 06 20
(891) 2020 01 13
(511) 29, 30, 32
___________________________________________
(260) AM 2021 106924 A
(800) 1350798
(151) 2017 02 24
(181) 2027 02 24
(891) 2019 12 20
(511) 31
___________________________________________
(260) AM 2021 106925 A
(800) 1372811
(151) 2017 09 08
(181) 2027 09 08
(891) 2019 11 26
(511) 09, 42
___________________________________________
(260) AM 2021 106927 A
(800) 1438975
(151) 2018 10 12
(181) 2028 10 12
(891) 2019 12 24
(511) 03
___________________________________________
(260) AM 2021 106928 A
(800) 1479796
(151) 2019 03 11
(181) 2029 03 11
(891) 2020 01 15
(511) 09
___________________________________________
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(260) AM 2021 106929 A
(800) 1503883
(151) 2019 10 30
(181) 2029 10 30
(891) 2020 01 16
(511) 09, 11
___________________________________________
(260) AM 2021 106991 A
(800) 1512573
(151) 2019 09 20
(181) 2029 09 20
(891) 2019 09 20
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 106998 A
(800) 1512790
(151) 2019 11 14
(181) 2029 11 14
(891) 2019 11 14
(511) 12, 37
___________________________________________
(260) AM 2021 107199 A
(800) 1515023
(151) 2019 12 27
(181) 2029 12 27
(891) 2019 12 27
(511) 29, 30, 31
___________________________________________
(260) AM 2021 107409 A
(800) 1517599
(151) 2020 01 09
(181) 2030 01 09
(891) 2020 01 09
(511) 14
___________________________________________
(260) AM 2021 107410 A
(800) 1517648
(151) 2019 05 20
(181) 2029 05 20
(891) 2019 05 20
(511) 29, 30, 43
___________________________________________
(260) AM 2021 107411 A
(800) 1517651
(151) 2019 05 20
(181) 2029 05 20
(891) 2019 05 20
(511) 29, 30, 43
___________________________________________

(181) 2029 05 03
(891) 2019 05 03
(511) 29, 30, 43
___________________________________________
(260) AM 2021 107413 A
(800) 1517690
(151) 2019 12 12
(181) 2029 12 12
(891) 2019 12 12
(511) 03, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 45
___________________________________________
(260) AM 2021 107415 A
(800) 1517744
(151) 2019 11 22
(181) 2029 11 22
(891) 2019 11 22
(511) 06, 11, 17, 19, 35, 37, 42
___________________________________________
(260) AM 2021 107416 A
(800) 1517795
(151) 2019 11 26
(181) 2029 11 26
(891) 2019 11 26
(511) 07, 11, 14
___________________________________________
(260) AM 2021 107417 A
(800) 1517847
(151) 2020 01 13
(181) 2030 01 13
(891) 2020 01 13
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2021 107420 A
(800) 1518000
(151) 2020 01 31
(181) 2030 01 31
(891) 2020 01 31
(511) 12
___________________________________________
(260) AM 2021 107422 A
(800) 1518028
(151) 2019 09 09
(181) 2029 09 09
(891) 2019 09 09
(511) 29, 30
___________________________________________

(260) AM 2021 107412 A
(800) 1517660
(151) 2019 05 03
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საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები და
გეოგრაფიული აღნიშვნები
ლისაბონის შეთანხმების თანახმად, საერთაშორისო რეგისტრაციის
საფუძველზე საქართველოში განსახილველად მიღებული საქონლის
ადგილწარმოშობის დასახელებები
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

(800) 1150
(151) 2020 03 03
(210) 3500
(731) SMSA Zaitouna Société Mutuelle des Services Agricoles
SMSA Zaitouna Société Mutuelle des Services Agricoles Rue 9 Avril Immeuble
UTAP Téboursouk 9040 Béja, ტუნისი
(540) Huile d’Olive Téboursouk

(511)
29 – Olive oil.
_________________________________________
(800) 1151
(151) 2020 08 07
(210) 3501
(731) Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú is the holder of the appellation of origin
TARRAZÚ, which may only be used with the authorization of the Asociación
Consejo Administrator de origen Tarrazú San José, Tarrazú San Marcos, Upas Los
Santos Building, located 100 north and 100 east of the San Bosco Gas Station,
კოსტა-რიკა
(540)

TARRAZÚ
(511)
30 ‒ Coffee.
_________________________________________
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ოფიციალური შეტყობინებები
გამოგონებები
პატენტის მოქმედების აღდგენა
(21) AP 2018 14975
(11) P 2020 7134 B
(73) თამარ ბერბერაშვილი;
ჰაბიბოლლაჰ ბახთიარი;
პაატა კერვალიშვილი
(54) ფოტოგარდამქმნელი მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 27
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 02 10
__________________________________________

პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით
(21) AP 2007 10444
(11) P 2010 5072 B
(73) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენოი ოტვეტსტვენოსტიუ „კოორდინირუიუშჩი რასპრედელიტელნი
ცენტრ „ეფკო-კასკად“
(54) ოლეინის მჟავას მაღალი შემცველობის მქონე მზესუმზირას ზეთი და მისი მიღების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 19
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 19
__________________________________________
(21) AP 2006 11203
(11) P 2011 5246 B
(73) სერგაზი ადეკენოვი
(54) ლიოფილიზებული სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალების ''არგლაბინის''-1(10)ბეტაეპოქსი-13-დიმეთილამინო-5,7,ალფა,6,11ბეტა(H)-გვაი-3(4)-ენ-6, 12-ოლიდის
ჰიდროქლორიდის- მიღების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 21
__________________________________________
(21) AP 2007 11384
(11) P 2012 5438 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე
(54) 3-ჩანაცვლებული-[1,2,3]-ბენზოტრიაზინონის ნაერთი გლუტამატერგიული
სინაფსური პასუხების გასაძლიერებლად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 28
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 28
__________________________________________
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ოფიციალური შეტყობინებები
(21) AP 2005 11830
(11) P 2013 5824 B
(73) ჯეოქს ს. პ ა.
(54) ფეხსაცმელი ჰაერგამტარი და წყალგაუმტარი ლანჩით და ზედით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 20
__________________________________________
(21) AP 2008 11898
(11) P 2012 5636 B
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა.
(54) შენელებულად გამომყოფი კომპოზიცია გლიკოგენისა და ალგინატის ასოციაციის
საფუძველზე
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 23
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 23
__________________________________________
(21) AP 2009 12313
(11) P 2013 5820 B
(73) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ
(54) პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავა და დიოლეთერი, როგორც ფერისმჭამელას
საწინააღმდეგო აგენტი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 21
__________________________________________
(21) AP 2010 12344
(11) P 2014 6013 B
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა.
(54) რეგულირებადად გამომყოფი ფარმაცევტული ან საკვები კომპოზიცია და მისი
დამზადების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 08
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 08
__________________________________________
(21) AP 2010 12807
(11) P 2014 6078 B
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს
(54) ფარმაცევტულად აქტიური აგენტის მიღების ხერხები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 20
__________________________________________
(21) AP 2011 12849
(11) P 2014 6177 B
(73) GB007 ინკ.
(54) პირაზოლის ნაერთები, როგორც CRTH2 ანტაგონისტები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 24
__________________________________________
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(21) AP 2011 12850
(11) P 2017 6635 B
(73) ჯეოქს ს.პ.ა.
(54) ფეხსაცმელი წყალგაუმტარი და ორთქლგამტარი ზედითა და ლანჩით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 24
__________________________________________
(21) AP 2012 12943
(11) P 2015 6270 B
(73) ბადურ ჭუნაშვილი;
ალექსანდრე პეტროსიანი
(54) რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსატორის მართვის ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 26
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 26
__________________________________________
(21) AP 2011 13169
(11) P 2016 6508 B
(73) აზა. ტეკ გმბჰ
(54) ნედლი ნივთიერება ბაზალტის ბოჭკოების დასამზადებლად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 21
__________________________________________
(21) AP 2011 13178
(11) P 2016 6449 B
(73) პრეგლემ ეს ა
(54) ბაზალური ენდომეტრიუმის დისლოკაციით განპირობებული ტკივილის მკურნალობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 23
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 23
__________________________________________
(21) AP 2012 13179
(11) P 2016 6576 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე
(54) აგომელატინის სინთეზის ახალი ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 04
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 04
__________________________________________
(21) AP 2012 13180
(11) P 2015 6365 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე
(54) აგომელატინის სინთეზის ახალი ხერხი და შუალედური ნაერთები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 04
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 04
__________________________________________
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(21) AP 2012 13204
(11) P 2015 6332 B
(73) GB007 ინკ.
(54) პირაზოლები, როგორც CRTH2 ანტაგონისტები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 20
__________________________________________
(21) AP 2013 13329
(11) P 2015 6334 B
(73) ნიკოლოზ იაკობიძე;
ნიკოლოზ იაკობიძე
(54) რთული კონფიგურაციის ნაკეთობის დასამზადებელი მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 18
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 18
__________________________________________
(21) AP 2012 13347
(11) P 2017 6666 B
(73) კრისტალ ლაგუნს (კურასაო) ბ.ვ.
(54) ლოკალიზებული დეზინფექციის სისტემა დიდი წყალსატევებისთვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 19
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 19
__________________________________________
(21) AP 2012 13534
(11) P 2017 6641 B
(73) მაი პარტნერს ენდ გლობალ სტარს ინვესტმენტს (მპ&გსი) ლტდ
(54) ელექტრონული ჩეკებით ანგარიშსწორების სისტემა და ელექტრონული ჩეკების
გამოშვების, გადარიცხვის, გადახდის და ვერიფიკაციის ხერხები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 28
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 28
__________________________________________
(21) AP 2015 13698
(11) P 2016 6549 B
(73) ჯონდო ტოგონიძე
(54) დიდმალიანი ხიდების აგების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 21
__________________________________________
(21) AP 2014 14150
(11) P 2018 6906 B
(73) კრისტალ ლაგუნს (კურასაო) ბ.ვ.
(54) სისტემა და ხერხი დიდ წყალსატევებში წყლის ხარისხის შესანარჩუნებლად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 29
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 29
__________________________________________
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(21) AP 2014 14214
(11) P 2019 7054 B
(73) ინვენშნ სენტრ კფტ.
(54) რკინა(III)ოქსიდის შემცველი ნიადაგის შემკვრელი კომპოზიცია
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 22
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 22
__________________________________________
(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: 2020 12 31
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 31
__________________________________________
(21) AP 2017 14658
(11) P 2019 7048 B
(73) სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
(54) რადიალურ-საჭედი მანქანა ზომაგრძელი ღერძსიმეტრიული ნაკეთობების მიღებისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 22
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 22
__________________________________________
(21) AP 2017 14662
(11) P 2020 7141 B
(73) ვალერიან ხარიტონაშვილი;
ნიკოლოზ ტიტვინიძე
(54) სატრანსპორტო საშუალების სპიდომეტრი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 28
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 28
__________________________________________
(21) AP 2017 14853
(11) P 2020 7092 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე
(54) ფოსფინანების და აზაფოსფინანების ახალი წარმოებულები, მათი მიღების ხერხი და
მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 13
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 13
__________________________________________
(21) AP 2018 14975
(11) P 2020 7134 B
(73) თამარ ბერბერაშვილი;
ჰაბიბოლლაჰ ბახთიარი;
პაატა კერვალიშვილი
(54) ფოტოგარდამქმნელი მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 27
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 12 27
__________________________________________
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(21) AP 2018 14977
(11) P 2020 7088 B
(73) მალხაზ ახვლედიანი;
ზაურ ბალამწარაშვილი;
ზაურ ჩიტიძე;
ბექა ბერიაშვილი;
თამაზ მჭედლიშვილი;
მალხაზ ნარიმანაშვილი;
თინათინ გოგიშვილი;
რამაზ ტყემალაძე;
ხათუნა ამყოლაძე;
ვახტანგ აბაიშვილი;
ნინო ნიკვაშვილი
(54) ორი საწევი ბაგირიანი ორმხრივი საბაგირო მორსათრევი დანადგარი განივად
გადასატანი ჩაკეტილკონტურიანი მზიდი ბაგირით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 28
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 28
__________________________________________
(21) AP 2004 8568
(11) P 2006 4003 B
(73) ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ ოაო „ნიჟფარმ“
(54) სახსრების დაავადებების სამკურნალო საშუალება
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 29
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 29
__________________________________________
(21) AP 2005 9505
(11) P 2011 5256 B
(73) ჯეოქს ს. პ ა.
(54) ფეხსაცმელი ჰაერგამტარი და წყალგაუმტარი ლანჩით და ზედით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 20
__________________________________________
(21) AP 2006 9798
(11) P 2008 4457 B
(73) ანზორ გეწაძე;
ლეილა გეწაძე;
დავით გეწაძე
(54) ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის დაავადებების სამკურნალო მცენარეული ნაკრები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 28
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 28
__________________________________________
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პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა
(21) AP 2006 10166
(11) P 2009 4784 B
(73) გაილიდ საიენსის ინკ.
(54) ხანგრძლივი გამოთავისუფლების ფარმაცევტული შემადგენლობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 01 05
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 01 05
__________________________________________
(21) AP 2009 11063
(11) P 2011 5223 B
(73) დევი ვასაძე
(54) სადენიანი რადიომაუწყებლობის დისტანციურად მართვადი სააბონენტო მიმღები
მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 01 15
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 01 15
__________________________________________
(21) AP 2009 11610
(11) P 2012 5491 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე
(54) ივაბრადინის და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მჟავა-ადიტიური მარილების
სინთეზის ახალი ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 18
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 12 18
__________________________________________
(21) AP 2010 12328
(11) P 2015 6210 B
(73) საიპემ ს.პ.ა.
(54) აირადი ნაკადიდან ამიაკის ამოღების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 01 11
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 01 11
__________________________________________
(21) AP 2012 12929
(11) P 2015 6245 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე
(54) ივაბრადინის სინთეზის ახალი ხერხი და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მჟავაადიტიური მარილები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 18
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 12 18
__________________________________________
(21) AP 2013 12973
(11) P 2014 6165 B
(73) ზურაბ ძნელაძე;
ზაალ დუგლაძე;
გია ანთაძე;
გოჩა ძნელაძე;
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დავითი დუგლაძე;
ბიჭიკო ანთაძე
(54) ალკოჰოლური ბრენდის სპირტის მიღების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 01 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 01 21
__________________________________________
(21) AP 2012 13185
(11) P 2017 6786 B
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ;
ზინფანდელ ფარმასიუტიკალს ინკ.
(54) ხერხები და სამკურნალო პროდუქტები ალცჰეიმერის დაავადების სამკურნალოდ
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 01 09
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 01 09
__________________________________________
(21) AP 2012 13220
(11) P 2015 6296 B
(73) ჯი რინიუებლ ტექნოლოჯის
(54) მოღუნული მილსადენი განკუთვნილი ჰიდრავლიკური მანქანისთვის, მანაწილებელი
კვანძი პელტონის ტურბინის თვალისთვის და ჰიდრავლიკური მანქანა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 01 17
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 01 17
__________________________________________
(21) AP 2014 13683
(11) P 2015 6384 B
(73) დავით სახვაძე;
გიგო ჯანდიერი;
თეიმურაზ ცირეკიძე;
ივანე გორბენკო
(54) მოწყობილობა ნადნობისგან ლითონური ფხვნილის მისაღებად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 26
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის 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 ვადის ამოწურვის 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 ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 12 19
__________________________________________
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(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 ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 12 25
__________________________________________
(21) AP 2015 14237
(11) P 2019 6983 B
(73) მილენიუმ ფარმასიუტიკალს ინკ.
(54) ჰეტეროარილები და მათი გამოყენება
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 01 13
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 01 13
__________________________________________
(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 ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 12 27
__________________________________________
(21) AP 2003 6780
(11) P 2005 3533 B
(73) რევაზ თოროზაშვილი;
ლამარა აივაზოვი;
ვაჟა კვალიაშვილი
(54) ვაშლის ალკოჰოლიანი სასმელის მასალისა და ვაშლის შემაგრებული ალკოჰოლიანი
სასმელის მასალის წარმოების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 01 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 01 21
__________________________________________
(21) AP 2003 8910
(11) P 2008 4486 B
(73) მაუნთინ ვიუ ფარმასეუტიკალს ინკ.
(54) ბეტა-ინტერფერონის პოლიმერული კონიუგატები გაზრდილი ბიოლოგიური აქტივობით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 23
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 12 23
__________________________________________
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პატენტების მოქმედების ვადის ამოწურვა
(21) AP 2000 6535
(11) P 2005 3540 B
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ
(54) მატრიცა ტაბლეტი ორალური მიღების შემდეგ ტრიმეტაზიდინის ხანგრძლივი
გამოთავისუფლებისათვის
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 15 12 2020
__________________________________________
(21) AP 2001 6554
(11) P 2004 3299 B
(73) ბრისტოლ-მაიერს სქუიბ კომპანი
(54) გლიბურიდის კომპოზიცია
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 04 01 2021
__________________________________________
(21) AP 2001 6594
(11) P 2005 3504 B
(73) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ ჰოლდინგს აირლენდ ანლიმიტიდ კომპანი
(54) ენტეკავირის დაბალი დოზების შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიცია და მისი
გამოყენება ჰეპატიტ B-ს სამკურნალოდ
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 26 01 2021
__________________________________________

პატენტმფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილებები
(21) AP 2015 14523
(11) P 2020 7086 B
(54) შპრიცის დგუშის ჭოკი თვითფიქსირებადი კუთხვილიანი გეომეტრიით
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: ტოლმერ ინტერნეიშენელ ლიმიტიდ (IE)
10 არლსფორტ ტერას, დუბლინი 2, DO2 T380,
ირლანდია (IE)
ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: ტოლმერ თერაპიუტიკს ინკ.
701 სენტერ ავენიუ, ფორტ კოლინს, კოლორადო 80526,
აშშ (US)
რეესტრში შეტანის თარიღი: 01 02 2021
__________________________________________
(21) AP 2005 9756
(11) P 2010 4895 B
(54) პრეგაბალინის და მონათესავე ნაერთების მიღების ხერხები
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: აპჯონ უს 1 ლლს (US)
235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი, 10017
ნიუ-იორკი, აშშ (US)
ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: უორნერ-ლამბერტ კომპანი ლლს
235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი, 10017, ნიუ-იორკი,
აშშ (US)
რეესტრში შეტანის თარიღი: 20 01 2021
__________________________________________

#2 2021 02 10

171

ოფიციალური შეტყობინებები

გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში გამოვლენილი ტექნიკური ხარვეზი
17(549) 2020
biuleteni
#

ganacxadis
nomeri
(110)

17(549)/2020 AP 2020 15190 A

gv.

gamoqveynebuli iyo

unda iyos

5

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

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

24(556) 2020
biuleteni
#

24(556)/2020

patentis
nomeri
(11)

P 2020 7206 B

gv.

10

gamoqveynebuli iyo

unda iyos

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

სასარგებლო მოდელები
პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით
(21) AU 2013 12956
(11) U 2016 1909 Y
(73) დავით ზუკაკიშვილი
(54) კოვზი ქვედა ყბის ანაბეჭდის ასაღებად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 09
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 09
__________________________________________
(21) AU 2015 14021
(11) U 2016 1914 Y
(73) შექსპირ იუსუფოვი;
დანიელ იოსებაშვილი;
მუხრან ბედიანიძე
(54) პურის წარმოების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 21
__________________________________________
(21) AU 2016 14353
(11) U 2019 2009 Y
(73) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
(54) ხსნარებსა ან აირებში ჟანგბადის კონცენტრაციის განმსაზღვრელი ელექტროქიმიური
გადამწოდი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 19
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 19
__________________________________________
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(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: 2020 12 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 20
__________________________________________
(21) AU 2016 14374
(11) U 2017 1951 Y
(73) ლევან ალექსიშვილი
(54) ტელესაკომუნიკაციო სისტემა საკვები და სამომხმარებლო პროდუქტების შეძენისა და
ადგილზე მიწოდების განსახორციელებლად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 30
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 30
__________________________________________
(21) AU 2017 14590
(11) U 2019 1998 Y
(73) რევაზ არველაძე;
მიხეილ გვერდწითელი;
პავლე გვერდწითელი
(54) ელექტროენერგიის მოხმარების კონტროლისა და მართვის მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 28
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 28
__________________________________________
(21) AU 2018 14973
(11) U 2020 2052 Y
(73) სერგო ჯორბენაძე;
მალხაზ ცისკარიშვილი;
ნიკოლოზ მელითაური;
ალექსანდრე შერმაზანაშვილი
(54) ავტოპარკინგის ლიფტი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 12 25
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2021 12 25
__________________________________________
(21) AU 2019 14986
(11) U 2020 2044 Y
(73) ნია ნათბილაძე;
ზაალ უფლისაშვილი;
ალექსანდრე იორამაშვილი
(54) როტაციული საბეჭდი მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 16
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 16
__________________________________________
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პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა
(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 ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 12 21
__________________________________________
(21) AU 2016 14355
(11) U 2018 1968 Y
(73) სერგო ტალიურიძე
(54) ბოთლის თავსახურავი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის 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 ვადის ამოწურვის 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 ვადის ამოწურვის 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 ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 12 22
__________________________________________

