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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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144
146

გამოქვეყნებული ობიექტები
გამოგონებები
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:
15229; 15579; 15559
• პატენტები:
7359-7363

სასარგებლო მოდელები
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:
15637; 15699; 15519
• პატენტი:
2111

დიზაინები
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:
1248; 1250
• რეგისტრირებული დიზაინები:
924-925
• დიზაინები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბიუროში საქართველოს
ტერიტორიაზე უფლებათა გავრცელების მოთხოვნით
215012; 217827; 217929; 217937; 218025; 215238

სასაქონლო ნიშნები
• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია
გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:
85823*; 110126; 110210; 110377; 112675; 113219; 113375; 113780; 113879; 113978; 113984; 113994-113998;
114029; 114033; 114040, 114041; 114043; 114045-114047; 114051; 114053, 114054; 114132; 114137-114139;
114142; 114219, 114220; 114227, 114228; 114230; 114325-114327; 114331, 114332; 114336; 114343; 114399;
114413; 114423
• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები:
35110; 35112
• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები:
35108, 35109; 35111; 35113-35118
• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის
მინიჭების შესახებ:
110618; 111805; 112831; 112869; 112871; 112968-112971; 112989; 112993-112996; 112998-113004; 113006,
113007; 113053, 113054; 113056, 113057; 113059, 113060; 113074; 113076, 113077; 113079; 113087, 113088;
113152; 113164-113167; 113169- 113171; 113173; 113177; 113180; 113299-113301; 113330; 113442; 113465;
113467; 113469, 113470, 113480; 113482; 113524- 113527; 113532, 113533; 113535; 113551-113555; 113568,
113569; 113744; 113755-113759; 113761; 113845; 113890-113893; 113939-113941; 113943; 114021; 114119-114121
• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში:
105589; 106330; 106425; 109475; 109876; 110154; 111316; 111356, 111357; 111387, 111388; 111392; 111461-111465; 111491-111493; 111495; 111560-111564; 111574; 111622-111625; 111637; 111639; 111653; 111655-111662; 111672; 111683-111685; 111760; 111769, 111770; 111781; 111787-111791; 111803; 111808; 111810;
111815, 111816; 111826; 111888, 111889; 111896-111898; 111901-111903; 111905, 111906; 111908, 111909;
111920; 111922, 111923; 111978, 111979; 111983, 111984; 111989, 111990; 112005; 112007; 112009; 112012;
112015; 112017; 112021; 112032-112039; 112116; 112126; 112129; 112134, 112135; 112151; 112163; 112200;
112205; 112218; 112237; 112251, 112252; 112313, 112314; 112318; 112320; 112324; 112339; 112353-112355;
112357; 112435; 112445; 112467; 112786

3

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 64

(10) AP 2022 15229 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 39/095
C 08 B 37/00
C 08 H 1/00
C 08 L 5/00
(22) 2018 05 03

(10) AP 2022 15579 A

(21) AP 2018 15229
(31) 201721015961
(32) 2017 05 05
(33) IN
(71) სერუმ ინსტიტუტე ოფ ინდია პრივატე
ლიმიტედ (IN)
212/2, ოფფ სოლი პოონავალლა როად,
ჰადაპსარ, პუნე, მაჰარაშტრა, 411028,
ინდოეთი (IN)
(72) მჰალასაკანტ დჰერე რაჯეევ (IN);
სარმა ანნამრაჯუ დატტატრეია (IN);
შანკარ პისალ სამბჰაჯი (IN)
(74) გიორგი ღვინჯილია
(85) 2019 12 04
(86) PCT/IB2018/053069, 2018 05 03
(54) მინარევების მოცილების მეთოდი
ბაქტერიულ კაფსულოვან პოლისაქარიდზე დაფუძნებული
პრეპარატებიდან
(57) მოცემული გამოგონება ეხება ბაქტერიული
კაფსულოვანი პოლისაქარიდის იზოლირების
მეთოდს Neisseria Meningitidis სეროტიპებიდან.
გამოგონება, ასევე, ეხება ვაქცინას და იმუნოგენურ კომპოზიციას, რომელიც შეიცავს ამ მეთოდით მიღებულ პოლისაქარიდულ ანტიგენს.
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი
38 დამოკიდებული
ფიგურა: 5
________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
B 64 D 27/10
F 02 K 3/77
(21) AP 2021 15579
(22) 2021 03 05
(71) შპს „საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი“ (GE)
ქეთევან დედოფლის გამზ. 16, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ანდრო მაისურაძე (GE);
სერგო ტეფნაძე (GE);
გიორგი მუშკუდიანი (GE)
(74) ანდრო მაისურაძე
(54) ორკონტურიანი ტურბორეაქტიული
ძრავა უცხო სხეულების ზემოქმედებისაგან დამცავი კომბინირებული
მოწყობილობით
(57) ძრავა ფორმირებულია ორკონტურიანი საბაზო ტურბორეაქტიული ძრავასა და უცხო სხეულების მოხვედრისაგან დამცავი მოწყობილობით, სადაც უცხო სხეულებისაგან დამცავი
მოწყობილობა შეიცავს ფრთოვანას ისრისებურ
მდგომარეობაში განლაგების შესაძლებლობის
მქონე ფრთებით 22, ამასთან, საბაზო ტურბორეაქტიული ძრავას ჰაერმიმღებში 1 ფრთოვანას
წინ თანმიმდევრობით განთავსებულია სხვადასხვა ფართობის უჯრედების მქონე სამი ბადე
30, 33 და 34, თვით ფრთოვანას ფრთებს კი ისრისებურ მდგომარეობაში განლაგების შესაძლებლობა გააჩნიათ ჩაკეცილი მდგომარეობიდან, რისთვისაც იგი აღჭურვილია ამძრავით.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, უცხო სხეულებისაგან დამცავი მოწყობილობას გააჩნია ჰაერმიმღების 1 წინ განლაგებული კონუსური ელემენტი 36, რომელიც ძალური ჩარჩოთი 35 დაკავშირებულია ჰაერმიმღების 1 კორპუსთან, ძალურ ჩარჩოსა და კონუსურ ელემენტში შესრულებულია არხები ჰაერის ან სითხის გასატარებ-
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გამოგონებები
ლად, კონუსურ ელემენტში შესრულებული
არხები აღჭურვილია გამოსასვლელი ნახვრეტებით, ჩადგმულია რეაქტიული საქშენები 38
ზებგერითი ჰაერის ნაკადების ან მძლავრი სითხის ჭავლის გასაფრქვევად ფრენის მიმართულებასთან კუთხით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ფიგურა: 12

გოფრირებული მილი 10, ხოლო წყალსაცავთან
დაკავშირებულია მილი 12 ზედმეტი წყლის გამოშვებისათვის.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 1

ფიგ. 1

________________________________________

ფიგ. 1

________________________________________

განყოფილება E
E 03
(10) AP 2022 15559 A

(51) Int. Cl. (2006)
E 03 B 1/00
(21) AP 2021 15559
(22) 2021 02 12
(71) სავლე ჩხიტუნიძე (GE)
კ. ტიმირიაზევის ქ. 20, სოხუმი,
საქართველო (GE)
(72) სავლე ჩხიტუნიძე (GE)
(54) წყალმომარაგების სისტემა ზიარჭურჭლის პრინციპით
(57) სისტემა შეიცავს წყალსაცავს 1 მიერთებულს წყლის წყაროსთან, ორ ავზს 13 და 6, რომელთაგან ერთში განლაგებულია ფილტრი 4,
რომელიც სალექრიანი 7 სუფთა წყლის მილით
5 დაკავშირებულია მეორე ავზთან ზიარჭურჭლის პრინციპით, ამასთან, ფილტრიანი ავზი
აღჭურვილია ტივტივათი 3, რომელზეც მოთავსებულია წყალსაცავთან დაკავშირებული გოფრირებული მილი 2 ფილტრში წყლის თვითდინებით მისაწოდებლად, მეორე ავზში კი დამონტაჟებულია წყლის რაოდენობის ავტომატურად
მიწოდების მარეგულირებელი სარქველი 8, რომლის მეშვეობით ავზი მუდმივად სავსეა სუფთა წყლით, ამასთან, მარეგულირებელი სარქველი მიერთებულია მეორე ავზში ჩადგმულ მეორე ტივტივასთან 9, რომელზეც დამაგრებულია
გამანაწილებელ მილთან 11 დაკავშირებული
№5 2022 03 10
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გამოგონებები

გამოგონების პატენტები
განყოფილება A

უჯრედების რაოდენობის გაზრდისა და
ნეკროზული უჯრედების რაოდენობის
შესამცირებლად
________________________________________

A 01
(11) P 2022 7363 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 K 61/00
(44) 20(576)/2021

A 61

(10) AP 2021 15380 A
(21) AP 2020 15380
(22) 2020 06 25
(24) 2020 06 25
(73) რამაზ პეტრემღვდლისშვილი (GE)
ტიბანის ქ. 72, თბილისი, საქართველო (GE);
გიორგი გაგუა (GE)
ტაშკენტის ქ. 5, ბ. 173, რუსთავი,
საქართველო (GE);
ომარ ახმეტელაშვილი (GE)
ი. აბაშიძის ქ. 61, ბ. 20, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) რამაზ პეტრემღვდლისშვილი (GE);
გიორგი გაგუა (GE);
ომარ ახმეტელაშვილი (GE)
(54) აკვარიუმის თევზების კომპლექსური
გამღიზიანებელი ხელსაწყო
________________________________________

(11) P 2022 7359 B

A 23
(11) P 2022 7360 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 23 L 33/105
A 61 Q 19/08
(44) 18(574)/2021

(10) AP 2021 15237 A
(21) AP 2017 15237
(22) 2017 12 15
(24) 2017 12 15
(86) PCT/JP2017/045207, 2017 12 15
(73) ცუკასა ნაგაო (JP)
141-1 კამიტერუ-ჩო, ნაგაჰამა-ში სიგა,
5260015 (JP)
(72) ცუკასა ნაგაო (JP)
(74) ხათუნა იმნაძე
(54) ჯანსაღი საკვები და კოსმეტიკა აპოპტოზური უჯრედების რაოდენობის
გაზრდისა და ნეკროზული უჯრედების
რაოდენობის შესამცირებლად და ხერხი
ყურძნის წიპწისგან მიღებული ღივის
გამოტანის მასტიმულირებელი ინგრედიენტის საწარმოებლად აპოპტოზური
6

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/519
A 61 K 31/53
A 61 P 35/00
C 07 D 471/04
C 07 D 487/04
(44) 20(576)/2021

(10) AP 2021 15385 A
(21) AP 2018 15385
(22) 2018 12 13
(24) 2018 12 13
(31) 201721044886; 201821024634; 201821040029
(32) 2017 12 13; 2018 07 02; 2018 10 23
(33) IN; IN; IN
(86) PCT/IB2018/060015, 2018 12 13
(73) ლუპინ ლიმიტედ (IN)
კალპატარუ ინსპაიე, 3 ფლორ, ოფ ვესთერნ
ექსპრესს ჰაიუეი, სანტაკრუზ (ისტ),
მუმბაი 400055 (IN)
(72) კულკარნი სანჯეევ, ანანტ (IN);
ხაჯარე ანილ, კაშირამ (IN);
გუდადე განეშ, ბხაუსახებ (IN);
სეტხი საჩხინ (IN);
გორე ბალასახებ, არჯუნ (IN);
სინდკხედკარ მილინდ, დატტატრაია (IN);
კამბოჯ რაჯენდერ, კუმარ (IN);
ტრიამბაკე მახადეო, ბხასკარ (IN);
პალლე ვენკატა, პ. (IN);
ლაგად დიპაკ, რაიჩხანდ (IN);
ნაირ პრატჰაპ, სრეედხარან (IN);
კულკარნი ჩხაიტანია, პრაბხაკარ (IN);
პავარ ჩეტან, სანჯაი (IN)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) ჩანაცვლებული ბიციკლური ჰეტეროციკლური ნაერთები PRMT5 ინჰიბიტორების სახით
________________________________________
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განყოფილება B
B 65
(11) P 2022 7362 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 65 D 85/10
(44) 21(577)/2021

(10) AP 2021 15628 A
(21) AP 2021 15628
(22) 2021 05 13
(24) 2021 05 13
(73) ნიკო მელიქიძე (GE)
ნუცუბიძის II პლატო, III კვარტ., კორპ. 1,
ბ. 10, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ნიკო მელიქიძე (GE)
(54) საფუთავი სიგარეტებისათვის
________________________________________

განყოფილება E
E 02
(11) P 2022 7361 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 02 B 9/04
(44) 20(576)/2021

(10) AP 2021 15582 A
(21) AP 2021 15582
(22) 2021 03 11
(24) 2021 03 11
(73) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (GE)
მ. კოსტავას ქ. 77, თბილისი, საქართველო (GE);
დავით გურგენიძე (GE)
ი. აბაშიძის ქ. 42, ბ. 57, თბილისი,
საქართველო (GE);
ლევან კლიმიაშვილი (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 11, ბ. 89, თბილისი,
საქართველო (GE);
გიორგი ომსარაშვილი (GE)
დიდი დიღომი, I მკრ., გ. ბრწყინვალეს ქ.
41, ბ. 14, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) დავით გურგენიძე (GE);
ლევან კლიმიაშვილი (GE);
გიორგი ომსარაშვილი (GE)
(54) კალაპოტქვეშა წყალმიმღები
ნაგებობა
________________________________________
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სასარგებლო მოდელები
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
A 61
(10) AU 2022 15637 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 L 2/16
(21) AU 2021 15637
(22) 2021 05 24
(71) შპს „ეკო ბოჰემია“ (GE)
სოფელი წეროვანი, 3318, მცხეთა,
საქართველო (GE)
(72) კობა გაჩეჩილაძე (GE)
(54) სადეზინფექციო საშუალება ანტიბაქტი
(57) სადეზინფექციო საშუალება შეიცავს წყალბადის ზეჟანგს, ყინულოვან ძმარმჟავას, ორთოფოსფორმჟავას, ეთილენდიამინტეტრაძმარმჟავას ნატრიუმის მარილს (ნატრიუმის ედტა), კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასა და წყალს.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
________________________________________

(74) ხათუნა იმნაძე
(54) სატრანსპორტო საშუალების შიგა
წვის ძრავას გამონაბოლქვი აირების
საუტილიზაციო მოწყობილობა
(57) მოწყობილობა შეიცავს ძრავადან გამონაბოლქვი აირების კოლექტორთან 4 დაკავშირებულ ნამუშევარი აირების ენერგიის გარდამქმნელ კვანძს, სადაც ხსენებული კვანძი შესრულებულია კამერისა 7 და მასში განთავსებული
ტურბინის 10 სახით, ტურბინის ლილვი 11 კი
დაკავშირებულია კამერის გარეთ დაყენებულ
ცვლადი დენის გენერატორთან 12. ხსენებულ
კამერას აქვს შესასვლელი და გამოსასვლელი
ნახვრეტები 8 და 9, რომლებიც შესრულებულია, შესაბამისად, კოლექტორთან და გამონაბოლქვი აირების გამომყვან მილთან 6 მიერთების შესაძლებლობით, გარდა ამისა, მოწყობილობა აღჭურვილია, სულ მცირე, ერთი დენის
გარდამქმნელით მაინც.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ფიგურა: 2

განყოფილება F
F 01
(10) AU 2022 15699 U

(51) Int. Cl. (2006)
F 01 K 23/10
(21) AU 2021 15699
(22) 2021 07 19
(71) რევაზ გიორგანაშვილი (GE)
დიდი დიღომი, დიმიტრი თავდადებულის ქ. 6, ბ. 40, 0131, თბილისი,
საქართველო (GE);
ზეზვა ჯაიანი (GE)
წყნეთის ქ. 4ა, ბ. 32, 0162, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) რევაზ გიორგანაშვილი (GE);
ზეზვა ჯაიანი (GE)

8

ფიგ. 1

________________________________________
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F 03
(10) AU 2022 15519 U

(51) Int. Cl. (2006)
F 03 D 5/00
(21) AU 2020 15519
(22) 2020 12 16
(71) არჩილ გეგუჩაძე (GE)
ა. ჩეხოვის ქ. 25, 4600, ქუთაისი, საქართველო (GE);
ანზორი ყუფარაძე (GE)
არზაყან ემხვარის ქ., I შესახვ. კორპ. 1, ბ. 7,
0159, თბილისი, საქართველო (GE);
ნატა სულაქველიძე (GE)
არზაყან ემხვარის ქ., I შესახვ. კორპ. 1, ბ. 7,
0159, თბილისი, საქართველო (GE);
სსიპ „შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“ (GE)
მერაბ ალექსიძის ქ., II შესახვევი 2, 0193,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) არჩილ გეგუჩაძე (GE);
ანზორი ყუფარაძე (GE);
ნატა სულაქველიძე (GE)
(54) კონუსური ქარის ბორბალი
(57) კონუსური ქარის ბორბალი შეიცავს მორგვზე 1 თანაბარი ინტერვალებით დამაგრებულ
და რადიალურად განლაგებულ, მისი ბრუნვის
ღერძის მიმართ დახრილ ფრთებს 2, რომლებიც
ბრუნვის დროს შემოწერენ წაკვეთილი კონუსის
სახის ზედაპირს, ხოლო ბრუნვის ღერძი დახრილია ჰორიზონტის მიმართ და ჩასმულია
ბრუნვის საყრდენში 5, რომელიც აღჭურვილია
ჰორიზონტალური სახსრით 7 დგარზე დამაგრებულ ვერტიკალური ბრუნვის საყრდენთან 6
დასაკავშირებლად, ამასთან, ქარის ბორბლის
ქვემოთ, მისი ბრუნვის საყრდენთან ხისტადაა
დაკავშირებული ფარი 3, რომელსაც გააჩნია ქარის ბორბლის ფრთების ბრუნვის დროს შემოწერილი წაკვეთილი კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფორმა და განვრცობილია ამ ზედაპირის
გასწვრივ.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 6

ფიგ. 1

________________________________________
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სასარგებლო მოდელის პატენტი
განყოფილება C
C 12
(11) U 2022 2111 Y

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 G 3/025
(44) 18(574)/2021

(10) AU 2021 15359 U
(21) AU 2020 15359
(22) 2020 06 07
(24) 2020 06 07
(73) ლევან წირღვავა (GE)
გურიელის ქ. 13, 0186, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ლევან წირღვავა (GE)
(74) პავლე მეიფარიანი
(54) დაბალალკოჰოლური მატონიზირებელი სასმელი
________________________________________
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დიზაინები
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).