174

#2 2021 02 10

ოფიციალური შეტყობინებები

დიზაინები
დიზაინის რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება
(11) D 2016 692 S
(73) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)
მ. ქანთარიას ქ. 10, ბ. 2, 0186, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ბოთლის ეტიკეტი
(28) 2
(24) 2016 01 13
(18) 2026 01 13
(58) 2021 01 22
__________________________________________

დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება
(11) D 2011 468 S
(73) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტიდ (GB)
ვეი ქორთ ვესთ, იუნიონ როუდ, ფარნამ, სურეი GU9 7PT, გაერთიანებული სამეფო (GB)
(54) უფილტრო სიგარეტი
(18) 2020 07 15
(58) 2021 01 27
__________________________________________
(11) D 2015 654 S
(73) კარენ ვარდანიან (AM)
აპ. 36, ბაირონის ქ. 3, ერევანი, სომხეთი (AM)
(54) ნაყინის საფუთავი
(18) 2020 06 03
(58) 2021 01 27
__________________________________________
(11) D 2016 666 S
(73) შპს „ქართუ-უნივერსალი“ (GE)
კახეთის გზატკეცილი, II-ჩიხი 11, 0190, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ეტიკეტი
(18) 2020 07 17
(58) 2021 01 26
__________________________________________
(11) D 2016 667 S
(73) შპს „ქართუ-უნივერსალი“ (GE)
კახეთის გზატკეცილი, II-ჩიხი 11, 0190, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ეტიკეტი
(18) 2020 07 17
(58) 2021 01 26
__________________________________________
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(11) D 2016 668 S
(73) შპს „ქართუ-უნივერსალი“ (GE)
კახეთის გზატკეცილი, II-ჩიხი 11, 0190, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ეტიკეტი
(18) 2020 07 17
(58) 2021 01 26
__________________________________________
(11) D 2016 669 S
(73) შპს „ქართუ-უნივერსალი“ (GE)
კახეთის გზატკეცილი, II-ჩიხი 11, 0190, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ეტიკეტი
(18) 2020 07 17
(58) 2021 02 02
__________________________________________
(11) D 2016 670 S
(73) შპს „ქართუ-უნივერსალი“ (GE)
კახეთის გზატკეცილი, II-ჩიხი 11, 0190, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ეტიკეტი
(18) 2020 07 17
(58) 2021 02 02
__________________________________________
(11) D 2016 671 S
(73) შპს „ქართუ-უნივერსალი“ (GE)
კახეთის გზატკეცილი, II-ჩიხი 11, 0190, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ეტიკეტი
(18) 2020 07 17
(58) 2021 02 02
__________________________________________
(11) D 2016 664 S
(73) გურამ გელაშვილი (GE)
დიღმის მასივი, V კვარტ., კორპ. 25ბ, ბ. 35, 0159, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) საათი
(18) 2020 07 21
(58) 2021 02 02
__________________________________________
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საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის
გაგრძელება
(11) DM/67233
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch
__________________________________________
(11) DM/67243
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 7
(28') 7
(54) Wristwatches
__________________________________________

(11) DM/67244
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch
__________________________________________
(11) DM/67245
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch
__________________________________________
(11) DM/67247
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
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(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch
__________________________________________
(11) DM/67248
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 2
(28') 2
(54) Wristwatches
__________________________________________
(11) DM/67250
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 2
(28') 2
(54) Wristwatches
__________________________________________
(11) DM/67251
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 7
(28') 4
(54) Wristwatches
__________________________________________
(11) DM/67303
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 22
(24) 2005 12 22
(18) 2025 12 22
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch
__________________________________________
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(11) DM/67304
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 22
(24) 2005 12 22
(18) 2025 12 22
(28) 2
(28') 2
(54) Wristwatches
__________________________________________
(11) DM/67305
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 22
(24) 2005 12 22
(18) 2025 12 22
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch
__________________________________________
(11) DM/67306
(73) TISSOT S.A.
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 LE LOCLE (CH)
(15) 2005 12 22
(24) 2005 12 22
(18) 2025 12 22
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch case with band
__________________________________________
(11) DM/67309
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2005 12 22
(24) 2005 12 22
(18) 2025 12 22
(28) 4
(28') 4
(54) Wristwatches
__________________________________________
(11) DM/67347
(73) COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE
23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR)
(15) 2005 12 06
(24) 2005 12 06
(18) 2025 12 06
(28) 21
(28') 4
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(54) 1. Knife, 2. Fork, 3. Spoon, 4. Cutlery holders, 5.-21. Ornamental patterns for tableware
__________________________________________
(11) DM/67396
(73) TISSOT S.A.
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 LE LOCLE (CH)
(15) 2005 12 22
(24) 2005 12 22
(18) 2025 12 22
(28) 1
(28') 1
(54) Watch case
__________________________________________
(11) DM/67433
(73) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 Wolfsburg (DE)
(15) 2006 01 24
(24) 2006 01 24
(18) 2026 01 24
(28) 14
(28') 10
(54) 11. Rear bumper cover for vehicle, 12. Front bumper cover for vehicles, 13.-14. Rear bumper covers
for vehicles, 1.-4. Front bumper covers for vehicles, 5. Rear bumper cover for vehicles, 6. Front bumper
cover for vehicles, 7.-10. Trim panel parts for vehicles
__________________________________________
(11) DM/67750
(73) AKRAPOVIC IGOR
Rozna dolina c. VIII/10a, SI-1000 LJUBLJANA (SI)
(15) 2005 12 28
(24) 2005 12 28
(18) 2025 12 28
(28) 1
(28') 1
(54) Muffler for motor vehicles
__________________________________________
(11) DM/74873
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2010 12 13
(24) 2010 12 13
(18) 2025 12 13
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch
__________________________________________
(11) DM/75742
(73) NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT
Städtle 31, FL-9490 Vaduz (LI)
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(15) 2011 03 31
(24) 2011 03 31
(18) 2026 03 31
(28) 1
(28') 1
(54) Bottle
__________________________________________
(11) DM/87688
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)
Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH)
(15) 2015 09 24
(24) 2015 09 24
(18) 2025 09 24
(28) 3
(28') 2
(54) 1. Watch case, 2. Watch case with strap, 3. Dial
__________________________________________
(11) DM/88807
(73) FICOSOTA OOD
Madara Blvd. 48, BG-9700 Shumen (BG)
(15) 2015 12 14
(24) 2015 12 14
(18) 2025 12 14
(28) 4
(28') 4
(54) Packages for diapers and napkin-pants
__________________________________________
(11) DM/88885
(73) HARRY WINSTON SA
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH)
(15) 2016 01 06
(24) 2016 01 06
(18) 2026 01 06
(28) 3
(28') 3
(54) Bracelet,Finger ring,Necklace
__________________________________________
(11) DM/88923
(73) HARRY WINSTON SA
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH)
(15) 2016 01 13
(24) 2016 01 13
(18) 2026 01 13
(28) 1
(28') 1
(54) Earring
__________________________________________
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(11) DM/88964
(73) CERTINA AG (CERTINA SA) (CERTINA LTD.)
17, chemin des Tourelles, CH-2400 LE LOCLE (CH)
(15) 2016 01 14
(24) 2016 01 14
(18) 2026 01 14
(28) 1
(28') 1
(54) Watch case
__________________________________________
(11) DM/88965
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2016 01 15
(24) 2016 01 15
(18) 2026 01 15
(28) 1
(28') 1
(54) Dial
__________________________________________
(11) DM/88983
(73) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR (TR)
(15) 2016 01 08
(24) 2016 01 08
(18) 2026 01 08
(28) 4
(28') 4
(54) Chocolates
__________________________________________
(11) DM/89008
(73) HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON INTERNATIONAL SA) (HAMILTON
INTERNATIONAL LTD)
Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel/Bienne (CH)
(15) 2016 01 04
(24) 2016 01 04
(18) 2026 01 04
(28) 4
(28') 4
(54) Dial,Watch,Watch case
__________________________________________
(11) DM/89088
(73) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA)
Bielstrasse 43, CH-2543 LENGNAU (CH)
(15) 2016 01 22
(24) 2016 01 22
(18) 2026 01 22
(28) 1
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(28') 1
(54) Watch case with strap
__________________________________________
(11) DM/89178
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2016 01 28
(24) 2016 01 28
(18) 2026 01 28
(28) 1
(28') 1
(54) Watch case
__________________________________________
(11) DM/89180
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)
Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
(15) 2016 01 28
(24) 2016 01 28
(18) 2026 01 28
(28) 10
(28') 10
(54) Dials, Oscillating weight
__________________________________________

(11) DM/89200
(73) HARRY WINSTON SA
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH)
(15) 2016 01 29
(24) 2016 01 29
(18) 2026 01 29
(28) 3
(28') 3
(54) 1.-2. Bracelets,3. Finger ring
__________________________________________
(11) DM/89201
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2016 01 29
(24) 2016 01 29
(18) 2026 01 29
(28) 2
(28') 2
(54) 1. Watch dial with watch hands, 2. Disk with moons
__________________________________________
(11) DM/89497
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
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(15) 2016 01 28
(24) 2016 01 28
(18) 2026 01 28
(28) 5
(28') 5
(54) 1.-2. Watchband ends, 3.-5. Watch case rims
__________________________________________

საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმება
(11) DM/84588
(73) GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE
Via Gramsci, 9, I-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC) (IT)
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 09 09
(58) 2021 01 22
__________________________________________
(11) DM/84742
(73) "FREY WILLE" GMBH & CO. KG.
Gumpendorferstrasse 81, A-1060 Wien (EM)
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 24
(58) 2021 01 22
__________________________________________
(11) DM/84774
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 24
(58) 2021 01 22
__________________________________________
(11) DM/84874
(73) W.L. GORE & ASSOCIATES INC.
555 Paper Mill Road, Newark, DE 19714-9206 (US)
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 09 05
(58) 2021 01 22
__________________________________________
(11) DM/84999
(73) IMAGO TECHMEDIA LIMITED
The Malt House, 25/29 High Street, Kingston upon Thames, KT1 1LL (EM)
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 08 14
(58) 2021 01 22
__________________________________________
(11) DM/85101
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)
Seevorstadt 6, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH)
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რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 07
(58) 2021 01 22
__________________________________________
(11) DM/85359
(73) VALENTINO S.P.A.
Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM)
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 12 10
(58) 2021 01 22
__________________________________________
(11) DM/85639
(73) CON BRIO, Antwerpsesteenweg 573, B-9040 Gent (BE)
LABEUR, Kattenberg 2, B-9000 Gent (BE)
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 08 26
(58) 2021 01 22
__________________________________________
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სასაქონლი ნიშნები
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება

(111) M 2001 13755 R2
(156) 2001 02 20
(186) 2031 02 20
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ
__________________________________________
(111) M 2001 13683 R2
(156) 2001 01 22
(186) 2031 01 22
(732) ნექსენ ტაია კორპორეიშენ
355, ჩუნგნიეოლ-რო, იანგსან-სი,
გიეონგსანგნამ-დო, კორეის რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2001 13694 R2
(156) 2001 01 30
(186) 2031 01 30
(732) სერიკოლ ლიმიტიდ
პატრისია უეი, პიზონს როუდ
ინდასტრიალ ისტეიტი, ბროდსტაერზი,
კენტი CT10 2LE, ინგლისი,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2001 13734 R2
(156) 2001 02 20
(186) 2031 02 20
(732) აძიენდე კიმიკე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ს.რ.ა.ფ. ს.პ.ა.
ვიალე ამელია 70, 00181 რომი, იტალია
__________________________________________
(111) M 2001 13736 R2
(156) 2001 02 20
(186) 2031 02 20
(732) აძიენდე კიმიკე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ს.რ.ა.ფ. ს.პ.ა.
ვიალე ამელია 70, 00181 რომი, იტალია
__________________________________________
(111) M 2001 13704 R2
(156) 2001 01 30
(186) 2031 01 30
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,
დელავერის კორპორაცია
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300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, NY 10022,
აშშ
__________________________________________
(111) M 2001 13836 R2
(156) 2001 04 04
(186) 2031 04 04
(732) სიმენს ტრეიდმარკ გმბჰ & კო.კგ
ბიურგერმაისტერ-ჰიოგლ-შტრასე 2,
95478 კემნათი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2001 13730 R2
(156) 2001 02 20
(186) 2031 02 20
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2001 13731 R2
(156) 2001 02 20
(186) 2031 02 20
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2001 13729 R2
(156) 2001 02 20
(186) 2031 02 20
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2001 13732 R2
(156) 2001 02 20
(186) 2031 02 20
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,
გერმანია
__________________________________________
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(111) M 2001 13775 R2
(156) 2001 02 22
(186) 2031 02 22
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,
დელავერის კორპორაცია
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
NY 10022, აშშ
__________________________________________
(111) M 2001 13834 R2
(156) 2001 04 04
(186) 2031 04 04
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,
აშშ
__________________________________________
(111) M 2001 13783 R2
(156) 2001 02 22
(186) 2031 02 22
(732) ბიფა ბისქუვი ვე გიდა სანაი ანონიმ
შირქეთი
ერეგლი იოლუ უზორი ქარამან,
თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2001 13861 R2
(156) 2001 05 29
(186) 2031 05 29
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი,
ვირჯინია, აშშ
__________________________________________
(111) M 2001 14190 R2
(156) 2001 12 13
(186) 2031 12 13
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი,
ვირჯინია, აშშ
__________________________________________
(111) M 2001 14167 R2
(156) 2001 12 04
(186) 2031 12 04
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი,
ვირჯინია, აშშ
__________________________________________

(111) M 2011 21303 R1
(156) 2011 03 24
(186) 2031 03 24
(732) შპს „გლობალფარმი“
თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21080 R1
(156) 2011 01 18
(186) 2031 01 18
(732) შპს „გლობალფარმი“
თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21237 R1
(156) 2011 03 14
(186) 2031 03 14
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2010 20685 R1
(156) 2010 08 20
(186) 2030 08 20
(732) რიტეილ როიალთი კომპანი
101 კონვენშენ სენტერ დრაივი ლასვეგასი, ნევადა 89109, აშშ
__________________________________________
(111) M 2010 20976 R1
(156) 2010 12 13
(186) 2030 12 13
(732) სს „გუდვილი“
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 9, ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2010 20982 R1
(156) 2010 12 13
(186) 2030 12 13
(732) აპოლო ტაიერს აგ
ლანდის + გირ-შტრასე 1, 6300 ცუგი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2011 21172 R1
(156) 2011 02 24
(186) 2031 02 24
(732) შპს „გლობალფარმი“
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თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2011 21158 R1
(156) 2011 02 14
(186) 2031 02 14
(732) ბილალ მოჰამედ ალ ჰამვი
რეალ ისტეიტ N5668, ალ ჰაი ალშამალი,
40 სტრიტი, მადამეტ-ალ- შამი,
რიფ-დამასკი, სირიის არაბთა
რესპუბლიკა
__________________________________________

(111) M 2011 21178 R1
(156) 2011 02 24
(186) 2031 02 24
(732) შპს „გლობალფარმი“
თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2011 21159 R1
(156) 2011 02 14
(186) 2031 02 14
(732) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ
ლინდენშტრასე 22, 8008 ციურიხი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2010 21052 R1
(156) 2010 12 29
(186) 2030 12 29
(732) ობშესტვო ს დოპოლნიტელნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ ”ინტერხიმ”
86, ლუსტდორფსკაია დოროგა, ოდესა,
65080, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2011 21249 R1
(156) 2011 03 14
(186) 2031 03 14
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია
22101-3883, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21175 R1
(156) 2011 02 24
(186) 2031 02 24
(732) შპს „გლობალფარმი“
თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21177 R1
(156) 2011 02 24
(186) 2031 02 24
(732) შპს „გლობალფარმი“
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(111) M 2011 21182 R1
(156) 2011 02 24
(186) 2031 02 24
(732) შპს „გლობალფარმი“
თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21112 R1
(156) 2011 01 27
(186) 2031 01 27
(732) ეინჯელ ჯისტ კო., ლტდ.
N24, ჟონგნან როუდი, იჩანგი, ჰუბეი
443003, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2011 21113 R1
(156) 2011 01 27
(186) 2031 01 27
(732) ეინჯელ ჯისტ კო., ლტდ.
N24, ჟონგნან როუდი, იჩანგი, ჰუბეი
443003, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2011 21166 R1
(156) 2011 02 14
(186) 2031 02 14
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2011 21167 R1
(156) 2011 02 14
(186) 2031 02 14
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
__________________________________________
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(111) M 2011 21187 R1
(156) 2011 02 24
(186) 2031 02 24
(732) მუბადალა ტრეიდ მარკს ჰოლდინგ
კომპანი ლლკ
პ.ო. ბოქს 45005, აბუ დაბი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2011 21363 R1
(156) 2011 04 13
(186) 2031 04 13
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია
22101-3883, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21308 R1
(156) 2011 03 24
(186) 2031 03 24
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია
22101-3883, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21194 R1
(156) 2011 02 25
(186) 2031 02 25
(732) ენერჯი ბევერეიჯ ლლკ, დელავერი
ლიმიტიდ ლაიაბილითი კომპანი
2390 ანსელმო დრაივი, კორონა,
კალიფორნია 92879, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21521 R1
(156) 2011 05 27
(186) 2031 05 27
(732) შპს „გლობალფარმი“
თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21527 R1
(156) 2011 05 27
(186) 2031 05 27
(732) შპს „გლობალფარმი“
თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

(111) M 2011 21259 R1
(156) 2011 03 14
(186) 2031 03 14
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21317 R1
(156) 2011 03 24
(186) 2031 03 24
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21261 R1
(156) 2011 03 14
(186) 2031 03 14
(732) შპს „პსპ ფარმა“
იაკობ ცურტაველის ქ. 54, 1700, დმანისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21263 R1
(156) 2011 03 14
(186) 2031 03 14
(732) შპს „პსპ ფარმა“
იაკობ ცურტაველის ქ. 54, 1700, დმანისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21264 R1
(156) 2011 03 14
(186) 2031 03 14
(732) შპს „პსპ ფარმა“
იაკობ ცურტაველის ქ. 54, 1700, დმანისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21265 R1
(156) 2011 03 14
(186) 2031 03 14
(732) შპს „პსპ ფარმა“
იაკობ ცურტაველის ქ. 54, 1700, დმანისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21477 R1
(156) 2011 05 16
(186) 2031 05 16
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
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(შტატ დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, DE 19808-1674, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21417 R1
(156) 2011 04 27
(186) 2031 04 27
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია
22101-3883, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21418 R1
(156) 2011 04 27
(186) 2031 04 27
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21544 R1
(156) 2011 06 14
(186) 2031 06 14
(732) რეკიტ & კოლმენ (ოვერსიზ) ჰელს
ლიმიტიდ
103-105 ბათ როუდი, სლოუ, ბერქშირი,
SL1 3UH, გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2011 21482 R1
(156) 2011 05 16
(186) 2031 05 16
(732) თერმო ფიშერ საიენტიფიკ, ინკ.
81 უაიმენ სტრიტი, უოლტემი,
მასაჩუსეტსი 02454, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21328 R1
(156) 2011 03 24
(186) 2031 03 24
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
(111) M 2011 21508 R1
(156) 2011 05 25
(186) 2031 05 25
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
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6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია
22101-3883, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21694 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21695 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21547 R1
(156) 2011 06 14
(186) 2031 06 14
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21548 R1
(156) 2011 06 14
(186) 2031 06 14
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21454 R1
(156) 2011 05 11
(186) 2031 05 11
(732) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ, დელავერის
შეზღუდული პასუხისმგებლობის
კომპანია
9330 ზაიონსვილ როუდი,
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ
__________________________________________
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(111) M 2011 21626 R1
(156) 2011 07 13
(186) 2031 07 13
(732) აჯიო ფარმაცევტიკალს ლტდ.
ა-38, ნანდჯიოტი, ინდ. ესტეიტი,
კურლა-ანდხერი როუდი, სეიფდპული,
მუმბაი 400 072, ინდოეთი
__________________________________________

(111) M 2011 21878 R1
(156) 2011 10 17
(186) 2031 10 17
(732) ტროპიკანა პროდაქტზ, ინკ., (დელავერის
შტატის კორპორაცია)
1001, მე-13 ავენიუ ისტი, ბრეიდენტონი,
ფლორიდა 34208, აშშ
__________________________________________

(111) M 2011 21627 R1
(156) 2011 07 13
(186) 2031 07 13
(732) აჯიო ფარმაცევტიკალს ლტდ.
ა-38, ნანდჯიოტი, ინდ. ესტეიტი,
კურლა-ანდხერი როუდი, სეიფდპული,
მუმბაი 400 072, ინდოეთი
__________________________________________

(111) M 2011 21931 R1
(156) 2011 10 28
(186) 2031 10 28
(732) ამერიკან–სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)
ლიმიტიდ
რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ 2926,
შვეიცარია
__________________________________________

(111) M 2011 21628 R1
(156) 2011 07 13
(186) 2031 07 13
(732) აჯიო ფარმაცევტიკალს ლტდ.
ა-38, ნანდჯიოტი, ინდ. ესტეიტი,
კურლა-ანდხერი როუდი, სეიფდპული,
მუმბაი 400 072, ინდოეთი
__________________________________________