(10) AD 2022 1248 S
(51) 01-01
(21) AD 2021 1248
(22) 2021 11 03
(28) 1
(71) ქეთევან მეშველიანი (GE)
დავით აღმაშენებლის გამზ. 147, 0112, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) ქეთევან მეშველიანი (GE)
(74) ნიკოლოზ გოგილიძე (GE)
(54) შოკოლადი
(55)

1.1

1.2
________________________________________
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(10) AD 2022 1250 S
(51) 32-00
(21) AD 2021 1250
(22) 2021 12 06
(28) 1
(71) თეონა ლაზაშვილი (GE)
დიდი დიღომი, IV მკრ., კორპ. 29, ბ. 69, 0131, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) თეონა ლაზაშვილი (GE)
(54) ლოგო
(55)

1.1
________________________________________
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რეგისტრირებული დიზაინები
(11) D 2022 924 S
(51) 15-07
(10) AD 2021 1237 S
(44) 2021 11 25 №21
(21) AD 2021 1237
(22) 2021 08 20
(24) 2021 08 20
(28) 1
(18) 2026 08 20
(73) გიორგი ცაბოლაშვილი (GE)
მუხიანი, 1 მკრ., კორპ. ბ, ბ. 404, 0172,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) გიორგი ცაბოლაშვილი (GE)
(54) ბოთლის ფორმის მაცივარი
________________________________________
(11) D 2022 925 S
(51) 20-02
(10) AD 2021 1221 S
(44) 2021 11 25 №21
(21) AD 2021 1221
(22) 2021 06 10
(24) 2021 06 10
(28) 1
(18) 2026 06 10
(73) შპს „მოსეირნე დაფა“ (GE)
ც. დადიანის ქ. 34, კორპ. 13, ბ. 7, 0180,
თბილისი, საქართველო (GE)
(72) მერაბ მახარაძე (GE)
(54) სარეკლამო დაფა
________________________________________
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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/215 012
(51) 10-07
(15) 2021 06 14
(44) 50/2021 (2021 12 17)
(22) 2021 06 14
(28) 4
(73) HARRY WINSTON SA
Chemin Du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG,
TN, TR, UA
(72) 1-2: Emmanuelle Dominguez
C/o Harry Winston SA Chemin Du Tourbillon 8, 1228, Plan-les-Ouates (CH);
3-4: Mathilde Petit
C/o Harry Winston SA Chemin Du Tourbillon 8, 1228, Plan-les-Ouates (CH)
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)
Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH)
(54) 1. Watch case, 2.-4. Watch dial
(55)

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6
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1.7

2.3

1.8

2.1

2.4

2.2

2.5

2.7

2.6

2.8

3.2

3.1

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

16

4.8
________________________________________
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(11) DM/217 827
(51) 20-01
(15) 2021 08 17
(44) 50/2021 (2021 12 17)
(22) 2021 08 17
(28) 1
(30) No1: 17.06.2021; 2021503050; RU
(73) KAIZER LLC
Varshavskaya Ul., D. 23, K. 4, Liter A, Etazh/pom/kom - 2/1N/№54, Municipal'Ny'j Okrug Novoizmajlovskoe
Vn.Ter.G., RU-196128 Saint-Peterburg (RU)
(85) −
(86) −
(87) −
(88) RU
(89) RU
(81) III. AM, AZ, BY, EM, GE, KG, MD, TJ, TR, UA
(72) Mixail Anatol'evich Kucherenkov
Ul. Grina, D.1, Korp. 2, Kv. 186, , RU-117216, Moscow (RU);
Ivan Olegovich Mel'nik
Ul. Tallinskaya, D. 17, Korp. 2, Kv. 45, , RU-123458, Moscow (RU);
Aleksej Yur'evich Vagurin
Ul. 50-letiya Komsomola, D.35, Kv.5, Ivanovskaya Obl., G. , RU-155800, Kineshma (RU)
(74) Online Patent, LLC
Post Box 365, RU-121151 Moscow (RU)
(54) 1. Self-service payment terminal
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
________________________________________
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(11) DM/217 929
(51) 14-01
(15) 2021 09 27
(44) 51/2021 (2021 12 24)
(22) 2021 09 27
(28) 1
(30) No1: 01.09.2021; 2021504395; RU
(73) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "KHAITEKINZHINIRING"
PRECHISTENSKAYA NABEREZHNAYA, DOM 17, ETAZH 2, 119034 MOSCOW (RU)
(85) −
(86) −
(87) RU
(88) RU
(89) RU
(81) III. AM, AZ, BY, EM, GB, GE, JP, KG, KP, MD, TJ, TM, UA, US
(72) Rodion Radmirovich Usaev
Parashutnaya Ulitsa, D. 31, Korp. 2, Kv. 241, 197371, Saint-Petersburg (RU)
(74) MAXIM CHERNYAEV
A/ya 38, 117463 MOSCOW (RU)
(54) 1. Microphone [except for telephones]
(55)

1.1

1.2

1.5

18

1.3

1.4

1.6
________________________________________
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(11) DM/217 937
(51) 24-04
(15) 2021 03 08
(44) 51/2021 (2021 12 24)
(22) 2021 03 08
(28) 1
(73) FEATHER COMPANY LTD.
Is 40 Larch Street, Suite #201, P3E 5M7 Sudbury, Ontario (CA)
(85) CA
(86) CA
(87) CA
(88) CA
(89) CA
(81) III. AM, AZ, CH, EM, GB, GE, IL, IS, JP, KR, MX, NO, OA, RU, SG, UA, US
(72) Dave RODNEY
31 Power Street, PO Box 1362, P0M 1N0, Copper Cliff, Ontario (CA);
Patrick LEHOUX
284 David Street, P3E 1T8, Sudbury, Ontario (CA);
Mitch THOMPSON
496 Telstar Avenue, P3E 5K8, Sudbury, Ontario (CA)
(74) MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 Slater Street, 14th Fllor, K1P 5H9 Ottawa, Ontario (CA)
(54) 1. Inhaler
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
________________________________________
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(11) DM/218 025
(51) 14-03
(15) 2021 09 03
(44) 52/2021 (2021 12 31)
(22) 2021 09 03
(28) 1
(73) NETATMO
73 Rue De Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt (FR)
(85) FR
(86) FR
(87) FR
(88) FR
(89) FR
(81) II. BJ, CI, GA, GR, IT, MA, ML, NE, SN III. AL, AM, AZ, BA, BG, BN, BW, BX, BY, BZ, CA, CH, DE,
DK, EE, EG, EM, ES, FI, FR, GB, GE, GH, HR, HU, IL, IS, JP, KG, KH, KP, KR, LI, LT, LV, MC, MD,
ME, MK, MN, MX, NA, NO, OA, OM, PL, RO, RS, RU, RW, SG, SI, SM, SR, ST, SY, TJ, TM, TN, TR,
UA, US, VN, WS
(72) Romain Cazalis
73 Rue De Sèvres, 92100, Boulogne Billancourt (FR)
(74) Benoît Bourdon
73 Rue De Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt (FR)
(54) 1. Intercommunication and infrared remote controller
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
________________________________________
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(11) DM/215 238
(51) 11-01
(15) 2021 07 09
(44) 02/2022 (2022 01 07)
(22) 2021 07 09
(28) 6
(73) HARRY WINSTON SA
Chemin Du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG,
TN, TR, UA
(72) 1 Dominique RIVIERE
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US);
2-4; 6 Rie YATSUGI-KANG
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US);
5 Delphine ABDOURAHIM
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US)
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)
Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH)
(54) 1. Brooch, 2. Bracelet, 3. Finger ring, 4. Pair of earrings, 5. Brooch, 6. Pair of earrings
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4
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1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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2.8

3.1

3.2

3.3

3.6

3.4

3.7

3.5

3.8

4.1

4.2

4.3
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.3

5.4

5.5

5.6

5.8

24

5.2

5.7

6.1
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6.2

6.4

6.3

6.5

6.6

6.7

6.8
________________________________________
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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 2022 85823 A*
(210) AM 85823
(220) 2016 01 22
(731) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“
ა. ბელიაშვილის ქ. 8, 0159, თბილისი,
საქართველო
(540)

33 – ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
___________________________________________

(591) წითელი, თეთრი, ოქროსფერი, ლურჯი
(531) 02.09.01; 26.04.22; 26.04.24; 28.19; 29.01.14
(511)
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი,
რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები
ცხიმები.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები;
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი
ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები;
ცხოველთა საკვები; ალაო.
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.

26

(260) AM 2022 110126 A
(210) AM 110126
(220) 2020 10 13
(731) შალვა ხეცურიანი
თამარ მეფის გამზ. 17, 0112, თბილისი,
საქართველო
(740) ნესტან მიქაძე
(540)

Kolkhi Asuli
კოლხი ასული
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2022 110210 A
(210) AM 110210
(220) 2021 08 19
(731) შპს `ვილი~
ზურაბ და თეიმურაზ ზალდასტანიშვილების ქ. 16, კომერციული ფართი 5, სარ.
1, საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
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(540)

(591) მწვანე, თეთრი
(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 28.19
(511)
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება.
42 – სამეცინერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები
და გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სამსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული პროგრამების შექმნა და დამუშავება.
___________________________________________
(260) AM 2022 110377 A
(210) AM 110377
(220) 2021 09 01
(731) თამარ ქაფიანიძე
ქეთევან დედოფლის ქ. 2, ბ. 83, 0103,
თბილისი, საქართველო
(540)

Kaveuli
(591) შავ-თეთრი
(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.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი
და ნახევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრონომეტრული ინსტრუმენტები.
___________________________________________

(260) AM 2022 112675 A
(210) AM 112675
(220) 2021 04 16
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

HEETS AMBER
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;
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; პორტსიგარები (კოლოფები) ელექტრონული მრავალჯერადად დასატენი სიგარეტებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2022 113219 A
(210) AM 113219
(220) 2021 05 31
(731) შპს „მიჯ გრუპ“
ჭიაურელის ქ. 16, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

იმერეთი ვაინმეიქინგ
(591) შავ-თეთრი
(526) იმერეთი
(511)
35 – რეკლამა, ბიზნეს მენეჯმენტი, ბიზნესის
ადმინისტრირება, საოფისე მომსახურება.
___________________________________________

(591) შავი, ოქროსფერი, თეთრი
(531) 07.01.01; 07.01.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 29.01.12
(526) Kartli
(511)
33 – ღვინო.
___________________________________________
(260) AM 2022 113375 A
(210) AM 113375
(220) 2021 06 06
(731) გიორგი გალდავაძე
ცოტნე დადიანის ქ. 21/23, 0101, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 05.05.01; 05.05.20; 05.11.15; 26.13.25
(511)
34 – თამბაქო და თამბაქოს შემცვლელები; სიგარეტები და სიგარები; ელექტრონული სიგარეტები და პირის ღრუს აეროზოლები მწეველთათვის; მწეველთა საკუთვნო; ასანთი.
___________________________________________
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(260) AM 2022 113780 A
(210) AM 113780
(220) 2021 07 07
(731) შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
სულხან ცინცაძის ქ. 12, 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2022 113879 A
(210) AM 113879
(220) 2021 07 15
(731) შპს `ტრანს ლოგისტიკ~
იყალთოს ქ. 55, საბურთალოს რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) მწვანე, ყვითელი, თეთრი, ნაცრისფერი,
შავი
(531) 01.03.01; 01.03.15; 05.01.01; 05.01.08;
05.01.10; 05.03.13; 05.03.15; 06.01.02;
26.01.01; 26.01.04; 26.01.21; 29.01.14
(526) ტყიბული
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2022 113978 A
(210) AM 113978
(220) 2021 07 19
(731) შპს `თი სი ეი~
არბოშიკის ქ. 2, 0144, ისნის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
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(540)

რი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი;
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).

(591) 123A29 მწვანე, E6BF83 ღია ყავისფერი,
თეთრი
(531) 01.01.02; 01.01.09; 27.05.01; 27.05.23;
29.01.12
(511)
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე,
ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელი აპარატები.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება.
___________________________________________
(260) AM 2022 113984 A
(210) AM 113984
(220) 2021 07 19
(731) ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია
`ელკანა~
გაზაფხულის ქ. 61, 0186, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) 0F0707 შავი, 0A6D13 მწვანე
(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12
(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; საფუა-

31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის და მეტყევეობის
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოსტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა
საკვები და სასმელი ალაო.
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.
41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სამსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული
პროგრამების შექმნა და დამუშავება.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის;
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
___________________________________________
(260) AM 2022 113994 A
(210) AM 113994
(220) 2021 07 21
(731) ალექსანდრე ბოლქვაძე
ფალიაშვილის ქ. 66, ბ. 51, 0179, თბილისი,
საქართველო
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(540)

(531) 05.03.04; 05.03.19; 05.07.10; 29.01.14
(511)
25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი;
შარფები.
___________________________________________
(260) AM 2022 113996 A
(210) AM 113996
(220) 2021 07 21
(731) ალექსანდრე ბოლქვაძე
ფალიაშვილის ქ. 66, ბ. 51, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) მუქი ლურჯი, იასამნისფერი, ოქროსფერი,
ღია იასამნისფერი, ხაკისფერი, ბეჟი, მწვანე,
ბორდოსფერი
(531) 05.03.19; 05.07.10; 05.13.06; 23.03.02;
25.01.05; 25.01.09; 25.01.10; 25.01.25;
26.01.21; 27.05.01; 29.01.15
(511)
25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი;
შარფები.
___________________________________________
(260) AM 2022 113995 A
(210) AM 113995
(220) 2021 07 21
(731) ალექსანდრე ბოლქვაძე
ფალიაშვილის ქ. 66, ბ. 51, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 23.03.02; 27.05.01
(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; კანის
მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური ზეთები; კოსმეტიკური კრემები; კოსმეტიკური ლოსიონები; კოსმეტიკური ნაღები;
კოსმეტიკური ნაკრები; სხვადასხვა კოსმეტიკური საშუალებები; პარფიუმერია; ჰიგიენური საშუალებები; საპონი; შამპუნი; ლოსიონი; სხვადასხვა ჰიგიენური, კოსმეტიკური და თავის
მოვლის საშუალებები.
25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი;
შარფები.
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები;
უალკოჰოლო კოქტეილები; წვენები; ლიმონათები; სხვა უალკოჰოლო სასმელები.

(591) ხაკისფერი, ყვითელი, მწვანე, ბეჟი,
იასამნისფერი

30

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა);
მათ შორის, სპირტის შემცველი სასმელები; ალკოჰოლიანი კოქტეილები; ვისკი; ლიქიორები
და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელები.
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35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.

(540)

43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
მათ შორის, კაფეები, კაფეტერიები, სასადილოები, რესტორნები, თვითმომსახურების რესტორნები, საკვების და სასმელის შეკვეთით დამზადება და მიტანა; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; სასტუმრო.
___________________________________________
(260) AM 2022 113997 A
(210) AM 113997
(220) 2021 07 21
(731) ალექსანდრე ბოლქვაძე
ფალიაშვილის ქ. 66, ბ. 51, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ყავისფერი, ყვითელი, მუქი ლურჯი,
ხაკისფერი, ცისფერი, მწვანე
(531) 02.07.02; 05.03.04; 05.03.19; 05.07.10;
25.01.05; 25.01.09; 25.01.10; 29.01.15
(511)
25 – ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი;
შარფები.
___________________________________________
(260) AM 2022 113998 A
(210) AM 113998
(220) 2021 07 21
(731) ალექსანდრე ბოლქვაძე
ფალიაშვილის ქ. 66, ბ. 51, 0179, თბილისი,
საქართველო

(591) ოქროსფერი, ბეჟი, ყავისფერი, მწვანე,
სტაფილოსფერი
(531) 05.03.04; 05.03.19; 05.07.10; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.21;
29.01.15
(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; კანის
მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური ზეთები; კოსმეტიკური კრემები; კოსმეტიკური ლოსიონები; კოსმეტიკური ნაღები;
კოსმეტიკური ნაკრები; სხვადასხვა კოსმეტიკური საშუალებები; პარფიუმერია; ჰიგიენური საშუალებები; საპონი; შამპუნი; ლოსიონი; სხვადასხვა ჰიგიენური, კოსმეტიკური და თავის
მოვლის საშუალებები.
___________________________________________
(260) AM 2022 114029 A
(210) AM 114029
(220) 2021 07 23
(731) ჰენკუკ ტაიერ & ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
286, პანგიო-რო, ბუნდანგ-გუ, სონამ-სი,
კიონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

№5 2022 03 10

31

სასაქონლო ნიშნები
(591) შავ-თეთრი
(531) 24.17.03; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(511)
12 – სალტეები ავტომობილებისათვის; სალტეები ველოსიპედებისათვის; პნევმატიკური სალტეების გარსაცმები; შალითები სალტეებისთვის; სალტეები მოტოციკლეტებისთვის; მწებავი
რეზინები ავტოკამერის შესაკეთებლად; ველოსიპედის საბურავების კამერები; მოტოციკლეტების საბურავების კამერები; კამერები პნევმატიკური სალტესათვის; სატრანსპორტო საშუალებების საბურავების კამერები; საბარგო ბადეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; პნევმატური საბურავები; სალტეს კამერის სარემონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სატრანსპორტო საშუალებების თვლის ფერსოები; შალითები ველოსიპედის დასაჯდომებისათვის; შალითები მოტოციკლის დასაჯდომებისათვის; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების დასაჯდომებისთვის; მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ამორტიზატორები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; თხილამურებისათვის განკუთვნილი საბარგულები ავტომობილებისათვის; საბურავების შვერილები (წვეტები); არტახები სატრანსპორტო საშუალების თვლებისთვის; საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექტორები; მუხლუხოები; ველოსიპედის უკამერო
საბურავები; მოტოციკლის უკამერო საბურავები; საბურავის სარქვლები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საბურავები სატრანსპორტო
საშუალების თვლებისთვის.
___________________________________________
(260) AM 2022 114033 A
(210) AM 114033
(220) 2021 07 23
(731) შენჩჟენ ნეტის ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
801, ბილდინგ B, ტონგფანგ ინფორმეიშენ
ჰარბორ, №11 ლანგშან როუდ, ნანშან
დისტრიქტ, შენჩჟენი, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა
(740) გიორგი ქართველიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – სადენები, ელექტრული; კაბელები, ელექტრული; მოდემები; კიდურა ქუროები (ელექ-
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ტრობა); შემაერთებელი კოლოფები (ელექტრობა); სატელეფონო სადენები; ელექტროგადამცემი ხაზის მასალები (სადენები, კაბელები);
შეერთებები ელექტროხაზებისათვის; ანტენები;
ქსელური საკომუნიკაციო მოწყობილობები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სატელეკომუნიკაციო აპარატურა; ხაზური შემაერთებელი კოლოფები (ელექტრობა); საკომუტაციო დაფები; ქსელის ინტერფეისის ბარათები; ელექტრული სამარჯვები; ავტომობილების უკანა გადახედვის კამერები; ინტერაქტიული სენსორული ტერმინალები;
ვაიერლეს როუტერები; MP4 დამკვრელები; აპარატურა სატელეფონო კომუტაციისთვის.
___________________________________________
(260) AM 2022 114040 A
(210) AM 114040
(220) 2021 07 26
(731) შპს `ნიმქეარ~
ალ. ყაზბეგის გამზ, 24ა, ბ. 18,
საბურთალოს რაიონი, 6010, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) B0D17F რუხი, 2D4F29 მწვანე
(531) 01.15.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
29.01.03
(511)
44 – სამკურნალო მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2022 114041 A
(210) AM 114041
(220) 2021 07 26
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

TEREA AMBER
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; დაუმუშავებელი ან დამუშავებული თამ-
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ბაქო; თამბაქოს ნაწარმი სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოსა და კრეტეკის ჩათვლით;
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; პორტსიგარები (კოლოფები) ელექტრონული მრავალჯერადად დასატენი სიგარეტებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2022 114043 A
(210) AM 114043
(220) 2021 07 27
(731) შპს `ჯორჯიან ალკო გრუპ~
ო. ჩეჩელაშვილის ქ., III შესახვევი 4, 4600,
ქუთაისი, საქართველო;
შოთა მეტრეველი
ი. აბაშიძის ქ. 38, ბ. 33, თბილისი,
საქართველო
(740) შოთა მეტრეველი

(540)

საფერული
SAPERULI
САПЕРУЛИ

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2022 114045 A
(210) AM 114045
(220) 2021 07 27
(731) მარკს ენდ სპენსერ პლკ
უოთერსაიდ ჰაუსი, 35 ნორთ უორფ
როუდი, ლონდონი W2 1NW,
გაერთიანებული სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

მარკს & სპენსერ
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური და ჰიგიენური საშუალებები (პარფიუმერია, კოსმეტიკა,
ტუალეტის საკუთვნო); კბილის პასტები,
ფხვნილები (არასამკურნალო); პარფიუმერია,
ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპარატები და
სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; სუნამოები;
კოსმეტიკური საშუალებები; ტუალეტის საშუალებები; კანის მოვლის საშუალებები; სხეულის
და სახის მოვლის საშუალებები; თმის მოვლის
და მოწესრიგების საშუალებები; კბილის პასტები, ფხვნილები; ფრჩხილების მოსავლელი პრეპარატები; მზისგან დამცავი საშუალებები; მზის
სხივებისაგან დამცავი საშუალებები; გასარუჯი
საშუალებები; სამგზავრო ტუალეტის საშუალებების ბოთლების ნაკრებები; აბაზანის მძივები;
აბაზანის კრემები; აბაზანის კრისტალი, არასამედიცინო; აბაზანის ქაფი; აბაზანის გელი; აბაზანის ლოსიონები; სხეულის და სახის მოვლის
საშუალებები; სხეულის მოვლის დეოდორანტები; მზის აბაზანის შემდგომ გამოსაყენებელი
კრემები; ნუშის ზეთი; არომათერაპიის კრემები;
არომათერაპიის ლოსიონები; არომათერაპიის
ზეთები; არომათერაპიის პრეპარატები; აბაზანისა და შხაპის გელები, არასამედიცინო მიზნე-
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ბისთვის; სხეულის კრემ-საპონი; სხეულის ნიღბები; გამწმენდი და დამატენიანებელი კრემები,
ზეთები, ლოსიონები და პრეპარატები.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები; კეთილშობილი ლითონები და მათი
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი
და ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი (საათები) და სხვა ქრონომეტრული
ხელსაწყოები; ბროშები (ძვირფასეულობა); საიუველირო ყუთები და ბუდეები; საიუველირო
გრაგნილი; კეთილშობილი ლითონების ბეჭდის
დამჭერები; საათები, მაჯის საათების გარდა;
მაღვიძარები; ელექტრო მაღვიძარები; მაჯის
საათები; მაჯის საათის კორპუსები; მანჟეტების
შესაკრავი საკინძები; მანჟეტების შესაკრავი საკინძების ყუთები; ძეწკვიანი ბრელოკები და
ბრელოკები გასაღებებისათვის, და მათი სამშვენისები; ორნამენტები, ქანდაკებები და ფიგურები, დამზადებული ან დაფარული ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ლითონებით ან
ქვებით, ან მათი იმიტაციები; ფეხის სამაჯურები; ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან;
სამაჯურები; სამაჯურები, ბრასლეტები; მძივის
მარცვლები საიუველირო ნაწარმის დასამზადებლად; მაჯის საათების ბალთები; კეთილშობილი ლითონის სამაჯურები; საიუველირო
ნივთების შესანახი ბუდეები; ქრონომეტრული
ხელსაწყოები ბუდეები; საათების და მაჯის
საათების ბუდეები; საათების ბუდეები; სამაჯურის ბრელოკები; შესაკრავი/ბალთა საიუველირო ნაწარმისთვის; საათის ბუდეეები, მაჯის
საათების გარდა; ყელსაბამების ჩამკეტები; ძვირფასი ლითონის დეკორატიული ყუთები; დეკორატიული ბროშები (საიუველირო ნაწარმი);
ძვირფასი ლითონისგან დამზადებული დეკორატიული საგნები (ორნამენტები); დეკორატიული ქინძისთავები (ძვირფასეულობა); საყურეები.
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 საკუთვნო; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი;
ტიპოგრაფიული კლიშე; ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; საკანცელარიო საქონელი; წიგ34