(111) M 2011 22015 R1
(156) 2011 11 30
(186) 2031 11 30
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________

(111) M 2011 21630 R1
(156) 2011 07 13
(186) 2031 07 13
(732) ზვლ სლოვაკია ა.ს.
010 09 ჟილინა, ნა სტანიცუ 22,
სლოვაკეთი
__________________________________________

(111) M 2011 22018 R1
(156) 2011 11 30
(186) 2031 11 30
(732) ობშესტვო ს დოპოლნიტელნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ინტერხიმ“
86, ლუსტდორფსკაია დოროგა, ოდესა,
65080, უკრაინა
__________________________________________

(111) M 2011 21720 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21721 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) ებბვი ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
__________________________________________

(111) M 2011 21129 R1
(156) 2011 02 10
(186) 2031 02 10
(732) შპს „იბერ-ინფო“
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 41, სარ. 4, 0177,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21428 R1
(156) 2011 04 28
(186) 2031 04 28
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________
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(111) M 2011 21427 R1
(156) 2011 04 27
(186) 2031 04 27
(732) შპს „ვოთერ ლენდი“
დიდუბე -ჩუღურეთის რაიონი, ალ.
მირცხულავას ქ. 1, ბ.3, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21960 R1
(156) 2011 11 08
(186) 2031 11 08
(732) გრანდ კენდი ლლკ
31 მასის სტრ., 0061, ერევანი, სომხეთი
__________________________________________
(111) M 2001 13951 R2
(156) 2001 06 26
(186) 2031 06 26
(732) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)
ლიმიტედ
რუტ დე ფრანს 17, 2926, ბონკურ,
შვეიცარია
__________________________________________

192

#2 2021 02 10

ოფიციალური შეტყობინებები

უფლებების სრული გადაცემა
(111) M 2020 32396 R
(732) შპს „კრინტი“
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
მარნეულის ქ. 44, 0165, თბილისი,
საქართველო
(580) 2020 12 30
__________________________________________

(111) M 2019 32134 R
(732) შპს „იუნიქს დეველოპმენტ“
გ. მაზნიაშვილის ქ. 6, სამტრედია,
საქართველო
(770) შპს „უნიქს“
რუსთავის გზატ. 8, ბ. 8, თბილისი,
საქართველო
(580) 2021 01 11
__________________________________________

(111) M 2019 31307 R
(732) შპს „კრინტი“
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,
თბილისი, საქართველო
(580) 2020 12 30
__________________________________________

(111) M 2020 33320 R
(732) შპს „კრინტი“
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,
თბილისი, საქართველო
(580) 2020 12 30
__________________________________________

(111) M 2020 32742 R
(732) შპს „კრინტი“
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,
თბილისი, საქართველო
(580) 2020 12 30
__________________________________________

(111) M 2021 33577 R
(732) შპს „კრინტი“
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,
თბილისი, საქართველო
(580) 2021 01 26
__________________________________________

(111) M 2020 32989 R
(732) შპს „კრინტი“
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,
თბილისი, საქართველო
(580) 2020 12 30
__________________________________________
(111) M 2020 32835 R
(732) შპს „კრინტი“
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,
თბილისი, საქართველო
(580) 2020 12 30
__________________________________________

(111) M 2004 15807 R
(732) ნეპენტეს ფარმა სპ ზ.ო.ო.
ბონიფრატერსკა სტრ. 17, 00-203 ვარშავა,
პოლონეთი
(770) ნეპენტეს ს.ა.
გვიაზძისტა სტრიტ 69F, 01-651 ვარშავა,
პოლონეთი
(580) 2020 12 25
__________________________________________
(111) M 2006 16619 R
(732) რედისონ ჰოსპიტალიტი ბელჯემ ბვ/სრლ
კერძო კომპანია შეზღუდული
პასუხისმგებლობით
ავენიუ დიუ ბურჟე 44, B-1130
ბრიუსელი, ბელგია
(770) რედისონ ჰოტელს ინტერნეშენელ, ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
კარლსონ პარკვეი, ს/ყ 59159,
მინეაპოლისი, მინესოტა 55459-8249, აშშ
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(580) 2021 01 25
__________________________________________
(111) M 1999 12341 R
(732) სჰპპ გლობალ ტექნოლოჯის ბ.ვ.
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპზომი, ნიდერლანდები
(770) საბიკ გლობალ ტექნოლოჯი ბ.ვ.
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპზომი, ნიდერლანდები
(580) 2020 12 22
__________________________________________
(111) M 1997 6838 R
(732) სჰპპ გლობალ ტექნოლოჯის ბ.ვ.
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპზომი, ნიდერლანდები
(770) საბიკ გლობალ ტექნოლოჯი ბ.ვ.
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპზომი, ნიდერლანდები
(580) 2020 12 22
__________________________________________
(111) M 2010 20976 R
(732) შპს „ჯი-მარტი“
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 9, ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(770) შპს „გუდვილი“
ფარნავაზ მეფის გამზ. 1, 0131, თბილისი,
საქართველო
(580) 2021 01 29
__________________________________________

(111) M 2016 27316 R
(732) არსი გლობალ ბევერიჯის ინკ.
კ/ო 11თ ფლორი, დაჰ სინგ ლაიფ
ბილდინგი, 99 დე ვუ როუდ სენტრალი,
ჰონგ-კონგი
(770) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________
(111) M 2017 28922 R
(732) არსი გლობალ ბევერიჯის ინკ.
კ/ო 11თ ფლორი, დაჰ სინგ ლაიფ
ბილდინგი, 99 დე ვუ როუდ სენტრალი,
ჰონგ-კონგი
(770) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________
(111) M 2001 13951 R
(732) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)
ლიმიტედ
რუტ დე ფრანს 17, 2926, ბონკურ,
შვეიცარია
(770) დალას სიგარეტ კომპანი ლიმიტიდ
ცაჰლერვეგ 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია
(580) 2021 01 28
__________________________________________

(111) M 2012 22563 R
(732) ვერტივ აიტი სისტემს, ინკ.
4991 კორპორეიტ დრაივი, ჰანსტვილი,
ალაბამა 35805, აშშ
(770) ევოსენტ ჰანტსვილ ლლკ
4991 კორპორეიტ დრაივი, ჰანსტვილი,
ალაბამა 35805, აშშ
(580) 2020 12 10
__________________________________________

(111) M 1996 3929 R
(732) ზფ სერვისიზ უკ ლიმიტიდ
ებიფილდ როუდი, ლენტონ ნოტინგემი,
NG7 2SX, გაერთიანებული სამეფო
(770) ზფ ინტერნეშენელ უკ ლიმიტიდ
სტრატფორდ როუდი, სოლიჰალი,
ვესტ-მიდლენდსი B90 4AX,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2020 11 17
__________________________________________

(111) M 2016 27128 R
(732) არსი გლობალ ბევერიჯის ინკ.
კ/ო 11თ ფლორი, დაჰ სინგ ლაიფ
ბილდინგი, 99 დე ვუ როუდ სენტრალი,
ჰონგ-კონგი
(770) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________

(111) M 1996 3123 R
(732) სჰპპ გლობალ ტექნოლოჯის ბ.ვ.
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპზომი, ნიდერლანდები
(770) საბიკ გლობალ ტექნოლოჯი ბ.ვ.
პლასტიკსლან 1, 4612 PX ბერგენ-ოპზომი, ნიდერლანდები
(580) 2020 12 22
__________________________________________
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(111) M 1997 4361 R
(732) არსი გლობალ ბევერიჯის ინკ.
კ/ო 11თ ფლორი, დაჰ სინგ ლაიფ
ბილდინგი, 99 დე ვუ როუდ სენტრალი,
ჰონგ-კონგი
(770) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________
(111) M 1997 4362 R
(732) არსი გლობალ ბევერიჯის ინკ.
კ/ო 11თ ფლორი, დაჰ სინგ ლაიფ
ბილდინგი, 99 დე ვუ როუდ სენტრალი,
ჰონგ-კონგი
(770) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________
(111) M 2019 30905 R
(732) შპს `კრინტი~
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
ქვემო ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,
თბილისი საქართველო
(580) 2020 12 30
__________________________________________
(111) M 2019 30910 R
(732) შპს „კრინტი“
მადნეულის ქ. 10, 1103, კაზრეთი,
ბოლნისი, საქართველო
(770) შპს „ბორან ლაითი“
ქვემო ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44,
თბილისი, საქართველო
(580) 2020 12 30
__________________________________________
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მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილება
(111) M 2020 32953 R
(732) სგ გეიმინგ ინკ.
6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი,
ნევადა 89119, აშშ
(770) ბალი გეიმინგ ინკ.
6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი,
ნევადა 89119, აშშ
(580) 2021 01 12
__________________________________________

(111) M 1998 10976 R
(732) ტოტალ სე
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
(770) ტოტალ სა
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
(580) 2020 12 23
__________________________________________

(111) M 2020 32954 R
(732) სგ გეიმინგ ინკ.
6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი,
ნევადა 89119, აშშ
(770) ბალი გეიმინგ ინკ.
6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი,
ნევადა 89119, აშშ
(580) 2021 01 12
__________________________________________

(111) M 1998 10977 R
(732) ტოტალ სე
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
(770) ტოტალ სა
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
(580) 2020 12 23
__________________________________________

(111) M 2020 32955 R
(732) სგ გეიმინგ ინკ.
6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი,
ნევადა 89119, აშშ
(770) ბალი გეიმინგ ინკ.
6601 ბერმუდა როუდი, ლას-ვეგასი,
ნევადა 89119, აშშ
(580) 2021 01 12
__________________________________________
(111) M 1998 10973 R
(732) ტოტალ სე
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენს 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
(770) ტოტალ სა
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენს 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
(580) 2020 12 23
__________________________________________
(111) M 1998 10974 R
(732) ტოტალ სე
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
(770) ტოტალ სა
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,
92400 კურბევუა, საფრანგეთი
(580) 2020 12 23
__________________________________________
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(111) M 1997 7586 R
(732) ებოტ გმბჰ
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,
გერმანია
(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,
გერმანია
(580) 2020 12 23
__________________________________________
(111) M 1997 7594 R
(732) ებოტ გმბჰ
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,
გერმანია
(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,
გერმანია
(580) 2020 12 23
__________________________________________
(111) M 2001 13683 R
(732) ნექსენ ტაია კორპორეიშენ
355, ჩუნგნიეოლ-რო, იანგსან-სი,
გიეონგსანგნამ-დო, კორეის რესპუბლიკა
(770) ნექსენ ტაია კორპორეიშენ
30, იუსან-დონგი, იანგსან-სიტი,
კიონგსანგნამ-დო (სამხრეთ), კორეის
რესპუბლიკა
(580) 2021 01 12
__________________________________________
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(111) M 2004 15807 R
(732) ნეპენტეს ს.ა.
გვიაზძისტა სტრიტ 69F, 01-651 ვარშავა,
პოლონეთი
(770) ნეპენტეს სპ. ზ ო.ო.
ულ. ბემა 57ა, 01-244 ვარშავა, პოლონეთი
(580) 2020 12 25
__________________________________________
(111) M 2011 21237 R
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ჯი-ემ-პი“
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2021 01 18
__________________________________________
(111) M 2010 20976 R
(732) სს „გუდვილი“
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 9, ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(770) შპს „გუდვილი“
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 9, ვაკე-საბურთალოს
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(580) 2021 01 29
__________________________________________
(111) M 2011 21159 R
(732) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ
ლინდენშტრასე 22, 8008 ციურიხი,
შვეიცარია
(770) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ
ვალდმანშტრასე 8, 8001 ციურიხი,
შვეიცარია
(580) 2021 01 20
__________________________________________
(111) M 2010 21052 R
(732) ობშესტვო ს დოპოლნიტელნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ინტერხიმ“
86, ლუსტდორფსკაია დოროგა, ოდესა,
65080, უკრაინა
(770) ოუპენ ჯოინტ-სტოკ კომპანი
„ინტერნეშენელ იუკრეინიან-ბელჯენ
ქემიკალ ენტერპრაიზის "ინტერხემ“ (ჯვ
„ინტერხემ“)
86, ლუსტდორფსკაია დოროგა, ოდესა,
65080, უკრაინა
(580) 2020 12 29
__________________________________________

(111) M 2011 21259 R
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ჯი-ემ-პი“
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2021 01 18
__________________________________________
(111) M 2011 21317 R
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ჯი-ემ-პი“
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2021 01 18
__________________________________________
(111) M 2011 21418 R
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ჯი-ემ-პი“
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2021 01 18
__________________________________________
(111) M 2011 22016 R
(732) ებოტ გმბჰ
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,
გერმანია
(770) ებოტ გმბჰ & კო. კგ
მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,
გერმანია
(580) 2020 12 23
__________________________________________
(111) M 2011 22018 R
(732) ობშესტვო ს დოპოლნიტელნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ინტერხიმ“
86, ლუსტდორფსკაია დოროგა, ოდესა,
65080, უკრაინა
(770) ოპენ ჯოინტ-სტოკ კომპანი
„ინტერნეიშენელ უკრაინიან-ბელგიან
ქემიკალ ენტერპრაიზის „ინტერხემ“ (ჯვ
„ინტერხემ“)
86, ლუსტდორფსკაია დოროგა, ოდესა,
65080, უკრაინა
(580) 2020 12 29
__________________________________________
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(111) M 2012 22563 R
(732) ვერტივ აიტი სისტემს ინკ.
1209 ორენჯ სტრიტ, უილმინგტონი,
დელავერი 19801, აშშ
(770) ვერტივ აიტი სისტემს ინკ.
4991 კორპორეიტ დრაივ, ჰუნსტვილ,
ალაბამა 35805, აშშ
(580) 2020 12 10
__________________________________________

(111) M 1997 4361 R
(732) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(770) კოტ ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________

(111) M 2016 27128 R
(732) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(770) კოტ ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________

(111) M 1997 4362 R
(732) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(770) კოტ ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________

(111) M 2016 27316 R
(732) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(770) კოტ ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________
(111) M 2017 28922 R
(732) რეფრესკო ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(770) კოტ ბევერიჯის ლლკ
1001 10თ ავენიუ, კოლუმბუსი, ჯორჯია
31901, აშშ
(580) 2021 01 20
__________________________________________
(111) M 1996 3929 R
(732) ზფ ინტერნეშენელ უკ ლიმიტიდ
სტრატფორდ როუდი, სოლიჰალი,
ვესტ-მიდლენდსი B90 4AX,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ლუკას ინდასტრიზ ლიმიტიდ
სტრატფორდ როუდი, სოლიჰალი,
ვესტ-მიდლენდსი B90 4AX,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2020 11 17
__________________________________________
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სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება
(111) M 2000 13388 R
(151) 2000 06 30
(732) ასკომ ნეტვორკ ტესტინგ აბ
ლაბორატორგრენდ 3, 93162 შელეფტეო,
შვედეთი
(141) 2021 01 27
__________________________________________

(111) M 2010 20576 R
(151) 2010 06 28
(732) შპს „ლიბო“
ბახტრიონის ქ. 20, 0194, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 01 27
__________________________________________

(111) M 2000 13414 R
(151) 2000 07 04
(732) უილის გრუპ ლიმიტიდ
51ლაიმ სტრიტი, ლონდონი EC3M 7DQ,
გაერთიანებული სამეფო
(141) 2021 01 27
__________________________________________

(111) M 2010 20569 R
(151) 2010 06 28
(732) შპს „ზებრა გრუპ“
ბახტრიონის ქ. 28, 0194, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 01 27
__________________________________________

(111) M 2000 13406 R
(151) 2000 06 30
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
NY 10022, აშშ
(141) 2021 01 27
__________________________________________

(111) M 2010 20581 R
(151) 2010 07 14
(732) სს „გეფა“
სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 01 29
__________________________________________

(111) M 2000 13405 R
(151) 2000 06 30
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი,
ვირჯინია, აშშ
(141) 2021 01 27
__________________________________________

(111) M 2010 20582 R
(151) 2010 07 14
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 01 29
__________________________________________

(111) M 1997 5682 R
(151) 1997 06 23
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა
ბ.ვ.
ჰუის ტერ ჰაიდევეგ 62, 3705 LZ, ზეისტი,
ნიდერლანდები
(141) 2021 01 27
_________________________________________

(111) M 2010 20573 R
(151) 2010 06 28
(732) სვიატოსლავ ნეჩიტაილო
ზანკოვეტსკა სტ., 4, ფლატ 27, კიევი,
01001, უკრაინა
(141) 2021 01 27
__________________________________________

(111) M 2010 20580 R
(151) 2010 07 14
(732) ტმდ ფრიქშენ სერვისიზ გმბჰ
შლებუშერ შტრასე 99, 51381
ლევერკუზენი, გერმანია
(141) 2021 01 29
__________________________________________

(111) M 2010 20577 R
(151) 2010 06 28
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
სანაპიროს ქ.10ა, 0108, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 01 27
__________________________________________
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(111) M 2010 20583 R
(151) 2010 07 14
(732) კახაბერ სუთიძე
ცაგარელის ქ. 43, 0194, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 01 29
__________________________________________

(111) M 2010 20586 R
(151) 2010 07 14
(732) ელგუჯა გვილავა
პეტრიწის 6, ბ. 62, 0131, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 01 29
__________________________________________

(111) M 2010 20574 R
(151) 2010 06 28
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
სანაპიროს ქ.10ა, 0108, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 01 27
__________________________________________

(111) M 2010 20596 R
(151) 2010 07 16
(732) პატრონ სპირიტზ ინტერნაციონალ აგ
კუაიშტრასე 11, 8200 შაფჰაუზენი,
შვეიცარია
(141) 2021 02 02
__________________________________________

(111) M 2010 20579 R
(151) 2010 06 30
(732) შპს „გურ ქაინაქი“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 144, 0102,
თბილისი, საქართველო
(141) 2021 01 27
__________________________________________
(111) M 2010 20590 R
(151) 2010 07 15
(732) შპს „ნიუ ვეი“
მიტროფანე ლაღიძის ქ. 21, 0108,
თბილისი, საქართველო
(141) 2021 02 02
__________________________________________
(111) M 2010 20584 R
(151) 2010 07 14
(732) შპს „სალხინო“
წერეთლის გამზ. 55, კორპ.2, მე-2 სად.
ბ. 41, 0112, თბილისი, საქართველო
(141) 2021 01 29
__________________________________________
(111) M 2010 20591 R
(151) 2010 07 15
(732) ინტერვეტ ინტერნეშენელ ბ. ვ.
ვიმ დე კორვერსტრაატ 35, 5831 ან
ბოქსმერი, ნიდერლანდები
(141) 2021 02 02
__________________________________________

200

#2 2021 02 10

ოფიციალური შეტყობინებები

საერთაშორისო სალიცენზიო ხელშეკრულება
(800) 1418239
(732) ENIGMA Ltd.
Rojen Blvd 25V, BG-1220 Sofia,
ბულგარეთი
(791) შპს „ენიგმა ფეიერვერკს ჯორჯია“
სულხან ცინცაძეს ქ. 45, ბ. 57, თბილისი,
საქართველო
(793) №1620
ლიცენზიის სახე: ექსკლუზიური
მოქმედების ვადა: 19 11 2020-დან
ნიშნის მოქმედების ვადით
კლასი: 13 ‒ Signal rocket flares; pyrotechnics and
pyrotechnic products; firecrackers; fireworks; Bengal lights.
__________________________________________
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სისტემური საძიებლები
გამოგონებები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 61 P 31/14; C 07 K 16/10
B 61 D 47/00; B 66 F 7/02
B 65 G 27/02; H 02 K 33/02
C 02 F 1/52; C 02 F 1/57
C 04 B 14/00; C 04 B 14/04; C 04 B 14/36; C 04 B 18/14
C 07 K 16/28
H 01 H 73/00; H 02 H 9/04

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AP 2021 14794 A
AP 2021 15184 A
AP 2021 15218 A
AP 2021 15037 A
AP 2021 15279 A
AP 2021 15055 A
AP 2021 15264 A

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AP 2021 14794 A
AP 2021 15037 A
AP 2021 15055 A
AP 2021 15184 A
AP 2021 15218 A
AP 2021 15264 A
AP 2021 15279 A

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 61 P 31/14; C 07 K 16/10
C 02 F 1/52; C 02 F 1/57
C 07 K 16/28
B 61 D 47/00; B 66 F 7/02
B 65 G 27/02; H 02 K 33/02
H 01 H 73/00; H 02 H 9/04
C 04 B 14/00; C 04 B 14/04; C 04 B 14/36; C 04 B 18/14

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 01 N 33/02; A 01 N 25/28; A 01 N 25/22;
A 01 N 25/04; A 01 N 25/02; B 01 J 13/02
A 22 B 7/00; A 22 B 5/00
A 61 K 31/4245; C 07 D 271/08
A 61 K 31/675; A 61 P 19/02; C 07 F 9/576
C 07 C 275/26; C 07 D 295/06
C 07 K 16/18; C 07 K 16/28
C 07 K 16/18
E 02 F 9/28; E 02 F 9/28
E 21 B 49/10
G 07 D 7/00; G 07 D 7/12; G 07 D 7/1205

202

პატენტის ნომერი
(11)

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)