ნები; ტრაფარეტების, შაბლონების კომპლექტები; ფოტოალბომები; სასაჩუქრე ბარათები; სასაჩუქრე ჩანთები; სასაჩუქრე ყუთები; საჩუქრის
შეფუთვა; სასაჩუქრე ქაღალდი; საჩუქრის შესაფუთი ქაღალდი; დეკორატიული შესაფუთი
ქაღალდი; დეკორატიული შეფუთვის ბაფთები;
ბაფთები (ქაღალდის); ქაღალდის საჩუქრის
ეტიკეტები; ლენტები (ქაღალდის); ბოთლის
მუყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები; ქვეშსადებები მაგიდისათვის (არაქსოვილის); გრაფინის სადგამები (არაქსოვილის); ნაგვის ურნის
ცელოფნები, ნაგვის ურნის სურნელოვანი ცელოფნები; გაზეთები; ჟურნალები; ქაღალდისა
და მუყაოს საცხობები; პასპორტის გარეკანები,
ყდები; ფულის დამჭერები; ქაღალდისა და
პლასტმასის ჩანთები; ქაღალდის ან მუყაოს
ყუთები და ჩანთები; შესაფუთი ჩანთები, ყუთები, მუყაოები და ქაღალდის ან მუყაოს კონტეინერები; ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის ან მუყაოსგან დამზადებული ხელოვნების
ნიმუშები; მუყაოს შეფუთვა; მზა მუყაოს შესაფუთი ყუთები; თვალსაჩინო მუყაოს ყუთები;
ქაღალდის ან მუყაოს თვალსაჩინო ყუთები; საგანმანათლებლო და სასწავლო მასალები; პლასტმასის ფურცლები, ლენტები და ჩანთები გასახვევად და შესაფუთად; ტიპოგრაფიული
შრიფტები; ტიპოგრაფიული კლიშე; სურათები,
ნახატები; ფერწერული ნახატები; ნახაზები; ხაზვისა და ხატვის საკუთვნო; ხაზვისა და ხატვის
მასალები; ბარათის, ქაღალდის ან პლასტმასისგან დამზადებული შესაფუთი მასალა; ბარათის, ქაღალდის ან პლასტმასისგან დამზადებული შესაფუთი მასალები; საწერი საშუალებები; წიგნები; ბარათები; ინსტრუქციის სახელმძღვანელოები; გაზეთები; კალენდრები; დღიურები; იარლიყები, ეტიკეტები; რუკები; ბეჭდვითი გამოცემები; ლექსიკონები; პირადი ორგანაიზერები; საფოსტო მარკები; ერთჯერადი
ხელსახოცები; პლასტმასის ერთჯერადი ცელოფნები; საშრობი ქაღალდი; ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის პირსახოცები; ვაუჩერები;
ფოტოგრაფიული საბეჭდი ქაღალდი; ქაღალდის სუფრები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა
ტყავი და ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები და
ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები და ცხოველთა
აღკაზმულობა; ხელოვნური ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები და საკვოიაჟები; ქოლგები;
მზის ქოლგები; ჩანთები; ქალის ხელჩანთები;
ზურგჩანთები; სპორტული ჩანთები; პორტფე-
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ლები; ატაშე-კეისები (ბრტყელი ტყავის ჩემოდანი ქაღალდებისთვის); ჩემოდნები; ბარგის
სამაჯურები; ჩემოდნის, ბარგის იარლიყი; ბარგის ეტიკეტები; ჩანთები ტუალეტის ნივთებისთვის; კოსმეტიკური ჩანთები; მაკიაჟის ჩანთები; კოსმეტიკის ყუთები; საფულეები; პორტმონეები; სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები;
ტყავის პორტფელები დოკუმენტებისთვის;
ტყავის ყუთები; ტყავის ბუდეები; ტყავის სადავეები; ჩანთები და ტომრები სპორტული ტანსაცმლისთვის; ტურისტული ჩანთები; პლაჟის
ჩანთები; პლაჟის ქოლგები; წიგნის ჩანთები;
ბიზნეს ბარათების ჩასაწყობი საფულეები; საქმეების ბუდეები; კოსმეტიკური პორტმონეები;
საღამოს ჩანთები; საღამოს პორტმონეები (ქალის ხელჩანთები); მოდური ხელჩანთები; საჰაერო ჩანთები; ტყავის ტანსაცმლის სამგზავრო
ჩანთები; ხელჩანთები მამაკაცებისთვის; ქალის
ხელჩანთები; ხელჩანთები ქალბატონებისთვის;
სახელურები ხელჯოხებისთვის; ტურისტული
ჩანთები; ტურისტული ზურგჩანთები; სალაშქრო ჯოხები.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები;
არალითონური კონტეინერები დასაწყობებისა
და ტრანსპორტირებისთვის; ჩარჩოები ფოტოებისთვის; ორნამენტები, ქანდაკებები, ფიგურები და ხელოვნების ნიმუშები დამზადებული
ხისგან, ნაქსოვი (დაწნული), თაბაშირის, ცვილის, ნიჟარის ან პლასტმასისგან; პლასტმასისგან ან ხისგან დამზადებული კარის ფურნიტურა; ტანსაცმლის საკიდები; მაგიდები; ტანსაცმლის კარადები; ბუფეტები, სერვანტები, ჭურჭლის კარადები; კომოდები; კარადები; კორპუსული ავეჯი; გასაღების შესანახი კარადები;
სამზარეულოს კარადები; სამზარეულოს გარნიტურა; საყასბო კომპლექტი; თაროები; აბაზანის
თაროები; წიგნების კარადები; წიგნების სტენდები; დასაჯდომები (სკამები); სკამები; სავარძლები; დივნები; ლეიბები; მატრასის გადასაფარებლები; ბალიშები; სამგზავრო ბალიშები; დივანის ბალიშები; პუფები; არალითონური პირსახოცის საკიდები; შიდა შტორები (შიდა
ჟალუზები); ფარდის რგოლები; პლასტმასის ან
ხის ყუთები; სახელურიანი კალათები (კალათები); ზანდუკები, სკივრები; შესანახი ყუთები
და ბუდეები (ავეჯი); შესანახი ავეჯი; გარე
(ეზოს) ავეჯი; ფრინველების სახლები; ფრინველების ყუთები; მცენარეთა მარკერები; გასაბერი ლეიბები; გასაბერი საწოლები, სამედიცინო
დანიშნულების გარდა; გასაბერი ბალიშები,
არასამედიცინო; დასაყრდენები (სამკლავური)

ავეჯისთვის; ბარის სკამები; ბარის ავეჯი; ბარის
ტაბურეტები; ბარის მაგიდები; აბაზანის კარადები; აბაზანის სარკეები; აბაზანის ნესესერები
(ავეჯი); საწოლის ჩარჩოები; ლითონის საწოლის ჩარჩოები; მოაჯირები საწოლისთვის; საძინებლის ავეჯი; წიგნის სადგარები (ავეჯი);
ხალიჩის სადგარები ავეჯის ფეხების დასაცავად (ავეჯის ფეხის საფარი იატაკის დამცველები); ტანსაცმლის საკიდები; ტანსაცმლის საკიდი ღეროები; მანტოების საკიდები; ქურთუკის საკიდები; პატარა, ჟურნალების (ყავის) მაგიდები; სასადილო ოთახის ავეჯი; სასადილო
სკამები; სასადილო მაგიდები; პლასტმასის კარის სახელურები; ტუალეტის მაგიდები.
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭლეულობა, 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 კერემიკის
ჭურჭელი; ჯაგრისები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის გასაკეთებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენდისა
და დასუფთავებისათვის; ფოლადის ბურბუშელა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და კერამიკის ჭურჭელი, რომელიც
არ შედის სხვა კლასებში; ბროლის ჭურჭელი;
კერამიკული ნაწარმი საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ფაიფური; ყავის მადუღარები (არაელექტრული); წვენსაწურები (არაელექტრული); ციტრუსის საწურები (არაელექტრული);
რძის ქაფწამომქმნელი (არაელექტრული); პილპილის და მარილის საფქვავები (ხელის); საპურეები; საჭრელი დაფები; ნამცხვრის ფორმები,
ბისკვიტის ფორმები; შესანახი კონტეინერები
(საკვებისა და სასმელისთვის); შესანახი ქილები; საუთოებელი ფიცრები; საუთოებელი ქსოვილები; ქსოვილების სამაგრები; სარეცხის კალათები; სარეცხი კალათები; ურნები; თერმოიზოლაციური ჭურჭელი (საყოფაცხოვრებო) საკვებისათვის და სასმელისთვის; თერმოიზოლაციური ბოკალები, სირჩები; ყვავილის და
მცენარეების ქოთნები; თესლის ლანგრები;
ფრინველის მკვებავები; ბაღში სამუშაო ხელთათმანები; მაყალის ჩანგლები და მაშები; ჭიქის დამჭერები; საცხობი; კერძების საცხობი,
ალუმინის; ალუმინისგან დამზადებული საც-

№5 2022 03 10

35

სასაქონლო ნიშნები
ხობი ქაღალდი; დანა-ჩანგლის და კოვზების
სამარჯვები (ჩასაწყობები); ქაშანურის ჭურჭელი, სადილის კომპლექტი; სადილის ჭურჭელი;
თეფშები; ლანგრები, სინები; სერვირების ჩანგლები, კოვზები, მაშები, ჭურჭელი, ჯამები და
ლანგრები; ფინჯნები და ბოკალები, სირჩები;
ჭიქები სასმელისათვის; ბარისთვის განკუთვნილი ჭურჭელი; ქვეშსადებები (ჭურჭლის),
არაქაღალდის ან ქსოვილის; პირსახოცის საკიდები; ხელსახოცის რგოლები; ჰაერის არომატიზირებელი აპარატურა; დიფუზერები ჰაერის
გამაგრილებელი საშუალებებისთვის; საკმევლის დიფუზერები; ვაზები; კანდელაბრები,
შანდლები; შანდლების დამჭერები; სამზარეულოს ჭურჭელი; ჭურჭელი (ქვაბები და ტაფები);
ცეცხლგამძლე ჭურჭელი; ღუმელის ჭურჭელი;
აბაზანის ნივთები; საპნის დამჭერები; დოზატორები (საპნის); ტუალეტის ჯაგრისები; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები; ტუალეტის საკუთვნო; ტუალეტის ღრუბლები; კოსმეტიკური
ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო; ღრუბლები კანისთვის; ბუმბულა ღრუბლები; პუდრის ბუმბულა; ფრჩხილის ჯაგრისები; სავარცხლები; გრიმის წასასმელი ფუნჯები; მანიკურის ხელთათმანები; ტანსაცმლის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, ელექტრული; კბილის ჯაგრისის კონტეინერები; დამჭერები კბილის ჯაგრისებისთვის; კბილის ჯაგრისის ყუთები; სამშვენისები (ორნამენტები), ბაღის ორნამენტები, ქანდაკებები, ფიგურები (პატარა
ქანდაკებები) და ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც დამზადებულია მინის, ჩინური ფაიფურის, ფაიფურის, თიხის, ტერაკოტას, კერამიკის ან ბროლისგან; კანის კოსმეტიკური ლოსიონების წასასმელი აპლიკატორები; აბაზანის
ჯაგრისები; აბაზანის მინის (ჭიქის) დამჭერები;
აბაზანის პირსახოცების დამჭერები; აბაზანის
ტუმბოები; აბაზანის ღრუბლები; ლუდის ჭიქები; ლუდის კათხები; სასმელის ღეროები; სხეულის სკრაბი ღრუბლები; ბოთლის გასახსნელები, ელექტრული; ქაღალდის ხელსახოცის დასარიგებელი ყუთები; ცოცხები; კანფეტების ქილები; კერამიკის ჯამები; კერამიკის კათხები;
წყლის ბოთლები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
თეთრეული (ტანსაცმელი); ქალის თეთრეული;
ქამრები; ახალშობილთა ქსოვილის საფენები;
ახალშობილთა ქსოვილის ხელსახოცები; ბავშვის ბოდეები; ბავშვის ნაქსოვი ფეხსაცმელები;
ბავშვის ყელიანი ფეხსაცმელები; ბავშვის ფეხსაცმელები; ბავშვის პიჟამები; ბავშვის პერანგე-
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ბი; ბავშვის დახურული ფეხსაცმელები; ბავშვის
შორტები; ბავშვის პულოვერები, სვიტრები;
ბავშვის სავარჯიშო შარვლები; ბავშვის ტოპები;
საბანაო კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმები ბავშვისთვის; მამაკაცის საბანაო კოსტიუმები; ქალის საბანაო კოსტიუმები; აბაზანის ხალათები;
პლაჟის კოსტიუმები; პლაჟის შემოსაცმელები;
პლაჟის ქუდები; პლაჟის სანდლები; პლაჟის
მოსახვევები; ქამრები ტანსაცმლისთვის; ტყავის
ხელოვნური ქამრები; ბიკინები; ბიკინის შორტები; ბიკინის ტოპები; პიჯაკები (ბლეიზერები); ბლუზები (საქმიანი სამოსი); ცისფერი ჯინსები; პომპონიანი ქუდები; მოკლე ქურთუკები;
ჩექმები და ფეხსაცმელები; ყელიანი ფეხსაცმელები ბავშვებისთვის; ზრდასრულებისთვის
შარვლები; ბავშვებისთვის შარვლები; შარვლები მამაკაცებისთვის, შარვლები ქალებისთვის;
მოკრივის ტრუსები; მოკრივის შორტები; ბიჭის
შორტები (საცვლები); ტანსაცმლის დამჭერები
[აჭიმი]; ტილოს ფეხსაცმელები; კაპრის შარვლები; ნაქსოვი ჟაკეტები (კარდიგანები); დიდჯიბეებიანი ტომრისებრი შარვლები; შარვალიკარგო; ქაშმირის ტანსაცმელი; ქაშმირის ხელთათმანები; ქაშმირის პიჯაკები; ქაშმირის შალები; ქაშმირის სვიტერები; საყოველდღეო ფეხსაცმელი; საყოველდღეო საცვლები; საყოველდღეო ფეხსაცმელი; საყოველდღეო ტანსაცმელი; საბავშვო წინდები; ქსოვილის წინსაფრები
ბავშვებისთვის; სპორტული ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; მანტოები; ქალის მანტოები;
ბამბის მანტოები; კოქტეილის კაბები; საყელოთი პერანგები; საყელოები (ტანსაცმელი); საყელოები კაბებისთვის; საბრძოლო შარვლები; საბავშვო კოსტიუმები სამასკარადო თამაშებისთვის; კოსტიუმები როლური თამაშებისთვის
გამოსაყენებლად; ბამბის ქურთუკები; ბამბის
ჰალსტუხები; ბამბის შალები; ბამბის პულოვერები; ველოსიპედების ქურთუკები; ველოსიპედების შარვლები; ველოსიპედების ფეხსაცმელები; ველოსიპედების შორტები; საცეკვაო კოსტიუმები; საცეკვაო ტანსაცმელი; ჯინსის ქსოვილის კაპრისები; ჯინსის ქსოვილის ტანსაცმელი; ტილოს ფეხსაცმელი (ხშირად კაუჩუკის
სქელ ძირზე); ჯინსის ქურთუკები; ჯინსის ფართო შარვლები; ჯინსები; ჯინსის კაბები; ჯინსის
პიჯაკები; ჯინსის ბრიჯები; ჯინსის შორტები;
ჯინსის ქვედაკაბები; კაბები; კაბები (საქმიანი
სამოსი); კაბები ბავშვებისთვის; კაბები გოგონებისთვის; კაბები ქალებისთვის; ტყავისგან დამზადებული კაბები; ქაშმირისგან დამზადებული კაბები; შალის კაბები; ხალათები; კლასიკური ფეხსაცმელები; კაბა-კოსტიუმები; სპორტუ-
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სასაქონლო ნიშნები
ლი კოსტიუმები; საყურისები [ტანსაცმელი];
ნაქარგი ტანსაცმელი; საღამოს კაბები; საღამოს
ტანსაცმელი; დეკორატიული (გაფორმებული)
ქუდები; მოდური ქუდები; უთითო ხელთათმანები; მეთევზეების ქურთუკები; მომდგარი
ტანსაცმელი მამაკაცებისთვის; ერთძირიანი
ფეხსაცმელები (ბალეტკები); რბილი ქსოვილის
შარვლები; რბილი ქსოვილის ქურთუკები; რბილი ქსოვილის პულოვერები; რბილი ქსოვილები; რბილი ქსოვილის შორტები; რბილი ქსოვილის ტოპები; რეზინის ფლოსტები თასმით
(ფეხსაცმელი); ფეხსაცმელი მოზრდილებისთვის; ფეხსაცმელი ბავშვებისთვის; ფეხსაცმელი
მამაკაცებისთვის; ფეხსაცმელი ქალებისთვის;
ოფიციალური ტანსაცმელი მამაკაცებისთვის;
ოფიციალური ფეხსაცმელი; ოფიციალური შარვალი; ბეწვეული (ტანსაცმელი); ბეწვის მანტოები; ბეწვის ხელთათმანები; ბეწვის ქუდები;
ბეწვის ქურთუკები; ბეწვის მუფტები; ქუდები;
ქუდები ბავშვებისთვის; შუბლსაკრავები ტანსაცმელი; შუბლსაკრავები (სამოსი); კაპიუშონიანი
თბილი ნაქსოვი პერანგები; კაპიუშონიანი ტოპები; ჩვილი ბავშვის ჩექმები; ჩვილი ბავშვის
ფეხსაცმელი; ჩვილის ფეხსაცმელი; ჯინსები;
ჯერსის ტანსაცმელი; სირბილისთვის ტოპები;
გრძელი სვიტრი; კომბინეზონები (ტანსაცმელი); ნაქსოვი შარვლები და ბოლოები; ნაქსოვი
კაბები; ნაქსოვი ქვედატანები; ნაქსოვი ხელთათმანები; ნაქსოვი ტოპები; ნაქსოვი ტანსაცმელი; კოშიჰიმო (წელის ზონრები კიმონოსთვის);
მაქმანის შალები; ტყავის ქამრები (ტანსაცმელი); ტყავის მანტოები; ტყავის კაბები; ტყავის
ხელთათმანები; ტყავის თავსაბურავი; ტყავის
ქურთუკები; ტყავის პერანგები; ტყავის ფეხსაცმელი; ტყავის ჩუსტები; გეტრები; ლეგინსები
(შარვალი); მსუბუქი ფეხსაცმელი; სინათლის
ამრეკლი მანტოები; სინათლის ამრეკლი ქურთუკები; მსუბუქი ქურთუკები; მსუბუქი სვიტერები; თეთრეულის ტანსაცმელი; გრძელი პიჯაკები; გრძელსახელოებიანი ბლუზები; გრძელსახელოებიანი ქურთუკები; გრძელსახელოებიანი პერანგები; გრძელსახელოებიანი პულოვერები; გრძელსახელოებიანი მაისურები; გრძელსახელოებიანი პერანგები; სახლის ტანსაცმელი;
საორსულო ტანსაცმელი; საორსულო კაბები;
საორსულო გეტრები; საორსულო პერანგები;
საორსულო შორტები; საორსულო საძილე ტანსაცმელი; საორსულო ბლუზები, ბლუზონები;
საორსულო ტოპები; გრძელი ქვედაბოლოები;
მამაკაცის მაღალყელიანი წინდები; მამაკაცის
წინდები; მამაკაცის კოსტიუმები; მინი ქვედა
ბოლოები; ყელიანი პულოვერი, სვიტრი; ყე-