P 2021 7216 B

AP 2020 15194 A

P 2021 7219 B
P 2021 7221 B
P 2021 7223 B
P 2021 7217 B
P 2021 7220 B
P 2021 7222 B
P 2021 7224 B
P 2021 7215 B
P 2021 7218 B

AP 2020 14798 A
AP 2020 10418 A
AP 2020 14976 A
AP 2020 14994 A
AP 2020 14812 A
AP 2020 14957 A
AP 2020 14935 A
AP 2020 14946 A
AP 2020 14970 A
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პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი

P 2021 7215 B

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AP 2020 14946 A

P 2021 7216 B

AP 2020 15194 A

P 2021 7217 B
P 2021 7218 B
P 2021 7219 B
P 2021 7220 B
P 2021 7221 B
P 2021 7222 B
P 2021 7223 B
P 2021 7224 B

AP 2020 14994 A
AP 2020 14970 A
AP 2020 14798 A
AP 2020 14812 A
AP 2020 10418 A
AP 2020 14957 A
AP 2020 14976 A
AP 2020 14935 A

პატენტის ნომერი
(11)

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
E 21 B 49/10
A 01 N 33/02; A 01 N 25/28; A 01 N 25/22;
A 01 N 25/04; A 01 N 25/02; B 01 J 13/02
C 07 C 275/26; C 07 D 295/06
G 07 D 7/00; G 07 D 7/12; G 07 D 7/1205
A 22 B 7/00; A 22 B 5/00
C 07 K 16/18; C 07 K 16/28
A 61 K 31/4245; C 07 D 271/08
C 07 K 16/18
A 61 K 31/675; A 61 P 19/02; C 07 F 9/576
E 02 F 9/28; E 02 F 9/28

განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის ნომერი
(21)
AP 2006 10418
AP 2016 14798
AP 2016 14812
AP 2017 14935
AP 2017 14946
AP 2017 14957
AP 2017 14970
AP 2014 14976
AP 2017 14994
AP 2018 15194

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AP 2020 10418 A
AP 2020 14798 A
AP 2020 14812 A
AP 2020 14935 A
AP 2020 14946 A
AP 2020 14957 A
AP 2020 14970 A
AP 2020 14976 A
AP 2020 14994 A
AP 2020 15194 A

პატენტის ნომერი
(11)
P 2021 7221 B
P 2021 7219 B
P 2021 7220 B
P 2021 7224 B
P 2021 7215 B
P 2021 7222 B
P 2021 7218 B
P 2021 7223 B
P 2021 7217 B
P 2021 7216 B

სასარგებლო მოდელები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 01 G 17/14
G 01 R 35/04

#2 2021 02 10

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AU 2021 15406 U
AU 2021 15299 U
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განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AU 2021 15299 U
AU 2021 15406 U

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
G 01 R 35/04
A 01 G 17/14

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

პატენტის ნომერი
(11)

G 06 Q 20/36

U 2021 2069 Y

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AU 2020 15243 U

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
პატენტის ნომერი
(11)
U 2021 2069 Y

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AU 2020 15243 U

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
G 06 Q 20/36

განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის ნომერი
(21)
AU 2019 15243
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განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AU 2020 15243 U
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პატენტის ნომერი
(11)
U 2021 2069 Y

სისტემური საძიებლები

დიზაინები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AD 2021 1179 S
AD 2021 1183 S

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
11-01
32-00

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AD 2021 1179 S
AD 2021 1183 S

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
11-01
32-00

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

პატენტის ნომერი
(11)

06-02
09-01
19-04

D 2021 874 S
D 2021 877 S
D 2021 875 S

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AD 2020 1158 S
AD 2020 1161 S
AD 2020 1159 S

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
პატენტის ნომერი
(11)
D 2021 874 S
D 2021 877 S
D 2021 875 S

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AD 2020 1158 S
AD 2020 1161 S
AD 2020 1159 S

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

#2 2021 02 10

06-02
09-01
19-04
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განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის ნომერი
(21)
AD 2020 1158
AD 2020 1161
AD 2020 1159

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AD 2020 1158 S
AD 2020 1161 S
AD 2020 1159 S

პატენტის ნომერი
(11)
D 2021 874 S
D 2021 877 S
D 2021 875 S

daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris
Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-01

patentis nomeri
(11)
D 2021 876 S

patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis
Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2021 876 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-01

ganacxadis nomris da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2021 876 S

ganacxadis nomeri
(21)
AD 2021 1198
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სასაქონლო ნიშნები
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
რეგისტრაციის
ნომერი
(111)

განაცხადის
Nნომერი
(210)

1
M 2021 33533 R
M 2021 33534 R
M 2021 33535 R
M 2021 33536 R
M 2021 33537 R
M 2021 33538 R
M 2021 33539 R
M 2021 33540 R
M 2021 33541 R
M 2021 33542 R
M 2021 33543 R
M 2021 33544 R
M 2021 33545 R
M 2021 33546 R
M 2021 33547 R
M 2021 33548 R
M 2021 33549 R
M 2021 33550 R
M 2021 33551 R
M 2021 33552 R
M 2021 33553 R
M 2021 33554 R
M 2021 33555 R
M 2021 33556 R
M 2021 33557 R
M 2021 33558 R
M 2021 33559 R
M 2021 33560 R
M 2021 33561 R
M 2021 33562 R
M 2021 33563 R
M 2021 33564 R
M 2021 33565 R
M 2021 33566 R
M 2021 33567 R
M 2021 33568 R
M 2021 33569 R
M 2021 33570 R
M 2021 33571 R
M 2021 33572 R
M 2021 33573 R
M 2021 33574 R
M 2021 33575 R
M 2021 33576 R
M 2021 33577 R
M 2021 33578 R
M 2021 33579 R

2
AM 111092
AM 103860
AM 105431
AM 105439
AM 105444
AM 105653
AM 105669
AM 105677
AM 105965
AM 106045
AM 106093
AM 106164
AM 106171
AM 106182
AM 106586
AM 106610
AM 106612
AM 106613
AM 106676
AM 106681
AM 106682
AM 106753
AM 106757
AM 106758
AM 106759
AM 106801
AM 106802
AM 106803
AM 106805
AM 106806
AM 106807
AM 106808
AM 106811
AM 106813
AM 106814
AM 106938
AM 106946
AM 106947
AM 106965
AM 107051
AM 107053
AM 107059
AM 107067
AM 107150
AM 107169
AM 107268
AM 107385

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)
3
–
AM 2020 103860 A
AM 2020 105431 A
AM 2020 105439 A
AM 2020 105444 A
AM 2020 105653 A
AM 2020 105669 A
AM 2020 105677 A
AM 2020 105965 A
AM 2020 106045 A
AM 2020 106093 A
AM 2020 106164 A
AM 2020 106171 A
AM 2020 106182 A
AM 2020 106586 A
AM 2020 106610 A
AM 2020 106612 A
AM 2020 106613 A
AM 2020 106676 A
AM 2020 106681 A
AM 2020 106682 A
AM 2020 106753 A
AM 2020 106757 A
AM 2020 106758 A
AM 2020 106759 A
AM 2020 106801 A
AM 2020 106802 A
AM 2020 106803 A
AM 2020 106805 A
AM 2020 106806 A
AM 2020 106807 A
AM 2020 106808 A
AM 2020 106811 A
AM 2020 106813 A
AM 2020 106814 A
AM 2020 106938 A
AM 2020 106946 A
AM 2020 106947 A
AM 2020 106965 A
AM 2020 107051 A
AM 2020 107053 A
AM 2020 107059 A
AM 2020 107067 A
AM 2020 107150 A
AM 2020 107169 A
AM 2020 107268 A
AM 2020 107385 A

#2 2021 02 10

ბიულეტენის
Nნომერი
4
2(558)2021
18(550)2020
18(550)2020
12(544)2020
11(543)2020
12(544)2020
12(544)2020
12(544)2020
12(544)2020
12(544)2020
16(548)2020
12(544)2020
15(547)2020
14(546)2020
15(547)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
16(548)2020
16(548)2020
16(548)2020
15(547)2020
17(549)2020
17(549)2020
17(549)2020
18(550)2020
17(549)2020
17(549)2020
17(549)2020
17(549)2020
17(549)2020
17(549)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
17(549)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
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1
M 2021 33580 R
M 2021 33581 R
M 2021 33582 R
M 2021 33583 R
M 2021 33584 R
M 2021 33585 R
M 2021 33586 R
M 2021 33587 R
M 2021 33588 R
M 2021 33589 R
M 2021 33590 R
M 2021 33591 R
M 2021 33592 R
M 2021 33593 R
M 2021 33594 R
M 2021 33595 R
M 2021 33596 R
M 2021 33597 R
M 2021 33598 R
M 2021 33599 R
M 2021 33600 R
M 2021 33601 R
M 2021 33602 R
M 2021 33603 R
M 2021 33604 R
M 2021 33605 R
M 2021 33606 R
M 2021 33607 R
M 2021 33608 R
M 2021 33609 R
M 2021 33610 R
M 2021 33611 R
M 2021 33612 R
M 2021 33613 R
M 2021 33614 R
M 2021 33615 R
M 2021 33616 R
M 2021 33617 R
M 2021 33618 R
M 2021 33619 R
M 2021 33620 R
M 2021 33621 R
M 2021 33622 R
M 2021 33623 R
M 2021 33624 R
M 2021 33625 R
M 2021 33626 R
M 2021 33627 R
M 2021 33628 R
M 2021 33629 R
M 2021 33630 R
M 2021 33631 R
M 2021 33632 R
M 2021 33633 R
M 2021 33634 R
M 2021 33635 R
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2
AM 107459
AM 107460
AM 107493
AM 107494
AM 107495
AM 107496
AM 104546
AM 104547
AM 104548
AM 105145
AM 111276
AM 111277
AM 111279
AM 111080
AM 111321
AM 111324
AM 111328
AM 111346
AM 111347
AM 111402
AM 111159
AM 111409
AM 111504
AM 111431
AM 103464
AM 104455
AM 105890
AM 105892
AM 105982
AM 105985
AM 106065
AM 106285
AM 106437
AM 106524
AM 106525
AM 106526
AM 106527
AM 106605
AM 106641
AM 106804
AM 106824
AM 106953
AM 107033
AM 107058
AM 107064
AM 107165
AM 107167
AM 107182
AM 107288
AM 107302
AM 107303
AM 107395
AM 107398
AM 107400
AM 107401
AM 107402