ლიანი ტოპები; ღამის ქუდები; ღამის პერანგები; ღამის თეთრეული; ერთიანი კოსტიუმი; ერთიანი საცურაო კოსტიუმი; საგარეო ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი ჩვილი ბავშვებისთვის;
ზედა ტანსაცმელი ბიჭებისთვის; ზედა ტანსაცმელი ბავშვებისთვის; ზედა ტანსაცმელი გოგონებისთვის; პალტოები; პერანგები; ფუმფულა
ქურთუკები; პიჟამოს ბოლოები; პიჟამები
ზრდასრულებისთვის; პიჟამები ბავშვებისთვის;
პიჟამები მამაკაცებისთვის; პიჟამები ქალებისთვის; პარკა; სპორტული ფეხსაცმელი (კედები);
პოლოს ნაქსოვი ტოპები; პოლოს მაისურები;
საბავშვო კომბინიზონები; დაბეჭდილი მაისურები; სამეჯლისო ტუფლები (ფეხსაცმელი);
წვიმის ლაბადები; საწვიმრები; წვიმის ქუდები;
წვიმის ქურთუკები; მზა სარჩული (ტანსაცმლის დეტალი); მზა ტანსაცმელი; სირბილისთვის განკუთვნილი ფეხსაცმელი; სანდლები ბავშვებისთვის; სანდლები მამაკაცებისთვის; სანდლები ქალებისთვის; სარონგი; ყელსახვევები;
სკოლის ფორმები; ცხვრის ტყავის ხელთათმანები; პერანგები; პერანგები (საქმიანი სამოსი);
პერანგები მოზრდილებისთვის; პერანგები ბავშვებისთვის; მამაკაცის პერანგები; კოსტიუმებში ჩასაცმელი პერანგები; პერანგები ქალებისთვის; ფეხსაცმელი მოზრდილებისთვის; ფეხსაცმელი ბავშვებისთვის; ფეხსაცმელი მამაკაცებისთვის; ფეხსაცმელი ქალებისთვის; მოკლე
კომპლექტები (ტანსაცმელი); შორტები მოზრდილებისთვის; შორტები ბავშვებისთვის; შორტები მამაკაცებისთვის; შორტები ქალებისთვის;
მოკლესახელოებიანი ბლუზები; მოკლესახელოებიანი ქურთუკები; მოკლესახელოებიანი
სპორტული პერანგები; მოკლესახელოებიანი
პულოვერები; მოკლესახელოებიანი მაისურები;
აბრეშუმის ყელსახვევები; აბრეშუმის შალები;
ქვედატანები, ქვედაწელები; ქვედატანები, ქვედაწელები (საქმიანი სამოსი); კაბა-კოსტიუმები;
სათხილამურო კოსტიუმები; პიჟამები ჩვილებისთვის; პიჟამები ბავშვებისთვის; მამაკაცის
პიჟამები; ქალის პიჟამები; ფოსტლები, საშინაო
ფეხსაცმელი; ჩუსტი წინდები; კომბინაცია (ქვედა საცვალი); ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის; სპორტული პერანგები; სპორტული ჟილეტები; კოსტიუმები (საქმიანი სამოსი); კოსტიუმები (ტანსაცმელი); სარაფნები; მზის ქუდები; მზიან ამინდში სატარებელი ბავშვის სამოსი, რომელიც ჩვეულებრივ შედგება შორტებისა და ზედა ნაწილებისგან; პულოვერი, სვიტრი; სვიტერები მოზრდილებისთვის; სვიტერები ბავშვებისთვის; სვიტერები მამაკაცებისთვის; სვიტერები ქალებისთვის; სპორტული შარ-
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ვლები; სპორტული შარვლები მოზრდილებისთვის; სპორტული შარვლები ბავშვებისთვის;
სპორტული შარვლები მამაკაცებისთვის; სპორტული შარვლები ქალებისთვის; საცურაო შორტები; თერმული ტანსაცმელი; თერმული თავსაბურავი; თერმული წინდები; სპორტული
ტანსაცმელი; სპორტული ტანსაცმლის ტოპები;
შარვლები (კალსონები); შარვლები (კალსონები)
(საქმიანი სამოსი); შარვლები მოზრდილებისთვის; შარვლები პატარა ბავშვებისთვის; შარვლები ბავშვებისთვის; შარვლები ჩვილებისთვის; შარვლები მამაკაცებისთვის; შარვლები ქალებისთვის; მაისურები ლოგოებით; ყელიანი
პერანგები; ყელიანი პულოვერი, სვიტრები; ყელიანი ტოპები; უნიფორმა; მაისური; წინაფრა
(თავსაბურავი); წყალგაუმტარი ტანსაცმელი;
წყალგაუმტარი ქურთუკები; წყალგაუმტარი
ზედა ტანსაცმელი; წყალგამძლე ტანსაცმელი;
წყალგამძლე ქურთუკები; წყალგამძლე შარვლები; ავდრისგან დამცავი ზედა ტანსაცმელი;
რეზინის ჩექმები; ზამთრის ჩექმები; ზამთრის
ქურთუკები; ზამთრის ხელთათმანები; ქალის
წინდები; შალის ქურთუკები; შალის ტანსაცმელი; შალის ქუდები; შალის წინდები; შალის
კოლგოტები; შალები; შალის სვიტრები; იოგის
ჩასაცმელი; იოგის შარვლები; იოგის ტოპები.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები,
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და საკვები ცხიმები; ზღვის პროდუქტები;
ხორცის შემცვლელები; ზემოთ აღნიშნული ნებისმიერი საქონლისგან დამზადებული პროდუქტები; ხილის პროდუქტები და ბოსტნეულის პროდუქტები, რომლებიც არ შედის სხვა
კლასებში; ხილისა და ბოსტნეულის სპრედები;
რძის პროდუქტები და რძის შემცვლელები;
გაყინული რძის პროდუქტები; კვერცხის პროდუქტები; რძის ნაწარმი; ყველი; საკვები ზეთები და საკვები ცხიმები; ნაღების კარაქი, მარგარინი და სხვა კარაქის შემცვლელები; სენდვიჩის შემავსებლები; დაკონსერვებული საკვები;
პიკული; საკვები კაკალი, თესლი (მარცვლეული) და პულსი და მისგან მომზადებული პროდუქტები; დამუშავებული პულსი; დამუშავებული პარკოსნები; სოკო, დაკონსერვებული;
ბოსტნეულის საუზმეული; გამხმარ ხილზე
დამზადებული საუზმეული; დაშაქრული ხილის საუზმეული; რძეზე დამზადებული საუზ-
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მეული; ქოქოსზე დამზადებული საუზმეული;
ტოფუზე (სოიას ხაჭო) დამზადებული საუზმეული; პარკოსნებზე დამზადებული საუზმეული; კარტოფილზე დამზადებული საუზმეული; კარტოფილის საუზმეული; ხილის საუზმეული; მომზადებული საკვები და მომზადებული კერძები, რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში და შედგება ძირითადად ხორცისგან,
ხორცის შემცვლელებისგან, თევზისგან, ზღვის
პროდუქტებისგან, ფრინველისგან, ნანადირევისგან, მზა კერძები, რომელიც ძირითადად
შედგება ხორცისგან, ხორცის შემცვლელებისგან; წვნიანები და წვნიანის მოსამზადებელი
შედგენილობები; დანაყილი კაკალი; ხორცის
კონსერვები; ზღვის პროდუქტების კონსერვები;
თევზის კონსერვები; თევზისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ხორცისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ზღვის პროდუქტები; პარკოსნებისგან და პულსისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; გამხმარი ან
დაკონსერვებული პულსი; კაკლის ან თესლისგან (მარცვლეული) დამზადებული საკვები
პროდუქტები; პარკოსნები; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; ბულიონები; ბულიონის კონცენტრატები; ნაღები (რძის ნაწარმი); საუზმეული
(ხილზე დამზადებული); ზეითუნის ზეთი;
კარტოფილის ჩიპსები; კარტოფილის ფანტელები; ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები; დასპირტული ნიორი; დამუშავებული
თევზის ქვირითი; თესლი (მარცვალი) დამუშავებული; წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; მუცლის ქონი, საკვები; ტოფუ (სოიას
ხაჭო); ბოსტნეულის წვენი კულინარიისათვის;
შედგენილობები; საუზმეული და დესერტი;
საკვების მოსამზადებელი არგანის ზეთი; პარკოსნები, გამხმარი; შეზავებული ზეთი საკვებისთვის; გათეთრებული კაკალი; შერეული
მცენარეული ზეთები საკვებისთვის; ბრაზილიური კაკალი, მომზადებული; დაშაქრული
არაქისი; დაშაქრული პეკანის კაკალი; დაშაქრული ნუში; დაკონსერვებული ან ბოთლებში
ჩამოსხმული ბოსტნეული; დაკონსერვებული
არაქისი; სიმინდის ზეთი; სუფთა ზეითუნის
ზეთი საკვებისთვის; ხილზე დამზადებული
სპრედები; ხილის მურაბები; ხილის პიურე;
კაკალი, გადამუშავებული; კაკალი, დამუშავებული.
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა;
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნა-
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წარმი; 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); შაქარი; შაქრის შემცვლელები; ბრინჯი; ტაპიოკა; საგო; ფქვილი;
ცომეული; მარცვლეულის ნაწარმი; პური; პურის ჩხირები; საცხობი საქონელი; გალეტები;
ნამცხვრები; ყინული; თაფლი; ბადაგი; საფუარი; საცხობი ფხვნილები; მარილი; წიწაკა;
მდოგვი; ძმარი; საკაზმები; საწებლები (საკაზმები); საკაზმები; სანელებლები; გამხმარი მწვანილი; დამუშავებული მარცვლეული, სახამებელი
და მისგან დამზადებული საქონელი; სენდვიჩები; შებრაწული სენდვიჩები; სავსე სენდვიჩები; ღია სენდვიჩები; სავსე ბაგეტები; ფაფა;
სასმელები რომლებიც მიეკუთვნება 30-ე კლასს
და მისი შედგენილობები; კიში (ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღორის ქონის
შიგთავსით); პიცა; მაკარონი და მაკარონის ნაწარმი; ატრია; დამზადებული კერძები და საუზმეული, რომლებიც ძირითადად შედგება
ბურღულეულის, ცომეულის, ბრინჯის, მაკარონის და ატრიასაგან; მზა საკვები და საუზმეული, რომლებიც ძირითადად შედგება მარცვლეულის, ცომეულის, ბრინჯის ან მაკარონისაგან; მარცვლეულის ფილა (ბრიკეტი); მარცვლეულის საუზმეული; ბურღულეულის საუზმეული; პუდინგები, ტკბილეული; ბატიბუტი;
საწებელა და საწებლის მოსამზადებელი შედგენილობები; სალათის საკაზმები; პოპადომები;
პაპადები; ვერმიშელი; საგაზაფხულო რულეტი
(ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული);
სუში; მომზადებული პიცის კერძები; ატრიით
დამზადებული კერძები; მაკარონით დამზადებული კერძები; ბრინჯით დამზადებული კერძები; მომზადებული კერძები, რომლებიც შეიცავს (ძირითადად) ბრინჯს; მომზადებული
კერძები, რომლებიც შეიცავს (ძირითადად) მაკარონს; მომზადებული კერძები, რომლებიც
შეიცავს ძირითადად ბრინჯს; მომზადებული
კერძები, რომლებიც შეიცავს ძირითადად მაკარონს; პიცის ფორმის მომზადებული კერძები;
შოკოლადის პროდუქტები; კაკაოს პროდუქტები; ყავის პროდუქტები; ჩაის პროდუქტები;
ნუშის ცომი; არომატიზატორები საკვებისათვის; ნატრიუმის ბიკარბონატი (საცხობი სოდა);
ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები; ფუნთუშები; საფანელი; ბრიოშები (ერბოზელილი ფუნთუშები); ნამცხვრის მოსაყინი (შაქრის ჭიქურა);
კუსკუსი (მანანის ბურღული); მოხარშული კრე-

მი რძითა და კვერცხით; ცომი; არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; მწვანილი, დაკონსერვებული (საკაზმები); გლუკოზა კულინარიისთვის; წებოგვარის დანამატები კულინარიული მიზნებისათვის; კვების პროდუქტის სახით
დამზადებული წებოგვარა; ბადაგი; მარციპანი;
ბუნებრივი დამატკბობლები; პუდინგები; სოიოს ბურგერები (სენდვიჩები); ბოსტნეულის ბურგერები (სენდვიჩები); ვეგეტარიანული ბურგერები (სენდვიჩები); დახვეული სენდვიჩები;
საკვების შემასქელებლები.
31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და
ტყის პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ბოსტნეული; ახალი მწვანილი; ნედლი და დაუმუშავებელი ბოსტნეული და მარცვლეული; ცოცხალი საკვები ბოსტნეულის ძირხვენები; ცოცხალი ბოსტნეული; ცოცხალი მწვანილი; ცოცხალი ბოსტნეულის ძირხვენები; ორგანული ახალი ბოსტნეული; ბოსტნეული, ცოცხალი; ცოცხალი ხილი; ცოცხალი ყვავილები; ალაო; ნედლი კაკალი; მანგო, ახალი; ვაშლი, ახალი; გარგარი, ახალი; ცოცხალი ხილის მოწყობის ღონისძიებები; სატაცური, ცოცხალი; არტიშოკი,
ცოცხალი; ახალი სიმინდი, ცოცხალი; ბამბუკის
ყლორტები, ცოცხალი; ბანანი, ახალი; მწვანე
ლობიო; ლობიოს კომბოსტო, ახალი; კენკროვნები, ცოცხალი; მაყვალი, ცოცხალი; შავი მოცხარი, ცოცხალი; წითელი ფორთოხალი, ცოცხალი; მოცვი, ცოცხალი; სტაფილო, ცოცხალი; კასავა (მანიჰოტი), ცოცხალი; კასავას (მანიჰოტი)
ძირხვნები, ცოცხალი; მელისყურა [სოკო], ცოცხალი; ალუბლები, ცოცხალი; პომიდორი ჩერი,
ცოცხალი; წაბლი; ქოქოსის კაკალი, ცოცხალი;
შტოში (მოცვი), ცოცხალი; კიტრი, ცოცხალი;
პიტაია, ცოცხალი; მწვანე სოიო, ცოცხალი; საკვები სოკო, ცოცხალი; ლეღვი, ცოცხალი; ნედლი და დაუმუშავებელი ხილი, კაკალი; ახალი
კეშიუ ვაშლები; ახალი ხილი; ახალი ოქროსფერი კენკრა; ახალი ბამი (ოკრა); ახალი მარწყვის
გუავა; ახალი ანონა; ხილი, ცოცხალი; ხურტკმელი, ცოცხალი; გრეიფურტი, ცოცხალი; ყურძენი; ვაზის პომიდორი, ცოცხალი; გუავა, ცოცხალი; კივი, ცოცხალი; პრასი, ცოცხალი; ლიმონი, ცოცხალი; ოსპი, ნედლი; ლიჩი, ცოცხალი;
მანგო, ცოცხალი; მანდარინი, ფორთოხალი, ცოცხალი; ნესვი, ცოცხალი; სოკო, ცოცხალი; ფორთოხალი, ცოცხალი; ორგანული ახალი ხილი;
ხეთამხალი, კალმახა-სოკო, ქუდიანი სოკო, ცოცხალი; პაპაია ცოცხალი; მარაკუია, ცოცხალი;
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ატმები, ცოცხალი; ანანასები, ცოცხალი; ქლიავები, ცოცხალი; ბროწეული, ცოცხალი; გოგრა,
ცოცხალი; ჟოლო, ცოცხალი; წითელი მოცხარი,
ცოცხალი; საცუმა (მანდარინის სახეობა), ცოცხალი; ისპანახი, ახალი; მარწყვი, ცოცხალი; მანდარინები, ცოცხალი.
32 – ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები; მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები
და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; ლუდი;
მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები;
ტომატის წვენი (სასმელი); ბოსტნეულის წვენები (სასმელი); წყალი; ლუდზე დამზადებული
კოქტეილები; უალკოჰოლო ლუდი; ლუდი;
ლუდზე დამზადებული სასმელები; ლუდზე
დამზადებული კოქტეილები; ელი ყავის არომატით; ლუდი ყავის არომატით; უალკოჰოლო
სასმელები ყავის არომატით; ალაოს ლუდი;
უალკოჰოლო ლუდის არომატიანი სასმელები;
ბანანის და შვრიის სასმელი.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა);
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად; ღვინო; ცქრიალა ღვინო; შამპანური; კოქტეილები; სპირტიანი ესენციები;
სპირტიანი ექსტრაქტები; აპერიტივები; მწარე
ნაყენები; ალკოჰოლური ხილის ექსტრაქტები;
ალკოჰოლური გაზიანი სასმელები, ლუდის
გარდა; ლიქიორები; არაყი; ჯინი; ვისკი; ტეკილა; რომი; ბრენდი; პორტვეინი; შერი; დესერტის ღვინოები; დაბალკალორიული ღვინო;
თეთრი ღვინის კოქტეილები; თეთრი ღვინოები; წითელი ღვინოები; ვარდისფერი ღვინოები;
ღვინოზე დამზადებული სასმელები; ღვინის
პუნში.
35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; საქონლის დემონსტრირება; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომხმარებელზე; გავრცელება (ნიმუშების); იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; მარკეტინგი; გამოფენების
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; მოდის ჩვენებების ორგანიზება ხელშეწყობის მიზნით; ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; ფასების შედარების სამსახური; საქონლისა და მომსახურების
მყიდველების და გამყიდველების ონ-ლაინ
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ბაზრით უზრუნველყოფა; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; ლოიალურობის სქემებისა და მასტიმულირებელი სქემების ორგანიზაცია, მართვა და ზედამხედველობა; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია არასამკურნალო კოსმეტიკური და ჰიგიენური (ტუალეტის საკუთვნო) საშუალებების,
არასამკურნალო კბილის პასტების, პარფიუმერიის, ეთერზეთების, მათეთრებელი პრეპარატების და სხვა სარეცხი ნივთიერებების, წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატების რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია კეთილშობილი ლითონების და მათი შენადნობების, საიუველირო ნაწარმის, ძვირფასი
და ნახევრადძვირფასი ქვების, დროის აღმრიცხველი და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოების
რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და
საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ქაღალდის და მუყაოს, ნაბეჭდი
პროდუქციის, საამკინძაო სამუშაოებისათვის
მასალის, ფოტოსურათების, საკანცელარიო და
საოფისე ნივთების, ავეჯის გარდა, საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებების, მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთვნოს, სახატავი ფუნჯების, სასწავლო
მასალის და თვალსაჩინოების, პლასტმასის
ფურცლები, ფოტოფირების, გასახვევი და შესაფუთი მასალის, შრიფტის, ტიპოგრაფიული
კლიშეს რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ტყავის და ტყავის იმიტაციის, ცხოველთა ტყავის, ბეწვეულის, სამგზავრო სკივრების, ჩემოდნების, წვიმისა და
მზის ქოლგების, ხელჯოხების, შოლტების, მათრახების, ცხოველთა აღკაზმულობის და უნაგირების, საყელურების, საბელების და ცხოველთა
სამოსის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ავეჯის, სარკეების, სურათების ჩარჩოების, არალითონური კონტეინერების დასაწყობებისა და ტრანსპორტირებისთვის,
ხისგან, ნაქსოვი, თაბაშირის, ცვილის, ნიჟარების ან პლასტმასისგან დამზადებული ფოტოების ჩარჩოების, ორნამენტების, ქანდაკებების,
ფიგურების და ხელოვნების ნიმუშების რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო
ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთების და
ჭურჭლის; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭ-
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ლეულობის, დანების, ჩანგლების და კოვზების
გარდა, ჯაგრისების და ღრუბლების, ჯაგრისების (სახატავი ფუნჯების გარდა), ჯაგრისის
გასაკეთებელი მასალის, წმენდისა და დასუფთავებისათვის ინსტრუმენტების, დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინის (სამშენებლო მინის გარდა), მინის, ფაიფურისა და
კერემიკის ჭურჭლის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და თავსაბურავის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია საკვების და სასმელების რეალიზაციასთან;
საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურება ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით.
___________________________________________
(260) AM 2022 114046 A
(210) AM 114046
(220) 2021 07 27
(731) მარკს ენდ სპენსერ პლკ
უოთერსაიდ ჰაუსი, 35 ნორთ უორფ
როუდი, ლონდონი W2 1NW,
გაერთიანებული სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 28.19
(511)
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური და ჰიგიენური საშუალებები (პარფიუმერია, კოსმეტიკა,
ტუალეტის საკუთვნო); კბილის პასტები,
ფხვნილები (არასამკურნალო); პარფიუმერია,
ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპარატები და
სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; სუნამოები;
კოსმეტიკური საშუალებები; ტუალეტის საშუალებები; კანის მოვლის საშუალებები; სხეულის
და სახის მოვლის საშუალებები; თმის მოვლის
და მოწესრიგების საშუალებები; კბილის პასტები, ფხვნილები; ფრჩხილების მოსავლელი პრეპარატები; მზისგან დამცავი საშუალებები; მზის
სხივებისაგან დამცავი საშუალებები; გასარუჯი
საშუალებები; სამგზავრო ტუალეტის საშუალე-

ბების ბოთლების ნაკრებები; აბაზანის მძივები;
აბაზანის კრემები; აბაზანის კრისტალი, არასამედიცინო; აბაზანის ქაფი; აბაზანის გელი; აბაზანის ლოსიონები; სხეულის და სახის მოვლის
საშუალებები; სხეულის მოვლის დეოდორანტები; მზის აბაზანის შემდგომ გამოსაყენებელი
კრემები; ნუშის ზეთი; არომათერაპიის კრემები;
არომათერაპიის ლოსიონები; არომათერაპიის
ზეთები; არომათერაპიის პრეპარატები; აბაზანისა და შხაპის გელები, არასამედიცინო მიზნებისთვის; სხეულის კრემ-საპონი; სხეულის ნიღბები; გამწმენდი და დამატენიანებელი კრემები,
ზეთები, ლოსიონები და პრეპარატები.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები; კეთილშობილი ლითონები და მათი
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი
და ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი (საათები) და სხვა ქრონომეტრული
ხელსაწყოები; ბროშები (ძვირფასეულობა); საიუველირო ყუთები და ბუდეები; საიუველირო
გრაგნილი; კეთილშობილი ლითონების ბეჭდის
დამჭერები; საათები, მაჯის საათების გარდა;
მაღვიძარები; ელექტრო მაღვიძარები; მაჯის
საათები; მაჯის საათის კორპუსები; მანჟეტების
შესაკრავი საკინძები; მანჟეტების შესაკრავი საკინძების ყუთები; ძეწკვიანი ბრელოკები და
ბრელოკები გასაღებებისათვის, და მათი სამშვენისები; ორნამენტები, ქანდაკებები და ფიგურები, დამზადებული ან დაფარული ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ლითონებით ან
ქვებით, ან მათი იმიტაციები; ფეხის სამაჯურები; ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან;
სამაჯურები; სამაჯურები, ბრასლეტები; მძივის
მარცვლები საიუველირო ნაწარმის დასამზადებლად; მაჯის საათების ბალთები; კეთილშობილი ლითონის სამაჯურები; საიუველირო
ნივთების შესანახი ბუდეები; ქრონომეტრული
ხელსაწყოები ბუდეები; საათების და მაჯის
საათების ბუდეები; საათების ბუდეები; სამაჯურის ბრელოკები; შესაკრავი/ბალთა საიუველირო ნაწარმისთვის; საათის ბუდეეები, მაჯის
საათების გარდა; ყელსაბამების ჩამკეტები; ძვირფასი ლითონის დეკორატიული ყუთები; დეკორატიული ბროშები (საიუველირო ნაწარმი);
ძვირფასი ლითონისგან დამზადებული დეკორატიული საგნები (ორნამენტები); დეკორატიული ქინძისთავები (ძვირფასეულობა); საყურეები.
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სასაქონლო ნიშნები
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 საკუთვნო; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი;
ტიპოგრაფიული კლიშე; ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; საკანცელარიო საქონელი; წიგნები; ტრაფარეტების, შაბლონების კომპლექტები; ფოტოალბომები; სასაჩუქრე ბარათები; სასაჩუქრე ჩანთები; სასაჩუქრე ყუთები; საჩუქრის
შეფუთვა; სასაჩუქრე ქაღალდი; საჩუქრის შესაფუთი ქაღალდი; დეკორატიული შესაფუთი
ქაღალდი; დეკორატიული შეფუთვის ბაფთები;
ბაფთები (ქაღალდის); ქაღალდის საჩუქრის
ეტიკეტები; ლენტები (ქაღალდის); ბოთლის
მუყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები; ქვეშსადებები მაგიდისათვის (არაქსოვილის); გრაფინის სადგამები (არაქსოვილის); ნაგვის ურნის
ცელოფნები, ნაგვის ურნის სურნელოვანი ცელოფნები; გაზეთები; ჟურნალები; ქაღალდისა
და მუყაოს საცხობები; პასპორტის გარეკანები,
ყდები; ფულის დამჭერები; ქაღალდისა და
პლასტმასის ჩანთები; ქაღალდის ან მუყაოს
ყუთები და ჩანთები; შესაფუთი ჩანთები, ყუთები, მუყაოები და ქაღალდის ან მუყაოს კონტეინერები; ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის ან მუყაოსგან დამზადებული ხელოვნების
ნიმუშები; მუყაოს შეფუთვა; მზა მუყაოს შესაფუთი ყუთები; თვალსაჩინო მუყაოს ყუთები;
ქაღალდის ან მუყაოს თვალსაჩინო ყუთები; საგანმანათლებლო და სასწავლო მასალები; პლასტმასის ფურცლები, ლენტები და ჩანთები გასახვევად და შესაფუთად; ტიპოგრაფიული
შრიფტები; ტიპოგრაფიული კლიშე; სურათები,
ნახატები; ფერწერული ნახატები; ნახაზები; ხაზვისა და ხატვის საკუთვნო; ხაზვისა და ხატვის
მასალები; ბარათის, ქაღალდის ან პლასტმასისგან დამზადებული შესაფუთი მასალა; ბარათის, ქაღალდის ან პლასტმასისგან დამზადებული შესაფუთი მასალები; საწერი საშუალებები; წიგნები; ბარათები; ინსტრუქციის სახელმძღვანელოები; გაზეთები; კალენდრები; დღიურები; იარლიყები, ეტიკეტები; რუკები; ბეჭდვითი გამოცემები; ლექსიკონები; პირადი ორგანაიზერები; საფოსტო მარკები; ერთჯერადი
ხელსახოცები; პლასტმასის ერთჯერადი ცელოფნები; საშრობი ქაღალდი; ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის პირსახოცები; ვაუჩერები;
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ფოტოგრაფიული საბეჭდი ქაღალდი; ქაღალდის სუფრები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა
ტყავი და ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები და
ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები და ცხოველთა
აღკაზმულობა; ხელოვნური ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები და საკვოიაჟები; ქოლგები;
მზის ქოლგები; ჩანთები; ქალის ხელჩანთები;
ზურგჩანთები; სპორტული ჩანთები; პორტფელები; ატაშე-კეისები (ბრტყელი ტყავის ჩემოდანი ქაღალდებისთვის); ჩემოდნები; ბარგის
სამაჯურები; ჩემოდნის, ბარგის იარლიყი; ბარგის ეტიკეტები; ჩანთები ტუალეტის ნივთებისთვის; კოსმეტიკური ჩანთები; მაკიაჟის ჩანთები; კოსმეტიკის ყუთები; საფულეები; პორტმონეები; სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები;
ტყავის პორტფელები დოკუმენტებისთვის;
ტყავის ყუთები; ტყავის ბუდეები; ტყავის სადავეები; ჩანთები და ტომრები სპორტული ტანსაცმლისთვის; ტურისტული ჩანთები; პლაჟის
ჩანთები; პლაჟის ქოლგები; წიგნის ჩანთები;
ბიზნეს ბარათების ჩასაწყობი საფულეები; საქმეების ბუდეები; კოსმეტიკური პორტმონეები;
საღამოს ჩანთები; საღამოს პორტმონეები (ქალის ხელჩანთები); მოდური ხელჩანთები; საჰაერო ჩანთები; ტყავის ტანსაცმლის სამგზავრო
ჩანთები; ხელჩანთები მამაკაცებისთვის; ქალის
ხელჩანთები; ხელჩანთები ქალბატონებისთვის;
სახელურები ხელჯოხებისთვის; ტურისტული
ჩანთები; ტურისტული ზურგჩანთები; სალაშქრო ჯოხები.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები;
არალითონური კონტეინერები დასაწყობებისა
და ტრანსპორტირებისთვის; ჩარჩოები ფოტოებისთვის; ორნამენტები, ქანდაკებები, ფიგურები და ხელოვნების ნიმუშები დამზადებული
ხისგან, ნაქსოვი (დაწნული), თაბაშირის, ცვილის, ნიჟარის ან პლასტმასისგან; პლასტმასისგან ან ხისგან დამზადებული კარის ფურნიტურა; ტანსაცმლის საკიდები; მაგიდები; ტანსაცმლის კარადები; ბუფეტები, სერვანტები, ჭურჭლის კარადები; კომოდები; კარადები; კორპუსული ავეჯი; გასაღების შესანახი კარადები;
სამზარეულოს კარადები; სამზარეულოს გარნიტურა; საყასბო კომპლექტი; თაროები; აბაზანის
თაროები; წიგნების კარადები; წიგნების სტენდები; დასაჯდომები (სკამები); სკამები; სავარძლები; დივნები; ლეიბები; მატრასის გადასაფარებლები; ბალიშები; სამგზავრო ბალიშები; დივანის ბალიშები; პუფები; არალითონური პირ-
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სახოცის საკიდები; შიდა შტორები (შიდა
ჟალუზები); ფარდის რგოლები; პლასტმასის ან
ხის ყუთები; სახელურიანი კალათები (კალათები); ზანდუკები, სკივრები; შესანახი ყუთები
და ბუდეები (ავეჯი); შესანახი ავეჯი; გარე
(ეზოს) ავეჯი; ფრინველების სახლები; ფრინველების ყუთები; მცენარეთა მარკერები; გასაბერი ლეიბები; გასაბერი საწოლები, სამედიცინო
დანიშნულების გარდა; გასაბერი ბალიშები,
არასამედიცინო; დასაყრდენები (სამკლავური)
ავეჯისთვის; ბარის სკამები; ბარის ავეჯი; ბარის
ტაბურეტები; ბარის მაგიდები; აბაზანის კარადები; აბაზანის სარკეები; აბაზანის ნესესერები
(ავეჯი); საწოლის ჩარჩოები; ლითონის საწოლის ჩარჩოები; მოაჯირები საწოლისთვის; საძინებლის ავეჯი; წიგნის სადგარები (ავეჯი);
ხალიჩის სადგარები ავეჯის ფეხების დასაცავად (ავეჯის ფეხის საფარი იატაკის დამცველები); ტანსაცმლის საკიდები; ტანსაცმლის საკიდი ღეროები; მანტოების საკიდები; ქურთუკის საკიდები; პატარა, ჟურნალების (ყავის) მაგიდები; სასადილო ოთახის ავეჯი; სასადილო
სკამები; სასადილო მაგიდები; პლასტმასის კარის სახელურები; ტუალეტის მაგიდები.
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭლეულობა, 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 კერემიკის
ჭურჭელი; ჯაგრისები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის გასაკეთებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენდისა
და დასუფთავებისათვის; ფოლადის ბურბუშელა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და კერამიკის ჭურჭელი, რომელიც
არ შედის სხვა კლასებში; ბროლის ჭურჭელი;
კერამიკული ნაწარმი საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ფაიფური; ყავის მადუღარები (არაელექტრული); წვენსაწურები (არაელექტრული); ციტრუსის საწურები (არაელექტრული);
რძის ქაფწამომქმნელი (არაელექტრული); პილპილის და მარილის საფქვავები (ხელის); საპურეები; საჭრელი დაფები; ნამცხვრის ფორმები,
ბისკვიტის ფორმები; შესანახი კონტეინერები
(საკვებისა და სასმელისთვის); შესანახი ქილები; საუთოებელი ფიცრები; საუთოებელი ქსო-

ვილები; ქსოვილების სამაგრები; სარეცხის კალათები; სარეცხი კალათები; ურნები; თერმოიზოლაციური ჭურჭელი (საყოფაცხოვრებო) საკვებისათვის და სასმელისთვის; თერმოიზოლაციური ბოკალები, სირჩები; ყვავილის და
მცენარეების ქოთნები; თესლის ლანგრები;
ფრინველის მკვებავები; ბაღში სამუშაო ხელთათმანები; მაყალის ჩანგლები და მაშები; ჭიქის დამჭერები; საცხობი; კერძების საცხობი,
ალუმინის; ალუმინისგან დამზადებული საცხობი ქაღალდი; დანა-ჩანგლის და კოვზების
სამარჯვები (ჩასაწყობები); ქაშანურის ჭურჭელი, სადილის კომპლექტი; სადილის ჭურჭელი;
თეფშები; ლანგრები, სინები; სერვირების ჩანგლები, კოვზები, მაშები, ჭურჭელი, ჯამები და
ლანგრები; ფინჯნები და ბოკალები, სირჩები;
ჭიქები სასმელისათვის; ბარისთვის განკუთვნილი ჭურჭელი; ქვეშსადებები (ჭურჭლის),
არაქაღალდის ან ქსოვილის; პირსახოცის საკიდები; ხელსახოცის რგოლები; ჰაერის არომატიზირებელი აპარატურა; დიფუზერები ჰაერის
გამაგრილებელი საშუალებებისთვის; საკმევლის დიფუზერები; ვაზები; კანდელაბრები,
შანდლები; შანდლების დამჭერები; სამზარეულოს ჭურჭელი; ჭურჭელი (ქვაბები და ტაფები);
ცეცხლგამძლე ჭურჭელი; ღუმელის ჭურჭელი;
აბაზანის ნივთები; საპნის დამჭერები; დოზატორები (საპნის); ტუალეტის ჯაგრისები; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები; ტუალეტის საკუთვნო; ტუალეტის ღრუბლები; კოსმეტიკური
ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო; ღრუბლები კანისთვის; ბუმბულა ღრუბლები; პუდრის ბუმბულა; ფრჩხილის ჯაგრისები; სავარცხლები; გრიმის წასასმელი ფუნჯები; მანიკურის ხელთათმანები; ტანსაცმლის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, ელექტრული; კბილის ჯაგრისის კონტეინერები; დამჭერები კბილის ჯაგრისებისთვის; კბილის ჯაგრისის ყუთები; სამშვენისები (ორნამენტები), ბაღის ორნამენტები, ქანდაკებები, ფიგურები (პატარა
ქანდაკებები) და ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც დამზადებულია მინის, ჩინური ფაიფურის, ფაიფურის, თიხის, ტერაკოტას, კერამიკის ან ბროლისგან; კანის კოსმეტიკური ლოსიონების წასასმელი აპლიკატორები; აბაზანის
ჯაგრისები; აბაზანის მინის (ჭიქის) დამჭერები;
აბაზანის პირსახოცების დამჭერები; აბაზანის
ტუმბოები; აბაზანის ღრუბლები; ლუდის ჭიქები; ლუდის კათხები; სასმელის ღეროები; სხეულის სკრაბი ღრუბლები; ბოთლის გასახსნელები, ელექტრული; ქაღალდის ხელსახოცის დასარიგებელი ყუთები; ცოცხები; კანფეტების ქი-
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ლები; კერამიკის ჯამები; კერამიკის კათხები;
წყლის ბოთლები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
თეთრეული (ტანსაცმელი); ქალის თეთრეული;
ქამრები; ახალშობილთა ქსოვილის საფენები;
ახალშობილთა ქსოვილის ხელსახოცები; ბავშვის ბოდეები; ბავშვის ნაქსოვი ფეხსაცმელები;
ბავშვის ყელიანი ფეხსაცმელები; ბავშვის ფეხსაცმელები; ბავშვის პიჟამები; ბავშვის პერანგები; ბავშვის დახურული ფეხსაცმელები; ბავშვის
შორტები; ბავშვის პულოვერები, სვიტრები;
ბავშვის სავარჯიშო შარვლები; ბავშვის ტოპები;
საბანაო კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმები ბავშვისთვის; მამაკაცის საბანაო კოსტიუმები; ქალის საბანაო კოსტიუმები; აბაზანის ხალათები;
პლაჟის კოსტიუმები; პლაჟის შემოსაცმელები;
პლაჟის ქუდები; პლაჟის სანდლები; პლაჟის
მოსახვევები; ქამრები ტანსაცმლისთვის; ტყავის
ხელოვნური ქამრები; ბიკინები; ბიკინის შორტები; ბიკინის ტოპები; პიჯაკები (ბლეიზერები); ბლუზები (საქმიანი სამოსი); ცისფერი ჯინსები; პომპონიანი ქუდები; მოკლე ქურთუკები;
ჩექმები და ფეხსაცმელები; ყელიანი ფეხსაცმელები ბავშვებისთვის; ზრდასრულებისთვის
შარვლები; ბავშვებისთვის შარვლები; შარვლები მამაკაცებისთვის, შარვლები ქალებისთვის;
მოკრივის ტრუსები; მოკრივის შორტები; ბიჭის
შორტები (საცვლები); ტანსაცმლის დამჭერები
[აჭიმი]; ტილოს ფეხსაცმელები; კაპრის შარვლები; ნაქსოვი ჟაკეტები (კარდიგანები); დიდჯიბეებიანი ტომრისებრი შარვლები; შარვალიკარგო; ქაშმირის ტანსაცმელი; ქაშმირის ხელთათმანები; ქაშმირის პიჯაკები; ქაშმირის შალები; ქაშმირის სვიტერები; საყოველდღეო ფეხსაცმელი; საყოველდღეო საცვლები; საყოველდღეო ფეხსაცმელი; საყოველდღეო ტანსაცმელი; საბავშვო წინდები; ქსოვილის წინსაფრები
ბავშვებისთვის; სპორტული ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; მანტოები; ქალის მანტოები;
ბამბის მანტოები; კოქტეილის კაბები; საყელოთი პერანგები; საყელოები (ტანსაცმელი); საყელოები კაბებისთვის; საბრძოლო შარვლები; საბავშვო კოსტიუმები სამასკარადო თამაშებისთვის; კოსტიუმები როლური თამაშებისთვის
გამოსაყენებლად; ბამბის ქურთუკები; ბამბის
ჰალსტუხები; ბამბის შალები; ბამბის პულოვერები; ველოსიპედების ქურთუკები; ველოსიპედების შარვლები; ველოსიპედების ფეხსაცმელები; ველოსიპედების შორტები; საცეკვაო კოსტიუმები; საცეკვაო ტანსაცმელი; ჯინსის ქსოვილის კაპრისები; ჯინსის ქსოვილის ტანსაცმე-
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ლი; ტილოს ფეხსაცმელი (ხშირად კაუჩუკის
სქელ ძირზე); ჯინსის ქურთუკები; ჯინსის ფართო შარვლები; ჯინსები; ჯინსის კაბები; ჯინსის
პიჯაკები; ჯინსის ბრიჯები; ჯინსის შორტები;
ჯინსის ქვედაკაბები; კაბები; კაბები (საქმიანი
სამოსი); კაბები ბავშვებისთვის; კაბები გოგონებისთვის; კაბები ქალებისთვის; ტყავისგან დამზადებული კაბები; ქაშმირისგან დამზადებული კაბები; შალის კაბები; ხალათები; კლასიკური ფეხსაცმელები; კაბა-კოსტიუმები; სპორტული კოსტიუმები; საყურისები [ტანსაცმელი];
ნაქარგი ტანსაცმელი; საღამოს კაბები; საღამოს
ტანსაცმელი; დეკორატიული (გაფორმებული)
ქუდები; მოდური ქუდები; უთითო ხელთათმანები; მეთევზეების ქურთუკები; მომდგარი
ტანსაცმელი მამაკაცებისთვის; ერთძირიანი
ფეხსაცმელები (ბალეტკები); რბილი ქსოვილის
შარვლები; რბილი ქსოვილის ქურთუკები; რბილი ქსოვილის პულოვერები; რბილი ქსოვილები; რბილი ქსოვილის შორტები; რბილი ქსოვილის ტოპები; რეზინის ფლოსტები თასმით
(ფეხსაცმელი); ფეხსაცმელი მოზრდილებისთვის; ფეხსაცმელი ბავშვებისთვის; ფეხსაცმელი
მამაკაცებისთვის; ფეხსაცმელი ქალებისთვის;
ოფიციალური ტანსაცმელი მამაკაცებისთვის;
ოფიციალური ფეხსაცმელი; ოფიციალური შარვალი; ბეწვეული (ტანსაცმელი); ბეწვის მანტოები; ბეწვის ხელთათმანები; ბეწვის ქუდები;
ბეწვის ქურთუკები; ბეწვის მუფტები; ქუდები;
ქუდები ბავშვებისთვის; შუბლსაკრავები ტანსაცმელი; შუბლსაკრავები (სამოსი); კაპიუშონიანი
თბილი ნაქსოვი პერანგები; კაპიუშონიანი ტოპები; ჩვილი ბავშვის ჩექმები; ჩვილი ბავშვის
ფეხსაცმელი; ჩვილის ფეხსაცმელი; ჯინსები;
ჯერსის ტანსაცმელი; სირბილისთვის ტოპები;
გრძელი სვიტრი; კომბინეზონები (ტანსაცმელი); ნაქსოვი შარვლები და ბოლოები; ნაქსოვი
კაბები; ნაქსოვი ქვედატანები; ნაქსოვი ხელთათმანები; ნაქსოვი ტოპები; ნაქსოვი ტანსაცმელი; კოშიჰიმო (წელის ზონრები კიმონოსთვის);
მაქმანის შალები; ტყავის ქამრები (ტანსაცმელი); ტყავის მანტოები; ტყავის კაბები; ტყავის
ხელთათმანები; ტყავის თავსაბურავი; ტყავის
ქურთუკები; ტყავის პერანგები; ტყავის ფეხსაცმელი; ტყავის ჩუსტები; გეტრები; ლეგინსები
(შარვალი); მსუბუქი ფეხსაცმელი; სინათლის
ამრეკლი მანტოები; სინათლის ამრეკლი ქურთუკები; მსუბუქი ქურთუკები; მსუბუქი სვიტერები; თეთრეულის ტანსაცმელი; გრძელი პიჯაკები; გრძელსახელოებიანი ბლუზები; გრძელსახელოებიანი ქურთუკები; გრძელსახელოებიანი პერანგები; გრძელსახელოებიანი პულოვე-
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რები; გრძელსახელოებიანი მაისურები; გრძელსახელოებიანი პერანგები; სახლის ტანსაცმელი;
საორსულო ტანსაცმელი; საორსულო კაბები;
საორსულო გეტრები; საორსულო პერანგები;
საორსულო შორტები; საორსულო საძილე ტანსაცმელი; საორსულო ბლუზები, ბლუზონები;
საორსულო ტოპები; გრძელი ქვედაბოლოები;
მამაკაცის მაღალყელიანი წინდები; მამაკაცის
წინდები; მამაკაცის კოსტიუმები; მინი ქვედა
ბოლოები; ყელიანი პულოვერი, სვიტრი; ყელიანი ტოპები; ღამის ქუდები; ღამის პერანგები; ღამის თეთრეული; ერთიანი კოსტიუმი; ერთიანი საცურაო კოსტიუმი; საგარეო ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი ჩვილი ბავშვებისთვის;
ზედა ტანსაცმელი ბიჭებისთვის; ზედა ტანსაცმელი ბავშვებისთვის; ზედა ტანსაცმელი გოგონებისთვის; პალტოები; პერანგები; ფუმფულა
ქურთუკები; პიჟამოს ბოლოები; პიჟამები
ზრდასრულებისთვის; პიჟამები ბავშვებისთვის;
პიჟამები მამაკაცებისთვის; პიჟამები ქალებისთვის; პარკა; სპორტული ფეხსაცმელი (კედები);
პოლოს ნაქსოვი ტოპები; პოლოს მაისურები;
საბავშვო კომბინიზონები; დაბეჭდილი მაისურები; სამეჯლისო ტუფლები (ფეხსაცმელი);
წვიმის ლაბადები; საწვიმრები; წვიმის ქუდები;
წვიმის ქურთუკები; მზა სარჩული (ტანსაცმლის დეტალი); მზა ტანსაცმელი; სირბილისთვის განკუთვნილი ფეხსაცმელი; სანდლები ბავშვებისთვის; სანდლები მამაკაცებისთვის; სანდლები ქალებისთვის; სარონგი; ყელსახვევები;
სკოლის ფორმები; ცხვრის ტყავის ხელთათმანები; პერანგები; პერანგები (საქმიანი სამოსი);
პერანგები მოზრდილებისთვის; პერანგები ბავშვებისთვის; მამაკაცის პერანგები; კოსტიუმებში ჩასაცმელი პერანგები; პერანგები ქალებისთვის; ფეხსაცმელი მოზრდილებისთვის; ფეხსაცმელი ბავშვებისთვის; ფეხსაცმელი მამაკაცებისთვის; ფეხსაცმელი ქალებისთვის; მოკლე
კომპლექტები (ტანსაცმელი); შორტები მოზრდილებისთვის; შორტები ბავშვებისთვის; შორტები მამაკაცებისთვის; შორტები ქალებისთვის;
მოკლესახელოებიანი ბლუზები; მოკლესახელოებიანი ქურთუკები; მოკლესახელოებიანი
სპორტული პერანგები; მოკლესახელოებიანი
პულოვერები; მოკლესახელოებიანი მაისურები;
აბრეშუმის ყელსახვევები; აბრეშუმის შალები;
ქვედატანები, ქვედაწელები; ქვედატანები, ქვედაწელები (საქმიანი სამოსი); კაბა-კოსტიუმები;
სათხილამურო კოსტიუმები; პიჟამები ჩვილებისთვის; პიჟამები ბავშვებისთვის; მამაკაცის
პიჟამები; ქალის პიჟამები; ფოსტლები, საშინაო
ფეხსაცმელი; ჩუსტი წინდები; კომბინაცია (ქვე-