3
AM 2020 107459 A
AM 2020 107460 A
AM 2020 107493 A
AM 2020 107494 A
AM 2020 107495 A
AM 2020 107496 A
AM 2020 104546 A
AM 2020 104547 A
AM 2020 104548 A
AM 2020 105145 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AM 2020 103464 A
AM 2020 104455 A
AM 2020 105890 A
AM 2020 105892 A
AM 2020 105982 A
AM 2020 105985 A
AM 2020 106065 A
AM 2020 106285 A
AM 2020 106437 A
AM 2020 106524 A
AM 2020 106525 A
AM 2020 106526 A
AM 2020 106527 A
AM 2020 106605 A
AM 2020 106641 A
AM 2020 106804 A
AM 2020 106824 A
AM 2020 106953 A
AM 2020 107033 A
AM 2020 107058 A
AM 2020 107064 A
AM 2020 107165 A
AM 2020 107167 A
AM 2020 107182 A
AM 2020 107288 A
AM 2020 107302 A
AM 2020 107303 A
AM 2020 107395 A
AM 2020 107398 A
AM 2020 107400 A
AM 2020 107401 A
AM 2020 107402 A

#2 2021 02 10

4
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
18(550)2020
7(539)2020
7(539)2020
7(539)2020
11(543)2020
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
14(546)2020
18(550)2020
13(545)2020
13(545)2020
14(546)2020
17(549)2020
14(546)2020
14(546)2020
14(546)2020
15(547)2020
15(547)2020
15(547)2020
15(547)2020
20(552)2020
16(548)2020
17(549)2020
18(550)2020
16(548)2020
17(549)2020
19(551)2020
18(550)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020

სისტემური საძიებლები

1
M 2021 33636 R
M 2021 33637 R
M 2021 33638 R
M 2021 33639 R
M 2021 33640 R
M 2021 33641 R
M 2021 33642 R
M 2021 33643 R
M 2021 33644 R
M 2021 33645 R
M 2021 33646 R
M 2021 33647 R
M 2021 33648 R
M 2021 33649 R
M 2021 33650 R
M 2021 33651 R
M 2021 33652 R
M 2021 33653 R
M 2021 33654 R
M 2021 33655 R
M 2021 33656 R
M 2021 33657 R

2
AM 107403
AM 107406
AM 107407
AM 107466
AM 107467
AM 107468
AM 107470
AM 107487
AM 107497
AM 107550
AM 107556
AM 107567
AM 107573
AM 107575
AM 107576
AM 107670
AM 107923
AM 106955
AM 111343
AM 111437
AM 111405
AM 111507

3
AM 2020 107403 A
AM 2020 107406 A
AM 2020 107407 A
AM 2020 107466 A
AM 2020 107467 A
AM 2020 107468 A
AM 2020 107470 A
AM 2020 107487 A
AM 2020 107497 A
AM 2020 107550 A
AM 2020 107556 A
AM 2020 107567 A
AM 2020 107573 A
AM 2020 107575 A
AM 2020 107576 A
AM 2020 107670 A
AM 2020 107923 A
AM 2020 106955 A
–
–
–
–

#2 2021 02 10

4
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
20(552)2020
19(551)2020
20(552)2020
19(551)2020
20(552)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
19(551)2020
20(552)2020
20(552)2020
19(551)2020
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
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განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის
შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)
1
AM 2021 106666 A
AM 2021 108062 A
AM 2021 108298 A
AM 2021 108489 A
AM 2021 108593 A
AM 2021 108594 A
AM 2021 108610 A
AM 2021 108662 A
AM 2021 108675 A
AM 2021 108693 A
AM 2021 108695 A
AM 2021 108742 A
AM 2021 108743 A
AM 2021 108747 A
AM 2021 108749 A
AM 2021 108750 A
AM 2021 108752 A
AM 2021 108753 A
AM 2021 108755 A
AM 2021 108757 A
AM 2021 108759 A
AM 2021 108761 A
AM 2021 108762 A
AM 2021 108763 A
AM 2021 108764 A
AM 2021 108765 A
AM 2021 108766 A
AM 2021 108773 A
AM 2021 108780 A
AM 2021 108783 A
AM 2021 108788 A
AM 2021 108848 A
AM 2021 108851 A
AM 2021 108852 A

210

განაცხადის ნომერი
(210)
2
AM 106666
AM 108062
AM 108298
AM 108489
AM 108593
AM 108594
AM 108610
AM 108662
AM 108675
AM 108693
AM 108695
AM 108742
AM 108743
AM 108747
AM 108749
AM 108750
AM 108752
AM 108753
AM 108755
AM 108757
AM 108759
AM 108761
AM 108762
AM 108763
AM 108764
AM 108765
AM 108766
AM 108773
AM 108780
AM 108783
AM 108788
AM 108848
AM 108851
AM 108852

1
AM 2021 108859 A
AM 2021 108860 A
AM 2021 108861 A
AM 2021 108863 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108869 A
AM 2021 108872 A
AM 2021 108879 A
AM 2021 108880 A
AM 2021 108881 A
AM 2021 108886 A
AM 2021 108887 A
AM 2021 108889 A
AM 2021 108891 A
AM 2021 108893 A
AM 2021 108943 A
AM 2021 108945 A
AM 2021 108946 A
AM 2021 108950 A
AM 2021 108955 A
AM 2021 108958 A
AM 2021 108959 A
AM 2021 108967 A
AM 2021 108968 A
AM 2021 108969 A
AM 2021 109028 A
AM 2021 109030 A
AM 2021 109049 A
AM 2021 109110 A
AM 2021 109111 A
AM 2021 109112 A
AM 2021 109113 A
AM 2021 109114 A
AM 2021 109128 A
AM 2021 109134 A
AM 2021 109135 A
AM 2021 109221 A

#2 2021 02 10

2
AM 108859
AM 108860
AM 108861
AM 108863
AM 108865
AM 108869
AM 108872
AM 108879
AM 108880
AM 108881
AM 108886
AM 108887
AM 108889
AM 108891
AM 108893
AM 108943
AM 108945
AM 108946
AM 108950
AM 108955
AM 108958
AM 108959
AM 108967
AM 108968
AM 108969
AM 109028
AM 109030
AM 109049
AM 109110
AM 109111
AM 109112
AM 109113
AM 109114
AM 109128
AM 109134
AM 109135
AM 109221

სისტემური საძიებლები

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით
საქონლისა და/ან
მომსახურების კლასი
(511)
1
1
1
1
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
10
12
12
14
14
16
18
18
21
21
24
25
25
25
28
29
29
29
29
29
29

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)
2
AM 2021 109112 A
AM 2021 109113 A
AM 2021 109114 A
AM 2021 108594 A
AM 2021 108610 A
AM 2021 108675 A
AM 2021 108788 A
AM 2021 108757 A
AM 2021 108593 A
AM 2021 108610 A
AM 2021 108662 A
AM 2021 108675 A
AM 2021 108743 A
AM 2021 108747 A
AM 2021 108752 A
AM 2021 108753 A
AM 2021 108788 A
AM 2021 108887 A
AM 2021 108955 A
AM 2021 109112 A
AM 2021 109128 A
AM 2021 109134 A
AM 2021 109135 A
AM 2021 109221 A
AM 2021 108594 A
AM 2021 108851 A
AM 2021 108969 A
AM 2021 108675 A
AM 2021 108780 A
AM 2021 108946 A
AM 2021 108594 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108594 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108610 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108489 A
AM 2021 108594 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108750 A
AM 2021 108761 A
AM 2021 108783 A
AM 2021 108893 A
AM 2021 108950 A
AM 2021 109028 A
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1

2

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35

AM 2021 106666 A
AM 2021 108750 A
AM 2021 108761 A
AM 2021 108783 A
AM 2021 108863 A
AM 2021 108889 A
AM 2021 108891 A
AM 2021 108893 A
AM 2021 108958 A
AM 2021 109049 A
AM 2021 108967 A
AM 2021 108968 A
AM 2021 109112 A
AM 2021 109113 A
AM 2021 109114 A
AM 2021 106666 A
AM 2021 108742 A
AM 2021 108761 A
AM 2021 108886 A
AM 2021 109110 A
AM 2021 109111 A
AM 2021 106666 A
AM 2021 108062 A
AM 2021 108298 A
AM 2021 108773 A
AM 2021 108848 A
AM 2021 108852 A
AM 2021 108859 A
AM 2021 108860 A
AM 2021 108861 A
AM 2021 108869 A
AM 2021 108879 A
AM 2021 108945 A
AM 2021 108959 A
AM 2021 109110 A
AM 2021 109111 A
AM 2021 108759 A
AM 2021 108762 A
AM 2021 108763 A
AM 2021 108764 A
AM 2021 108765 A
AM 2021 108880 A
AM 2021 108881 A
AM 2021 106666 A
AM 2021 108489 A
AM 2021 108594 A
AM 2021 108749 A
AM 2021 108755 A
AM 2021 108757 A
AM 2021 108766 A
AM 2021 108851 A
AM 2021 108865 A
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სისტემური საძიებლები
1
35
35
36
37
37
37
41
42

2
AM 2021 108869 A
AM 2021 109030 A
AM 2021 108851 A
AM 2021 108780 A
AM 2021 108851 A
AM 2021 108872 A
AM 2021 108865 A
AM 2021 108943 A

1
42
43
43
43
43
44
44

2
AM 2021 108969 A
AM 2021 106666 A
AM 2021 108893 A
AM 2021 109030 A
AM 2021 109110 A
AM 2021 108693 A
AM 2021 108695 A

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით
საქონლისა და/ან
მომსახურების კლასი
(511)
5
5
5
5
5
5
29
29
29
30
30
30
31
32
32
33
34
34
35
35
35
35
43
43
43
43
43
44

212

დაჩქარებული პროცედურით
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის
ნომერი
(111)
M 2021 33593 R
M 2021 33596 R
M 2021 33597 R
M 2021 33598 R
M 2021 33655 R
M 2021 33657 R
M 2021 33595 R
M 2021 33601 R
M 2021 33603 R
M 2021 33595 R
M 2021 33602 R
M 2021 33603 R
M 2021 33656 R
M 2021 33533 R
M 2021 33595 R
M 2021 33599 R
M 2021 33590 R
M 2021 33591 R
M 2021 33595 R
M 2021 33597 R
M 2021 33598 R
M 2021 33654 R
M 2021 33592 R
M 2021 33594 R
M 2021 33595 R
M 2021 33600 R
M 2021 33603 R
M 2021 33593 R
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სამრეწველო საკუთრების
ოფიციალური ბიულეტენი

2(558)

გამოგონებები
სასარგებლო მოდელები
დიზაინები
სასაქონლო ნიშნები
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები
და გეოგრაფიული აღნიშვნები

მთავარი რედაქტორი:
კორექტორი:
დამკაბადონებლები:
პოლიგრაფიული ჯგუფი:

ნ. ბებრიშვილი
ლ. ჭანტურია
მ. ორდენიძე
ქ. სვანიძე
მ. მეჩიტიშვილი
ი. გოგოლაშვილი
ლ. დოლიძე
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