და საცვალი); ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის; სპორტული პერანგები; სპორტული ჟილეტები; კოსტიუმები (საქმიანი სამოსი); კოსტიუმები (ტანსაცმელი); სარაფნები; მზის ქუდები; მზიან ამინდში სატარებელი ბავშვის სამოსი, რომელიც ჩვეულებრივ შედგება შორტებისა და ზედა ნაწილებისგან; პულოვერი, სვიტრი; სვიტერები მოზრდილებისთვის; სვიტერები ბავშვებისთვის; სვიტერები მამაკაცებისთვის; სვიტერები ქალებისთვის; სპორტული შარვლები; სპორტული შარვლები მოზრდილებისთვის; სპორტული შარვლები ბავშვებისთვის;
სპორტული შარვლები მამაკაცებისთვის; სპორტული შარვლები ქალებისთვის; საცურაო შორტები; თერმული ტანსაცმელი; თერმული თავსაბურავი; თერმული წინდები; სპორტული
ტანსაცმელი; სპორტული ტანსაცმლის ტოპები;
შარვლები (კალსონები); შარვლები (კალსონები)
(საქმიანი სამოსი); შარვლები მოზრდილებისთვის; შარვლები პატარა ბავშვებისთვის; შარვლები ბავშვებისთვის; შარვლები ჩვილებისთვის; შარვლები მამაკაცებისთვის; შარვლები ქალებისთვის; მაისურები ლოგოებით; ყელიანი
პერანგები; ყელიანი პულოვერი, სვიტრები; ყელიანი ტოპები; უნიფორმა; მაისური; წინაფრა
(თავსაბურავი); წყალგაუმტარი ტანსაცმელი;
წყალგაუმტარი ქურთუკები; წყალგაუმტარი
ზედა ტანსაცმელი; წყალგამძლე ტანსაცმელი;
წყალგამძლე ქურთუკები; წყალგამძლე შარვლები; ავდრისგან დამცავი ზედა ტანსაცმელი;
რეზინის ჩექმები; ზამთრის ჩექმები; ზამთრის
ქურთუკები; ზამთრის ხელთათმანები; ქალის
წინდები; შალის ქურთუკები; შალის ტანსაცმელი; შალის ქუდები; შალის წინდები; შალის
კოლგოტები; შალები; შალის სვიტრები; იოგის
ჩასაცმელი; იოგის შარვლები; იოგის ტოპები.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები,
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და საკვები ცხიმები; ზღვის პროდუქტები;
ხორცის შემცვლელები; ზემოთ აღნიშნული ნებისმიერი საქონლისგან დამზადებული პროდუქტები; ხილის პროდუქტები და ბოსტნეულის პროდუქტები, რომლებიც არ შედის სხვა
კლასებში; ხილისა და ბოსტნეულის სპრედები;
რძის პროდუქტები და რძის შემცვლელები;
გაყინული რძის პროდუქტები; კვერცხის პროდუქტები; რძის ნაწარმი; ყველი; საკვები ზე-
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თები და საკვები ცხიმები; ნაღების კარაქი, მარგარინი და სხვა კარაქის შემცვლელები; სენდვიჩის შემავსებლები; დაკონსერვებული საკვები;
პიკული; საკვები კაკალი, თესლი (მარცვლეული) და პულსი და მისგან მომზადებული პროდუქტები; დამუშავებული პულსი; დამუშავებული პარკოსნები; სოკო, დაკონსერვებული;
ბოსტნეულის საუზმეული; გამხმარ ხილზე
დამზადებული საუზმეული; დაშაქრული ხილის საუზმეული; რძეზე დამზადებული საუზმეული; ქოქოსზე დამზადებული საუზმეული;
ტოფუზე (სოიას ხაჭო) დამზადებული საუზმეული; პარკოსნებზე დამზადებული საუზმეული; კარტოფილზე დამზადებული საუზმეული; კარტოფილის საუზმეული; ხილის საუზმეული; მომზადებული საკვები და მომზადებული კერძები, რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში და შედგება ძირითადად ხორცისგან,
ხორცის შემცვლელებისგან, თევზისგან, ზღვის
პროდუქტებისგან, ფრინველისგან, ნანადირევისგან, მზა კერძები, რომელიც ძირითადად
შედგება ხორცისგან, ხორცის შემცვლელებისგან; წვნიანები და წვნიანის მოსამზადებელი
შედგენილობები; დანაყილი კაკალი; ხორცის
კონსერვები; ზღვის პროდუქტების კონსერვები;
თევზის კონსერვები; თევზისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ხორცისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ზღვის პროდუქტები; პარკოსნებისგან და პულსისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; გამხმარი ან
დაკონსერვებული პულსი; კაკლის ან თესლისგან (მარცვლეული) დამზადებული საკვები
პროდუქტები; პარკოსნები; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; ბულიონები; ბულიონის კონცენტრატები; ნაღები (რძის ნაწარმი); საუზმეული
(ხილზე დამზადებული); ზეითუნის ზეთი;
კარტოფილის ჩიპსები; კარტოფილის ფანტელები; ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები; დასპირტული ნიორი; დამუშავებული
თევზის ქვირითი; თესლი (მარცვალი) დამუშავებული; წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; მუცლის ქონი, საკვები; ტოფუ (სოიას
ხაჭო); ბოსტნეულის წვენი კულინარიისათვის;
შედგენილობები; საუზმეული და დესერტი;
საკვების მოსამზადებელი არგანის ზეთი; პარკოსნები, გამხმარი; შეზავებული ზეთი საკვებისთვის; გათეთრებული კაკალი; შერეული
მცენარეული ზეთები საკვებისთვის; ბრაზილიური კაკალი, მომზადებული; დაშაქრული
არაქისი; დაშაქრული პეკანის კაკალი; დაშაქრული ნუში; დაკონსერვებული ან ბოთლებში
ჩამოსხმული ბოსტნეული; დაკონსერვებული
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არაქისი; სიმინდის ზეთი; სუფთა ზეითუნის
ზეთი საკვებისთვის; ხილზე დამზადებული
სპრედები; ხილის მურაბები; ხილის პიურე;
კაკალი, გადამუშავებული; კაკალი, დამუშავებული.
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); შაქარი; შაქრის შემცვლელები; ბრინჯი; ტაპიოკა; საგო; ფქვილი;
ცომეული; მარცვლეულის ნაწარმი; პური; პურის ჩხირები; საცხობი საქონელი; გალეტები;
ნამცხვრები; ყინული; თაფლი; ბადაგი; საფუარი; საცხობი ფხვნილები; მარილი; წიწაკა;
მდოგვი; ძმარი; საკაზმები; საწებლები (საკაზმები); საკაზმები; სანელებლები; გამხმარი მწვანილი; დამუშავებული მარცვლეული, სახამებელი
და მისგან დამზადებული საქონელი; სენდვიჩები; შებრაწული სენდვიჩები; სავსე სენდვიჩები; ღია სენდვიჩები; სავსე ბაგეტები; ფაფა;
სასმელები რომლებიც მიეკუთვნება 30-ე კლასს
და მისი შედგენილობები; კიში (ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღორის ქონის
შიგთავსით); პიცა; მაკარონი და მაკარონის ნაწარმი; ატრია; დამზადებული კერძები და საუზმეული, რომლებიც ძირითადად შედგება
ბურღულეულის, ცომეულის, ბრინჯის, მაკარონის და ატრიასაგან; მზა საკვები და საუზმეული, რომლებიც ძირითადად შედგება მარცვლეულის, ცომეულის, ბრინჯის ან მაკარონისაგან; მარცვლეულის ფილა (ბრიკეტი); მარცვლეულის საუზმეული; ბურღულეულის საუზმეული; პუდინგები, ტკბილეული; ბატიბუტი;
საწებელა და საწებლის მოსამზადებელი შედგენილობები; სალათის საკაზმები; პოპადომები;
პაპადები; ვერმიშელი; საგაზაფხულო რულეტი
(ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული);
სუში; მომზადებული პიცის კერძები; ატრიით
დამზადებული კერძები; მაკარონით დამზადებული კერძები; ბრინჯით დამზადებული კერძები; მომზადებული კერძები, რომლებიც შეიცავს (ძირითადად) ბრინჯს; მომზადებული
კერძები, რომლებიც შეიცავს (ძირითადად) მაკარონს; მომზადებული კერძები, რომლებიც
შეიცავს ძირითადად ბრინჯს; მომზადებული
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სასაქონლო ნიშნები
კერძები, რომლებიც შეიცავს ძირითადად მაკარონს; პიცის ფორმის მომზადებული კერძები;
შოკოლადის პროდუქტები; კაკაოს პროდუქტები; ყავის პროდუქტები; ჩაის პროდუქტები;
ნუშის ცომი; არომატიზატორები საკვებისათვის; ნატრიუმის ბიკარბონატი (საცხობი სოდა);
ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები; ფუნთუშები; საფანელი; ბრიოშები (ერბოზელილი ფუნთუშები); ნამცხვრის მოსაყინი (შაქრის ჭიქურა);
კუსკუსი (მანანის ბურღული); მოხარშული კრემი რძითა და კვერცხით; ცომი; არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; მწვანილი, დაკონსერვებული (საკაზმები); გლუკოზა კულინარიისთვის; წებოგვარის დანამატები კულინარიული მიზნებისათვის; კვების პროდუქტის სახით
დამზადებული წებოგვარა; ბადაგი; მარციპანი;
ბუნებრივი დამატკბობლები; პუდინგები; სოიოს ბურგერები (სენდვიჩები); ბოსტნეულის ბურგერები (სენდვიჩები); ვეგეტარიანული ბურგერები (სენდვიჩები); დახვეული სენდვიჩები;
საკვების შემასქელებლები.
31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და
ტყის პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ბოსტნეული; ახალი მწვანილი; ნედლი და დაუმუშავებელი ბოსტნეული და მარცვლეული; ცოცხალი საკვები ბოსტნეულის ძირხვენები; ცოცხალი ბოსტნეული; ცოცხალი მწვანილი; ცოცხალი ბოსტნეულის ძირხვენები; ორგანული ახალი ბოსტნეული; ბოსტნეული, ცოცხალი; ცოცხალი ხილი; ცოცხალი ყვავილები; ალაო; ნედლი კაკალი; მანგო, ახალი; ვაშლი, ახალი; გარგარი, ახალი; ცოცხალი ხილის მოწყობის ღონისძიებები; სატაცური, ცოცხალი; არტიშოკი,
ცოცხალი; ახალი სიმინდი, ცოცხალი; ბამბუკის
ყლორტები, ცოცხალი; ბანანი, ახალი; მწვანე
ლობიო; ლობიოს კომბოსტო, ახალი; კენკროვნები, ცოცხალი; მაყვალი, ცოცხალი; შავი მოცხარი, ცოცხალი; წითელი ფორთოხალი, ცოცხალი; მოცვი, ცოცხალი; სტაფილო, ცოცხალი; კასავა (მანიჰოტი), ცოცხალი; კასავას (მანიჰოტი)
ძირხვნები, ცოცხალი; მელისყურა [სოკო], ცოცხალი; ალუბლები, ცოცხალი; პომიდორი ჩერი,
ცოცხალი; წაბლი; ქოქოსის კაკალი, ცოცხალი;
შტოში (მოცვი), ცოცხალი; კიტრი, ცოცხალი;
პიტაია, ცოცხალი; მწვანე სოიო, ცოცხალი; საკვები სოკო, ცოცხალი; ლეღვი, ცოცხალი; ნედლი და დაუმუშავებელი ხილი, კაკალი; ახალი
კეშიუ ვაშლები; ახალი ხილი; ახალი ოქროსფერი კენკრა; ახალი ბამი (ოკრა); ახალი მარწყვის

გუავა; ახალი ანონა; ხილი, ცოცხალი; ხურტკმელი, ცოცხალი; გრეიფურტი, ცოცხალი; ყურძენი; ვაზის პომიდორი, ცოცხალი; გუავა, ცოცხალი; კივი, ცოცხალი; პრასი, ცოცხალი; ლიმონი, ცოცხალი; ოსპი, ნედლი; ლიჩი, ცოცხალი;
მანგო, ცოცხალი; მანდარინი, ფორთოხალი, ცოცხალი; ნესვი, ცოცხალი; სოკო, ცოცხალი; ფორთოხალი, ცოცხალი; ორგანული ახალი ხილი;
ხეთამხალი, კალმახა-სოკო, ქუდიანი სოკო, ცოცხალი; პაპაია ცოცხალი; მარაკუია, ცოცხალი;
ატმები, ცოცხალი; ანანასები, ცოცხალი; ქლიავები, ცოცხალი; ბროწეული, ცოცხალი; გოგრა,
ცოცხალი; ჟოლო, ცოცხალი; წითელი მოცხარი,
ცოცხალი; საცუმა (მანდარინის სახეობა), ცოცხალი; ისპანახი, ახალი; მარწყვი, ცოცხალი; მანდარინები, ცოცხალი.
32 – ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები; მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები
და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; ლუდი;
მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები;
ტომატის წვენი (სასმელი); ბოსტნეულის წვენები (სასმელი); წყალი; ლუდზე დამზადებული
კოქტეილები; უალკოჰოლო ლუდი; ლუდი;
ლუდზე დამზადებული სასმელები; ლუდზე
დამზადებული კოქტეილები; ელი ყავის არომატით; ლუდი ყავის არომატით; უალკოჰოლო
სასმელები ყავის არომატით; ალაოს ლუდი;
უალკოჰოლო ლუდის არომატიანი სასმელები;
ბანანის და შვრიის სასმელი.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა);
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად; ღვინო; ცქრიალა ღვინო; შამპანური; კოქტეილები; სპირტიანი ესენციები;
სპირტიანი ექსტრაქტები; აპერიტივები; მწარე
ნაყენები; ალკოჰოლური ხილის ექსტრაქტები;
ალკოჰოლური გაზიანი სასმელები, ლუდის
გარდა; ლიქიორები; არაყი; ჯინი; ვისკი; ტეკილა; რომი; ბრენდი; პორტვეინი; შერი; დესერტის ღვინოები; დაბალკალორიული ღვინო;
თეთრი ღვინის კოქტეილები; თეთრი ღვინოები; წითელი ღვინოები; ვარდისფერი ღვინოები;
ღვინოზე დამზადებული სასმელები; ღვინის
პუნში.
35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; საქონლის დემონსტრირება; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომხმარებელ-
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ზე; გავრცელება (ნიმუშების); იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; მარკეტინგი; გამოფენების
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; მოდის ჩვენებების ორგანიზება ხელშეწყობის მიზნით; ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; ფასების შედარების სამსახური; საქონლისა და მომსახურების
მყიდველების და გამყიდველების ონ-ლაინ
ბაზრით უზრუნველყოფა; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; ლოიალურობის სქემებისა და მასტიმულირებელი სქემების ორგანიზაცია, მართვა და ზედამხედველობა; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია არასამკურნალო კოსმეტიკური და ჰიგიენური (ტუალეტის საკუთვნო) საშუალებების,
არასამკურნალო კბილის პასტების, პარფიუმერიის, ეთერზეთების, მათეთრებელი პრეპარატების და სხვა სარეცხი ნივთიერებების, წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატების რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია კეთილშობილი ლითონების და მათი შენადნობების, საიუველირო ნაწარმის, ძვირფასი
და ნახევრადძვირფასი ქვების, დროის აღმრიცხველი და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოების
რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და
საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ქაღალდის და მუყაოს, ნაბეჭდი
პროდუქციის, საამკინძაო სამუშაოებისათვის
მასალის, ფოტოსურათების, საკანცელარიო და
საოფისე ნივთების, ავეჯის გარდა, საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებების, მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთვნოს, სახატავი ფუნჯების, სასწავლო
მასალის და თვალსაჩინოების, პლასტმასის
ფურცლები, ფოტოფირების, გასახვევი და შესაფუთი მასალის, შრიფტის, ტიპოგრაფიული
კლიშეს რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ტყავის და ტყავის იმიტაციის, ცხოველთა ტყავის, ბეწვეულის, სამგზავრო სკივრების, ჩემოდნების, წვიმისა და
მზის ქოლგების, ხელჯოხების, შოლტების, მათრახების, ცხოველთა აღკაზმულობის და უნაგირების, საყელურების, საბელების და ცხოველთა
სამოსის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ავეჯის, სარკეების, სურა48

თების ჩარჩოების, არალითონური კონტეინერების დასაწყობებისა და ტრანსპორტირებისთვის,
ხისგან, ნაქსოვი, თაბაშირის, ცვილის, ნიჟარების ან პლასტმასისგან დამზადებული ფოტოების ჩარჩოების, ორნამენტების, ქანდაკებების,
ფიგურების და ხელოვნების ნიმუშების რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო
ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთების და
ჭურჭლის; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭლეულობის, დანების, ჩანგლების და კოვზების
გარდა, ჯაგრისების და ღრუბლების, ჯაგრისების (სახატავი ფუნჯების გარდა), ჯაგრისის
გასაკეთებელი მასალის, წმენდისა და დასუფთავებისათვის ინსტრუმენტების, დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინის (სამშენებლო მინის გარდა), მინის, ფაიფურისა და
კერემიკის ჭურჭლის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და თავსაბურავის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია საკვების და სასმელების რეალიზაციასთან;
საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურება ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით.
___________________________________________
(260) AM 2022 114047 A
(210) AM 114047
(220) 2021 07 27
(731) მარკს ენდ სპენსერ პლკ
უოთერსაიდ ჰაუსი, 35 ნორთ უორფ
როუდი, ლონდონი W2 1NW,
გაერთიანებული სამეფო
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) ღია მწვანე, შავი
(531) 28.19; 29.01.12
(511)
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური და ჰიგიენური საშუალებები (პარფიუმერია, კოსმეტიკა,
ტუალეტის საკუთვნო); კბილის პასტები,
ფხვნილები (არასამკურნალო); პარფიუმერია,
ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპარატები და
სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრია-
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ლების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; სუნამოები;
კოსმეტიკური საშუალებები; ტუალეტის საშუალებები; კანის მოვლის საშუალებები; სხეულის
და სახის მოვლის საშუალებები; თმის მოვლის
და მოწესრიგების საშუალებები; კბილის პასტები, ფხვნილები; ფრჩხილების მოსავლელი პრეპარატები; მზისგან დამცავი საშუალებები; მზის
სხივებისაგან დამცავი საშუალებები; გასარუჯი
საშუალებები; სამგზავრო ტუალეტის საშუალებების ბოთლების ნაკრებები; აბაზანის მძივები;
აბაზანის კრემები; აბაზანის კრისტალი, არასამედიცინო; აბაზანის ქაფი; აბაზანის გელი; აბაზანის ლოსიონები; სხეულის და სახის მოვლის
საშუალებები; სხეულის მოვლის დეოდორანტები; მზის აბაზანის შემდგომ გამოსაყენებელი
კრემები; ნუშის ზეთი; არომათერაპიის კრემები;
არომათერაპიის ლოსიონები; არომათერაპიის
ზეთები; არომათერაპიის პრეპარატები; აბაზანისა და შხაპის გელები, არასამედიცინო მიზნებისთვის; სხეულის კრემ-საპონი; სხეულის ნიღბები; გამწმენდი და დამატენიანებელი კრემები,
ზეთები, ლოსიონები და პრეპარატები.
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები; კეთილშობილი ლითონები და მათი
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი
და ნახევრადძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხველი (საათები) და სხვა ქრონომეტრული
ხელსაწყოები; ბროშები (ძვირფასეულობა); საიუველირო ყუთები და ბუდეები; საიუველირო
გრაგნილი; კეთილშობილი ლითონების ბეჭდის
დამჭერები; საათები, მაჯის საათების გარდა;
მაღვიძარები; ელექტრო მაღვიძარები; მაჯის
საათები; მაჯის საათის კორპუსები; მანჟეტების
შესაკრავი საკინძები; მანჟეტების შესაკრავი საკინძების ყუთები; ძეწკვიანი ბრელოკები და
ბრელოკები გასაღებებისათვის, და მათი სამშვენისები; ორნამენტები, ქანდაკებები და ფიგურები, დამზადებული ან დაფარული ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ლითონებით ან
ქვებით, ან მათი იმიტაციები; ფეხის სამაჯურები; ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან;
სამაჯურები; სამაჯურები, ბრასლეტები; მძივის
მარცვლები საიუველირო ნაწარმის დასამზადებლად; მაჯის საათების ბალთები; კეთილშობილი ლითონის სამაჯურები; საიუველირო
ნივთების შესანახი ბუდეები; ქრონომეტრული
ხელსაწყოები ბუდეები; საათების და მაჯის
საათების ბუდეები; საათების ბუდეები; სამაჯურის ბრელოკები; შესაკრავი/ბალთა საიუვე-

ლირო ნაწარმისთვის; საათის ბუდეეები, მაჯის
საათების გარდა; ყელსაბამების ჩამკეტები; ძვირფასი ლითონის დეკორატიული ყუთები; დეკორატიული ბროშები (საიუველირო ნაწარმი);
ძვირფასი ლითონისგან დამზადებული დეკორატიული საგნები (ორნამენტები); დეკორატიული ქინძისთავები (ძვირფასეულობა); საყურეები.
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 საკუთვნო; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის ფურცლები, ფოტოფირები; გასახვევი და შესაფუთი მასალა; შრიფტი;
ტიპოგრაფიული კლიშე; ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; საკანცელარიო საქონელი; წიგნები; ტრაფარეტების, შაბლონების კომპლექტები; ფოტოალბომები; სასაჩუქრე ბარათები; სასაჩუქრე ჩანთები; სასაჩუქრე ყუთები; საჩუქრის
შეფუთვა; სასაჩუქრე ქაღალდი; საჩუქრის შესაფუთი ქაღალდი; დეკორატიული შესაფუთი
ქაღალდი; დეკორატიული შეფუთვის ბაფთები;
ბაფთები (ქაღალდის); ქაღალდის საჩუქრის
ეტიკეტები; ლენტები (ქაღალდის); ბოთლის
მუყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები; ქვეშსადებები მაგიდისათვის (არაქსოვილის); გრაფინის სადგამები (არაქსოვილის); ნაგვის ურნის
ცელოფნები, ნაგვის ურნის სურნელოვანი ცელოფნები; გაზეთები; ჟურნალები; ქაღალდისა
და მუყაოს საცხობები; პასპორტის გარეკანები,
ყდები; ფულის დამჭერები; ქაღალდისა და
პლასტმასის ჩანთები; ქაღალდის ან მუყაოს
ყუთები და ჩანთები; შესაფუთი ჩანთები, ყუთები, მუყაოები და ქაღალდის ან მუყაოს კონტეინერები; ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის ან მუყაოსგან დამზადებული ხელოვნების
ნიმუშები; მუყაოს შეფუთვა; მზა მუყაოს შესაფუთი ყუთები; თვალსაჩინო მუყაოს ყუთები;
ქაღალდის ან მუყაოს თვალსაჩინო ყუთები; საგანმანათლებლო და სასწავლო მასალები; პლასტმასის ფურცლები, ლენტები და ჩანთები გასახვევად და შესაფუთად; ტიპოგრაფიული
შრიფტები; ტიპოგრაფიული კლიშე; სურათები,
ნახატები; ფერწერული ნახატები; ნახაზები; ხაზვისა და ხატვის საკუთვნო; ხაზვისა და ხატვის
მასალები; ბარათის, ქაღალდის ან პლასტმასისგან დამზადებული შესაფუთი მასალა; ბარათის, ქაღალდის ან პლასტმასისგან დამზადე-
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ბული შესაფუთი მასალები; საწერი საშუალებები; წიგნები; ბარათები; ინსტრუქციის სახელმძღვანელოები; გაზეთები; კალენდრები; დღიურები; იარლიყები, ეტიკეტები; რუკები; ბეჭდვითი გამოცემები; ლექსიკონები; პირადი ორგანაიზერები; საფოსტო მარკები; ერთჯერადი
ხელსახოცები; პლასტმასის ერთჯერადი ცელოფნები; საშრობი ქაღალდი; ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის პირსახოცები; ვაუჩერები;
ფოტოგრაფიული საბეჭდი ქაღალდი; ქაღალდის სუფრები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა
ტყავი და ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები და
ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები და ცხოველთა
აღკაზმულობა; ხელოვნური ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები და საკვოიაჟები; ქოლგები;
მზის ქოლგები; ჩანთები; ქალის ხელჩანთები;
ზურგჩანთები; სპორტული ჩანთები; პორტფელები; ატაშე-კეისები (ბრტყელი ტყავის ჩემოდანი ქაღალდებისთვის); ჩემოდნები; ბარგის
სამაჯურები; ჩემოდნის, ბარგის იარლიყი; ბარგის ეტიკეტები; ჩანთები ტუალეტის ნივთებისთვის; კოსმეტიკური ჩანთები; მაკიაჟის ჩანთები; კოსმეტიკის ყუთები; საფულეები; პორტმონეები; სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები;
ტყავის პორტფელები დოკუმენტებისთვის;
ტყავის ყუთები; ტყავის ბუდეები; ტყავის სადავეები; ჩანთები და ტომრები სპორტული ტანსაცმლისთვის; ტურისტული ჩანთები; პლაჟის
ჩანთები; პლაჟის ქოლგები; წიგნის ჩანთები;
ბიზნეს ბარათების ჩასაწყობი საფულეები; საქმეების ბუდეები; კოსმეტიკური პორტმონეები;
საღამოს ჩანთები; საღამოს პორტმონეები (ქალის ხელჩანთები); მოდური ხელჩანთები; საჰაერო ჩანთები; ტყავის ტანსაცმლის სამგზავრო
ჩანთები; ხელჩანთები მამაკაცებისთვის; ქალის
ხელჩანთები; ხელჩანთები ქალბატონებისთვის;
სახელურები ხელჯოხებისთვის; ტურისტული
ჩანთები; ტურისტული ზურგჩანთები; სალაშქრო ჯოხები.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები;
არალითონური კონტეინერები დასაწყობებისა
და ტრანსპორტირებისთვის; ჩარჩოები ფოტოებისთვის; ორნამენტები, ქანდაკებები, ფიგურები და ხელოვნების ნიმუშები დამზადებული
ხისგან, ნაქსოვი (დაწნული), თაბაშირის, ცვილის, ნიჟარის ან პლასტმასისგან; პლასტმასისგან ან ხისგან დამზადებული კარის ფურნიტურა; ტანსაცმლის საკიდები; მაგიდები; ტანსაცმლის კარადები; ბუფეტები, სერვანტები, ჭურჭ50

ლის კარადები; კომოდები; კარადები; კორპუსული ავეჯი; გასაღების შესანახი კარადები;
სამზარეულოს კარადები; სამზარეულოს გარნიტურა; საყასბო კომპლექტი; თაროები; აბაზანის
თაროები; წიგნების კარადები; წიგნების სტენდები; დასაჯდომები (სკამები); სკამები; სავარძლები; დივნები; ლეიბები; მატრასის გადასაფარებლები; ბალიშები; სამგზავრო ბალიშები; დივანის ბალიშები; პუფები; არალითონური პირსახოცის საკიდები; შიდა შტორები (შიდა
ჟალუზები); ფარდის რგოლები; პლასტმასის ან
ხის ყუთები; სახელურიანი კალათები (კალათები); ზანდუკები, სკივრები; შესანახი ყუთები
და ბუდეები (ავეჯი); შესანახი ავეჯი; გარე
(ეზოს) ავეჯი; ფრინველების სახლები; ფრინველების ყუთები; მცენარეთა მარკერები; გასაბერი ლეიბები; გასაბერი საწოლები, სამედიცინო
დანიშნულების გარდა; გასაბერი ბალიშები,
არასამედიცინო; დასაყრდენები (სამკლავური)
ავეჯისთვის; ბარის სკამები; ბარის ავეჯი; ბარის
ტაბურეტები; ბარის მაგიდები; აბაზანის კარადები; აბაზანის სარკეები; აბაზანის ნესესერები
(ავეჯი); საწოლის ჩარჩოები; ლითონის საწოლის ჩარჩოები; მოაჯირები საწოლისთვის; საძინებლის ავეჯი; წიგნის სადგარები (ავეჯი);
ხალიჩის სადგარები ავეჯის ფეხების დასაცავად (ავეჯის ფეხის საფარი იატაკის დამცველები); ტანსაცმლის საკიდები; ტანსაცმლის საკიდი ღეროები; მანტოების საკიდები; ქურთუკის საკიდები; პატარა, ჟურნალების (ყავის) მაგიდები; სასადილო ოთახის ავეჯი; სასადილო
სკამები; სასადილო მაგიდები; პლასტმასის კარის სახელურები; ტუალეტის მაგიდები.
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და
ჭურჭელი; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭლეულობა, 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 კერემიკის
ჭურჭელი; ჯაგრისები და ღრუბლები; ჯაგრისები (სახატავი ფუნჯების გარდა); ჯაგრისის გასაკეთებელი მასალა; ინსტრუმენტები წმენდისა
და დასუფთავებისათვის; ფოლადის ბურბუშელა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის,
ფაიფურისა და კერამიკის ჭურჭელი, რომელიც
არ შედის სხვა კლასებში; ბროლის ჭურჭელი;
კერამიკული ნაწარმი საყოფაცხოვრებო მიზნე-
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ბისათვის; ფაიფური; ყავის მადუღარები (არაელექტრული); წვენსაწურები (არაელექტრული); ციტრუსის საწურები (არაელექტრული);
რძის ქაფწამომქმნელი (არაელექტრული); პილპილის და მარილის საფქვავები (ხელის); საპურეები; საჭრელი დაფები; ნამცხვრის ფორმები,
ბისკვიტის ფორმები; შესანახი კონტეინერები
(საკვებისა და სასმელისთვის); შესანახი ქილები; საუთოებელი ფიცრები; საუთოებელი ქსოვილები; ქსოვილების სამაგრები; სარეცხის კალათები; სარეცხი კალათები; ურნები; თერმოიზოლაციური ჭურჭელი (საყოფაცხოვრებო) საკვებისათვის და სასმელისთვის; თერმოიზოლაციური ბოკალები, სირჩები; ყვავილის და
მცენარეების ქოთნები; თესლის ლანგრები;
ფრინველის მკვებავები; ბაღში სამუშაო ხელთათმანები; მაყალის ჩანგლები და მაშები; ჭიქის დამჭერები; საცხობი; კერძების საცხობი,
ალუმინის; ალუმინისგან დამზადებული საცხობი ქაღალდი; დანა-ჩანგლის და კოვზების
სამარჯვები (ჩასაწყობები); ქაშანურის ჭურჭელი, სადილის კომპლექტი; სადილის ჭურჭელი;
თეფშები; ლანგრები, სინები; სერვირების ჩანგლები, კოვზები, მაშები, ჭურჭელი, ჯამები და
ლანგრები; ფინჯნები და ბოკალები, სირჩები;
ჭიქები სასმელისათვის; ბარისთვის განკუთვნილი ჭურჭელი; ქვეშსადებები (ჭურჭლის),
არაქაღალდის ან ქსოვილის; პირსახოცის საკიდები; ხელსახოცის რგოლები; ჰაერის არომატიზირებელი აპარატურა; დიფუზერები ჰაერის
გამაგრილებელი საშუალებებისთვის; საკმევლის დიფუზერები; ვაზები; კანდელაბრები,
შანდლები; შანდლების დამჭერები; სამზარეულოს ჭურჭელი; ჭურჭელი (ქვაბები და ტაფები);
ცეცხლგამძლე ჭურჭელი; ღუმელის ჭურჭელი;
აბაზანის ნივთები; საპნის დამჭერები; დოზატორები (საპნის); ტუალეტის ჯაგრისები; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები; ტუალეტის საკუთვნო; ტუალეტის ღრუბლები; კოსმეტიკური
ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო; ღრუბლები კანისთვის; ბუმბულა ღრუბლები; პუდრის ბუმბულა; ფრჩხილის ჯაგრისები; სავარცხლები; გრიმის წასასმელი ფუნჯები; მანიკურის ხელთათმანები; ტანსაცმლის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, ელექტრული; კბილის ჯაგრისის კონტეინერები; დამჭერები კბილის ჯაგრისებისთვის; კბილის ჯაგრისის ყუთები; სამშვენისები (ორნამენტები), ბაღის ორნამენტები, ქანდაკებები, ფიგურები (პატარა
ქანდაკებები) და ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც დამზადებულია მინის, ჩინური ფაიფურის, ფაიფურის, თიხის, ტერაკოტას, კერამი-

კის ან ბროლისგან; კანის კოსმეტიკური ლოსიონების წასასმელი აპლიკატორები; აბაზანის
ჯაგრისები; აბაზანის მინის (ჭიქის) დამჭერები;
აბაზანის პირსახოცების დამჭერები; აბაზანის
ტუმბოები; აბაზანის ღრუბლები; ლუდის ჭიქები; ლუდის კათხები; სასმელის ღეროები; სხეულის სკრაბი ღრუბლები; ბოთლის გასახსნელები, ელექტრული; ქაღალდის ხელსახოცის დასარიგებელი ყუთები; ცოცხები; კანფეტების ქილები; კერამიკის ჯამები; კერამიკის კათხები;
წყლის ბოთლები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
თეთრეული (ტანსაცმელი); ქალის თეთრეული;
ქამრები; ახალშობილთა ქსოვილის საფენები;
ახალშობილთა ქსოვილის ხელსახოცები; ბავშვის ბოდეები; ბავშვის ნაქსოვი ფეხსაცმელები;
ბავშვის ყელიანი ფეხსაცმელები; ბავშვის ფეხსაცმელები; ბავშვის პიჟამები; ბავშვის პერანგები; ბავშვის დახურული ფეხსაცმელები; ბავშვის
შორტები; ბავშვის პულოვერები, სვიტრები;
ბავშვის სავარჯიშო შარვლები; ბავშვის ტოპები;
საბანაო კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმები ბავშვისთვის; მამაკაცის საბანაო კოსტიუმები; ქალის საბანაო კოსტიუმები; აბაზანის ხალათები;
პლაჟის კოსტიუმები; პლაჟის შემოსაცმელები;
პლაჟის ქუდები; პლაჟის სანდლები; პლაჟის
მოსახვევები; ქამრები ტანსაცმლისთვის; ტყავის
ხელოვნური ქამრები; ბიკინები; ბიკინის შორტები; ბიკინის ტოპები; პიჯაკები (ბლეიზერები); ბლუზები (საქმიანი სამოსი); ცისფერი ჯინსები; პომპონიანი ქუდები; მოკლე ქურთუკები;
ჩექმები და ფეხსაცმელები; ყელიანი ფეხსაცმელები ბავშვებისთვის; ზრდასრულებისთვის
შარვლები; ბავშვებისთვის შარვლები; შარვლები მამაკაცებისთვის, შარვლები ქალებისთვის;
მოკრივის ტრუსები; მოკრივის შორტები; ბიჭის
შორტები (საცვლები); ტანსაცმლის დამჭერები
[აჭიმი]; ტილოს ფეხსაცმელები; კაპრის შარვლები; ნაქსოვი ჟაკეტები (კარდიგანები); დიდჯიბეებიანი ტომრისებრი შარვლები; შარვალიკარგო; ქაშმირის ტანსაცმელი; ქაშმირის ხელთათმანები; ქაშმირის პიჯაკები; ქაშმირის შალები; ქაშმირის სვიტერები; საყოველდღეო ფეხსაცმელი; საყოველდღეო საცვლები; საყოველდღეო ფეხსაცმელი; საყოველდღეო ტანსაცმელი; საბავშვო წინდები; ქსოვილის წინსაფრები
ბავშვებისთვის; სპორტული ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; მანტოები; ქალის მანტოები;
ბამბის მანტოები; კოქტეილის კაბები; საყელოთი პერანგები; საყელოები (ტანსაცმელი); საყელოები კაბებისთვის; საბრძოლო შარვლები; სა-
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ბავშვო კოსტიუმები სამასკარადო თამაშებისთვის; კოსტიუმები როლური თამაშებისთვის
გამოსაყენებლად; ბამბის ქურთუკები; ბამბის
ჰალსტუხები; ბამბის შალები; ბამბის პულოვერები; ველოსიპედების ქურთუკები; ველოსიპედების შარვლები; ველოსიპედების ფეხსაცმელები; ველოსიპედების შორტები; საცეკვაო კოსტიუმები; საცეკვაო ტანსაცმელი; ჯინსის ქსოვილის კაპრისები; ჯინსის ქსოვილის ტანსაცმელი; ტილოს ფეხსაცმელი (ხშირად კაუჩუკის
სქელ ძირზე); ჯინსის ქურთუკები; ჯინსის ფართო შარვლები; ჯინსები; ჯინსის კაბები; ჯინსის
პიჯაკები; ჯინსის ბრიჯები; ჯინსის შორტები;
ჯინსის ქვედაკაბები; კაბები; კაბები (საქმიანი
სამოსი); კაბები ბავშვებისთვის; კაბები გოგონებისთვის; კაბები ქალებისთვის; ტყავისგან დამზადებული კაბები; ქაშმირისგან დამზადებული კაბები; შალის კაბები; ხალათები; კლასიკური ფეხსაცმელები; კაბა-კოსტიუმები; სპორტული კოსტიუმები; საყურისები [ტანსაცმელი];
ნაქარგი ტანსაცმელი; საღამოს კაბები; საღამოს
ტანსაცმელი; დეკორატიული (გაფორმებული)
ქუდები; მოდური ქუდები; უთითო ხელთათმანები; მეთევზეების ქურთუკები; მომდგარი
ტანსაცმელი მამაკაცებისთვის; ერთძირიანი
ფეხსაცმელები (ბალეტკები); რბილი ქსოვილის
შარვლები; რბილი ქსოვილის ქურთუკები; რბილი ქსოვილის პულოვერები; რბილი ქსოვილები; რბილი ქსოვილის შორტები; რბილი ქსოვილის ტოპები; რეზინის ფლოსტები თასმით
(ფეხსაცმელი); ფეხსაცმელი მოზრდილებისთვის; ფეხსაცმელი ბავშვებისთვის; ფეხსაცმელი
მამაკაცებისთვის; ფეხსაცმელი ქალებისთვის;
ოფიციალური ტანსაცმელი მამაკაცებისთვის;
ოფიციალური ფეხსაცმელი; ოფიციალური შარვალი; ბეწვეული (ტანსაცმელი); ბეწვის მანტოები; ბეწვის ხელთათმანები; ბეწვის ქუდები;
ბეწვის ქურთუკები; ბეწვის მუფტები; ქუდები;
ქუდები ბავშვებისთვის; შუბლსაკრავები ტანსაცმელი; შუბლსაკრავები (სამოსი); კაპიუშონიანი
თბილი ნაქსოვი პერანგები; კაპიუშონიანი ტოპები; ჩვილი ბავშვის ჩექმები; ჩვილი ბავშვის
ფეხსაცმელი; ჩვილის ფეხსაცმელი; ჯინსები;
ჯერსის ტანსაცმელი; სირბილისთვის ტოპები;
გრძელი სვიტრი; კომბინეზონები (ტანსაცმელი); ნაქსოვი შარვლები და ბოლოები; ნაქსოვი
კაბები; ნაქსოვი ქვედატანები; ნაქსოვი ხელთათმანები; ნაქსოვი ტოპები; ნაქსოვი ტანსაცმელი; კოშიჰიმო (წელის ზონრები კიმონოსთვის);
მაქმანის შალები; ტყავის ქამრები (ტანსაცმელი); ტყავის მანტოები; ტყავის კაბები; ტყავის
ხელთათმანები; ტყავის თავსაბურავი; ტყავის
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ქურთუკები; ტყავის პერანგები; ტყავის ფეხსაცმელი; ტყავის ჩუსტები; გეტრები; ლეგინსები
(შარვალი); მსუბუქი ფეხსაცმელი; სინათლის
ამრეკლი მანტოები; სინათლის ამრეკლი ქურთუკები; მსუბუქი ქურთუკები; მსუბუქი სვიტერები; თეთრეულის ტანსაცმელი; გრძელი პიჯაკები; გრძელსახელოებიანი ბლუზები; გრძელსახელოებიანი ქურთუკები; გრძელსახელოებიანი პერანგები; გრძელსახელოებიანი პულოვერები; გრძელსახელოებიანი მაისურები; გრძელსახელოებიანი პერანგები; სახლის ტანსაცმელი;
საორსულო ტანსაცმელი; საორსულო კაბები;
საორსულო გეტრები; საორსულო პერანგები;
საორსულო შორტები; საორსულო საძილე ტანსაცმელი; საორსულო ბლუზები, ბლუზონები;
საორსულო ტოპები; გრძელი ქვედაბოლოები;
მამაკაცის მაღალყელიანი წინდები; მამაკაცის
წინდები; მამაკაცის კოსტიუმები; მინი ქვედა
ბოლოები; ყელიანი პულოვერი, სვიტრი; ყელიანი ტოპები; ღამის ქუდები; ღამის პერანგები; ღამის თეთრეული; ერთიანი კოსტიუმი; ერთიანი საცურაო კოსტიუმი; საგარეო ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი ჩვილი ბავშვებისთვის;
ზედა ტანსაცმელი ბიჭებისთვის; ზედა ტანსაცმელი ბავშვებისთვის; ზედა ტანსაცმელი გოგონებისთვის; პალტოები; პერანგები; ფუმფულა
ქურთუკები; პიჟამოს ბოლოები; პიჟამები
ზრდასრულებისთვის; პიჟამები ბავშვებისთვის;
პიჟამები მამაკაცებისთვის; პიჟამები ქალებისთვის; პარკა; სპორტული ფეხსაცმელი (კედები);
პოლოს ნაქსოვი ტოპები; პოლოს მაისურები;
საბავშვო კომბინიზონები; დაბეჭდილი მაისურები; სამეჯლისო ტუფლები (ფეხსაცმელი);
წვიმის ლაბადები; საწვიმრები; წვიმის ქუდები;
წვიმის ქურთუკები; მზა სარჩული (ტანსაცმლის დეტალი); მზა ტანსაცმელი; სირბილისთვის განკუთვნილი ფეხსაცმელი; სანდლები ბავშვებისთვის; სანდლები მამაკაცებისთვის; სანდლები ქალებისთვის; სარონგი; ყელსახვევები;
სკოლის ფორმები; ცხვრის ტყავის ხელთათმანები; პერანგები; პერანგები (საქმიანი სამოსი);
პერანგები მოზრდილებისთვის; პერანგები ბავშვებისთვის; მამაკაცის პერანგები; კოსტიუმებში ჩასაცმელი პერანგები; პერანგები ქალებისთვის; ფეხსაცმელი მოზრდილებისთვის; ფეხსაცმელი ბავშვებისთვის; ფეხსაცმელი მამაკაცებისთვის; ფეხსაცმელი ქალებისთვის; მოკლე
კომპლექტები (ტანსაცმელი); შორტები მოზრდილებისთვის; შორტები ბავშვებისთვის; შორტები მამაკაცებისთვის; შორტები ქალებისთვის;
მოკლესახელოებიანი ბლუზები; მოკლესახელოებიანი ქურთუკები; მოკლესახელოებიანი
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სპორტული პერანგები; მოკლესახელოებიანი
პულოვერები; მოკლესახელოებიანი მაისურები;
აბრეშუმის ყელსახვევები; აბრეშუმის შალები;
ქვედატანები, ქვედაწელები; ქვედატანები, ქვედაწელები (საქმიანი სამოსი); კაბა-კოსტიუმები;
სათხილამურო კოსტიუმები; პიჟამები ჩვილებისთვის; პიჟამები ბავშვებისთვის; მამაკაცის
პიჟამები; ქალის პიჟამები; ფოსტლები, საშინაო
ფეხსაცმელი; ჩუსტი წინდები; კომბინაცია (ქვედა საცვალი); ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის; სპორტული პერანგები; სპორტული ჟილეტები; კოსტიუმები (საქმიანი სამოსი); კოსტიუმები (ტანსაცმელი); სარაფნები; მზის ქუდები; მზიან ამინდში სატარებელი ბავშვის სამოსი, რომელიც ჩვეულებრივ შედგება შორტებისა და ზედა ნაწილებისგან; პულოვერი, სვიტრი; სვიტერები მოზრდილებისთვის; სვიტერები ბავშვებისთვის; სვიტერები მამაკაცებისთვის; სვიტერები ქალებისთვის; სპორტული შარვლები; სპორტული შარვლები მოზრდილებისთვის; სპორტული შარვლები ბავშვებისთვის;
სპორტული შარვლები მამაკაცებისთვის; სპორტული შარვლები ქალებისთვის; საცურაო შორტები; თერმული ტანსაცმელი; თერმული თავსაბურავი; თერმული წინდები; სპორტული
ტანსაცმელი; სპორტული ტანსაცმლის ტოპები;
შარვლები (კალსონები); შარვლები (კალსონები)
(საქმიანი სამოსი); შარვლები მოზრდილებისთვის; შარვლები პატარა ბავშვებისთვის; შარვლები ბავშვებისთვის; შარვლები ჩვილებისთვის; შარვლები მამაკაცებისთვის; შარვლები ქალებისთვის; მაისურები ლოგოებით; ყელიანი
პერანგები; ყელიანი პულოვერი, სვიტრები; ყელიანი ტოპები; უნიფორმა; მაისური; წინაფრა
(თავსაბურავი); წყალგაუმტარი ტანსაცმელი;
წყალგაუმტარი ქურთუკები; წყალგაუმტარი
ზედა ტანსაცმელი; წყალგამძლე ტანსაცმელი;
წყალგამძლე ქურთუკები; წყალგამძლე შარვლები; ავდრისგან დამცავი ზედა ტანსაცმელი;
რეზინის ჩექმები; ზამთრის ჩექმები; ზამთრის
ქურთუკები; ზამთრის ხელთათმანები; ქალის
წინდები; შალის ქურთუკები; შალის ტანსაცმელი; შალის ქუდები; შალის წინდები; შალის
კოლგოტები; შალები; შალის სვიტრები; იოგის
ჩასაცმელი; იოგის შარვლები; იოგის ტოპები.
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყინული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები,
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-

თები და საკვები ცხიმები; ზღვის პროდუქტები;
ხორცის შემცვლელები; ზემოთ აღნიშნული ნებისმიერი საქონლისგან დამზადებული პროდუქტები; ხილის პროდუქტები და ბოსტნეულის პროდუქტები, რომლებიც არ შედის სხვა
კლასებში; ხილისა და ბოსტნეულის სპრედები;
რძის პროდუქტები და რძის შემცვლელები;
გაყინული რძის პროდუქტები; კვერცხის პროდუქტები; რძის ნაწარმი; ყველი; საკვები ზეთები და საკვები ცხიმები; ნაღების კარაქი, მარგარინი და სხვა კარაქის შემცვლელები; სენდვიჩის შემავსებლები; დაკონსერვებული საკვები;
პიკული; საკვები კაკალი, თესლი (მარცვლეული) და პულსი და მისგან მომზადებული პროდუქტები; დამუშავებული პულსი; დამუშავებული პარკოსნები; სოკო, დაკონსერვებული;
ბოსტნეულის საუზმეული; გამხმარ ხილზე
დამზადებული საუზმეული; დაშაქრული ხილის საუზმეული; რძეზე დამზადებული საუზმეული; ქოქოსზე დამზადებული საუზმეული;
ტოფუზე (სოიას ხაჭო) დამზადებული საუზმეული; პარკოსნებზე დამზადებული საუზმეული; კარტოფილზე დამზადებული საუზმეული; კარტოფილის საუზმეული; ხილის საუზმეული; მომზადებული საკვები და მომზადებული კერძები, რომლებიც არ შედის სხვა კლასებში და შედგება ძირითადად ხორცისგან,
ხორცის შემცვლელებისგან, თევზისგან, ზღვის
პროდუქტებისგან, ფრინველისგან, ნანადირევისგან, მზა კერძები, რომელიც ძირითადად
შედგება ხორცისგან, ხორცის შემცვლელებისგან; წვნიანები და წვნიანის მოსამზადებელი
შედგენილობები; დანაყილი კაკალი; ხორცის
კონსერვები; ზღვის პროდუქტების კონსერვები;
თევზის კონსერვები; თევზისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ხორცისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ზღვის პროდუქტები; პარკოსნებისგან და პულსისგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; გამხმარი ან
დაკონსერვებული პულსი; კაკლის ან თესლისგან (მარცვლეული) დამზადებული საკვები
პროდუქტები; პარკოსნები; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; ბულიონები; ბულიონის კონცენტრატები; ნაღები (რძის ნაწარმი); საუზმეული
(ხილზე დამზადებული); ზეითუნის ზეთი;
კარტოფილის ჩიპსები; კარტოფილის ფანტელები; ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები; დასპირტული ნიორი; დამუშავებული
თევზის ქვირითი; თესლი (მარცვალი) დამუშავებული; წყალმცენარეების ექსტრაქტები საკვებისათვის; მუცლის ქონი, საკვები; ტოფუ (სოიას
ხაჭო); ბოსტნეულის წვენი კულინარიისათვის;
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შედგენილობები; საუზმეული და დესერტი;
საკვების მოსამზადებელი არგანის ზეთი; პარკოსნები, გამხმარი; შეზავებული ზეთი საკვებისთვის; გათეთრებული კაკალი; შერეული
მცენარეული ზეთები საკვებისთვის; ბრაზილიური კაკალი, მომზადებული; დაშაქრული
არაქისი; დაშაქრული პეკანის კაკალი; დაშაქრული ნუში; დაკონსერვებული ან ბოთლებში
ჩამოსხმული ბოსტნეული; დაკონსერვებული
არაქისი; სიმინდის ზეთი; სუფთა ზეითუნის
ზეთი საკვებისთვის; ხილზე დამზადებული
სპრედები; ხილის მურაბები; ხილის პიურე;
კაკალი, გადამუშავებული; კაკალი, დამუშავებული.
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); შაქარი; შაქრის შემცვლელები; ბრინჯი; ტაპიოკა; საგო; ფქვილი;
ცომეული; მარცვლეულის ნაწარმი; პური; პურის ჩხირები; საცხობი საქონელი; გალეტები;
ნამცხვრები; ყინული; თაფლი; ბადაგი; საფუარი; საცხობი ფხვნილები; მარილი; წიწაკა;
მდოგვი; ძმარი; საკაზმები; საწებლები (საკაზმები); საკაზმები; სანელებლები; გამხმარი მწვანილი; დამუშავებული მარცვლეული, სახამებელი
და მისგან დამზადებული საქონელი; სენდვიჩები; შებრაწული სენდვიჩები; სავსე სენდვიჩები; ღია სენდვიჩები; სავსე ბაგეტები; ფაფა;
სასმელები რომლებიც მიეკუთვნება 30-ე კლასს
და მისი შედგენილობები; კიში (ღვეზელი-მობრაწულა წვრილად დაჭრილი ღორის ქონის
შიგთავსით); პიცა; მაკარონი და მაკარონის ნაწარმი; ატრია; დამზადებული კერძები და საუზმეული, რომლებიც ძირითადად შედგება
ბურღულეულის, ცომეულის, ბრინჯის, მაკარონის და ატრიასაგან; მზა საკვები და საუზმეული, რომლებიც ძირითადად შედგება მარცვლეულის, ცომეულის, ბრინჯის ან მაკარონისაგან; მარცვლეულის ფილა (ბრიკეტი); მარცვლეულის საუზმეული; ბურღულეულის საუზმეული; პუდინგები, ტკბილეული; ბატიბუტი;
საწებელა და საწებლის მოსამზადებელი შედგენილობები; სალათის საკაზმები; პოპადომები;
პაპადები; ვერმიშელი; საგაზაფხულო რულეტი
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(ბლინში გახვეული ცოცხალი ბოსტნეული);
სუში; მომზადებული პიცის კერძები; ატრიით
დამზადებული კერძები; მაკარონით დამზადებული კერძები; ბრინჯით დამზადებული კერძები; მომზადებული კერძები, რომლებიც შეიცავს (ძირითადად) ბრინჯს; მომზადებული
კერძები, რომლებიც შეიცავს (ძირითადად) მაკარონს; მომზადებული კერძები, რომლებიც
შეიცავს ძირითადად ბრინჯს; მომზადებული
კერძები, რომლებიც შეიცავს ძირითადად მაკარონს; პიცის ფორმის მომზადებული კერძები;
შოკოლადის პროდუქტები; კაკაოს პროდუქტები; ყავის პროდუქტები; ჩაის პროდუქტები;
ნუშის ცომი; არომატიზატორები საკვებისათვის; ნატრიუმის ბიკარბონატი (საცხობი სოდა);
ნაყინის შემკვრელი ნივთიერებები; ფუნთუშები; საფანელი; ბრიოშები (ერბოზელილი ფუნთუშები); ნამცხვრის მოსაყინი (შაქრის ჭიქურა);
კუსკუსი (მანანის ბურღული); მოხარშული კრემი რძითა და კვერცხით; ცომი; არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; მწვანილი, დაკონსერვებული (საკაზმები); გლუკოზა კულინარიისთვის; წებოგვარის დანამატები კულინარიული მიზნებისათვის; კვების პროდუქტის სახით
დამზადებული წებოგვარა; ბადაგი; მარციპანი;
ბუნებრივი დამატკბობლები; პუდინგები; სოიოს ბურგერები (სენდვიჩები); ბოსტნეულის ბურგერები (სენდვიჩები); ვეგეტარიანული ბურგერები (სენდვიჩები); დახვეული სენდვიჩები;
საკვების შემასქელებლები.
31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და
ტყის პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ბოსტნეული; ახალი მწვანილი; ნედლი და დაუმუშავებელი ბოსტნეული და მარცვლეული; ცოცხალი საკვები ბოსტნეულის ძირხვენები; ცოცხალი ბოსტნეული; ცოცხალი მწვანილი; ცოცხალი ბოსტნეულის ძირხვენები; ორგანული ახალი ბოსტნეული; ბოსტნეული, ცოცხალი; ცოცხალი ხილი; ცოცხალი ყვავილები; ალაო; ნედლი კაკალი; მანგო, ახალი; ვაშლი, ახალი; გარგარი, ახალი; ცოცხალი ხილის მოწყობის ღონისძიებები; სატაცური, ცოცხალი; არტიშოკი,
ცოცხალი; ახალი სიმინდი, ცოცხალი; ბამბუკის
ყლორტები, ცოცხალი; ბანანი, ახალი; მწვანე
ლობიო; ლობიოს კომბოსტო, ახალი; კენკროვნები, ცოცხალი; მაყვალი, ცოცხალი; შავი მოცხარი, ცოცხალი; წითელი ფორთოხალი, ცოცხალი; მოცვი, ცოცხალი; სტაფილო, ცოცხალი; კასავა (მანიჰოტი), ცოცხალი; კასავას (მანიჰოტი)
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ძირხვნები, ცოცხალი; მელისყურა [სოკო], ცოცხალი; ალუბლები, ცოცხალი; პომიდორი ჩერი,
ცოცხალი; წაბლი; ქოქოსის კაკალი, ცოცხალი;
შტოში (მოცვი), ცოცხალი; კიტრი, ცოცხალი;
პიტაია, ცოცხალი; მწვანე სოიო, ცოცხალი; საკვები სოკო, ცოცხალი; ლეღვი, ცოცხალი; ნედლი და დაუმუშავებელი ხილი, კაკალი; ახალი
კეშიუ ვაშლები; ახალი ხილი; ახალი ოქროსფერი კენკრა; ახალი ბამი (ოკრა); ახალი მარწყვის
გუავა; ახალი ანონა; ხილი, ცოცხალი; ხურტკმელი, ცოცხალი; გრეიფურტი, ცოცხალი; ყურძენი; ვაზის პომიდორი, ცოცხალი; გუავა, ცოცხალი; კივი, ცოცხალი; პრასი, ცოცხალი; ლიმონი, ცოცხალი; ოსპი, ნედლი; ლიჩი, ცოცხალი;
მანგო, ცოცხალი; მანდარინი, ფორთოხალი, ცოცხალი; ნესვი, ცოცხალი; სოკო, ცოცხალი; ფორთოხალი, ცოცხალი; ორგანული ახალი ხილი;
ხეთამხალი, კალმახა-სოკო, ქუდიანი სოკო, ცოცხალი; პაპაია ცოცხალი; მარაკუია, ცოცხალი;
ატმები, ცოცხალი; ანანასები, ცოცხალი; ქლიავები, ცოცხალი; ბროწეული, ცოცხალი; გოგრა,
ცოცხალი; ჟოლო, ცოცხალი; წითელი მოცხარი,
ცოცხალი; საცუმა (მანდარინის სახეობა), ცოცხალი; ისპანახი, ახალი; მარწყვი, ცოცხალი; მანდარინები, ცოცხალი.
32 – ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები; მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები
და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; ლუდი;
მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები;
ტომატის წვენი (სასმელი); ბოსტნეულის წვენები (სასმელი); წყალი; ლუდზე დამზადებული
კოქტეილები; უალკოჰოლო ლუდი; ლუდი;
ლუდზე დამზადებული სასმელები; ლუდზე
დამზადებული კოქტეილები; ელი ყავის არომატით; ლუდი ყავის არომატით; უალკოჰოლო
სასმელები ყავის არომატით; ალაოს ლუდი;
უალკოჰოლო ლუდის არომატიანი სასმელები;
ბანანის და შვრიის სასმელი.
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა);
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად; ღვინო; ცქრიალა ღვინო; შამპანური; კოქტეილები; სპირტიანი ესენციები;
სპირტიანი ექსტრაქტები; აპერიტივები; მწარე
ნაყენები; ალკოჰოლური ხილის ექსტრაქტები;
ალკოჰოლური გაზიანი სასმელები, ლუდის
გარდა; ლიქიორები; არაყი; ჯინი; ვისკი; ტეკილა; რომი; ბრენდი; პორტვეინი; შერი; დესერტის ღვინოები; დაბალკალორიული ღვინო;

თეთრი ღვინის კოქტეილები; თეთრი ღვინოები; წითელი ღვინოები; ვარდისფერი ღვინოები;
ღვინოზე დამზადებული სასმელები; ღვინის
პუნში.
35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; საქონლის დემონსტრირება; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომხმარებელზე; გავრცელება (ნიმუშების); იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; მარკეტინგი; გამოფენების
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; მოდის ჩვენებების ორგანიზება ხელშეწყობის მიზნით; ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; ფასების შედარების სამსახური; საქონლისა და მომსახურების
მყიდველების და გამყიდველების ონ-ლაინ
ბაზრით უზრუნველყოფა; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; ლოიალურობის სქემებისა და მასტიმულირებელი სქემების ორგანიზაცია, მართვა და ზედამხედველობა; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია არასამკურნალო კოსმეტიკური და ჰიგიენური (ტუალეტის საკუთვნო) საშუალებების,
არასამკურნალო კბილის პასტების, პარფიუმერიის, ეთერზეთების, მათეთრებელი პრეპარატების და სხვა სარეცხი ნივთიერებების, წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატების რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია კეთილშობილი ლითონების და მათი შენადნობების, საიუველირო ნაწარმის, ძვირფასი
და ნახევრადძვირფასი ქვების, დროის აღმრიცხველი და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოების
რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და
საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ქაღალდის და მუყაოს, ნაბეჭდი
პროდუქციის, საამკინძაო სამუშაოებისათვის
მასალის, ფოტოსურათების, საკანცელარიო და
საოფისე ნივთების, ავეჯის გარდა, საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებების, მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთვნოს, სახატავი ფუნჯების, სასწავლო
მასალის და თვალსაჩინოების, პლასტმასის
ფურცლები, ფოტოფირების, გასახვევი და შესაფუთი მასალის, შრიფტის, ტიპოგრაფიული
კლიშეს რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლე-
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ბიც დაკავშირებულია ტყავის და ტყავის იმიტაციის, ცხოველთა ტყავის, ბეწვეულის, სამგზავრო სკივრების, ჩემოდნების, წვიმისა და
მზის ქოლგების, ხელჯოხების, შოლტების, მათრახების, ცხოველთა აღკაზმულობის და უნაგირების, საყელურების, საბელების და ცხოველთა
სამოსის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ავეჯის, სარკეების, სურათების ჩარჩოების, არალითონური კონტეინერების დასაწყობებისა და ტრანსპორტირებისთვის,
ხისგან, ნაქსოვი, თაბაშირის, ცვილის, ნიჟარების ან პლასტმასისგან დამზადებული ფოტოების ჩარჩოების, ორნამენტების, ქანდაკებების,
ფიგურების და ხელოვნების ნიმუშების რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო
ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთების და
ჭურჭლის; სამზარეულოს და სუფრის ჭურჭლეულობის, დანების, ჩანგლების და კოვზების
გარდა, ჯაგრისების და ღრუბლების, ჯაგრისების (სახატავი ფუნჯების გარდა), ჯაგრისის
გასაკეთებელი მასალის, წმენდისა და დასუფთავებისათვის ინსტრუმენტების, დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული მინის (სამშენებლო მინის გარდა), მინის, ფაიფურისა და
კერემიკის ჭურჭლის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და თავსაბურავის რეალიზაციასთან; საცალო მომსახურება და საცალო ონლაინ მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია საკვების და სასმელების რეალიზაციასთან;
საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურება ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით.
___________________________________________
(260) AM 2022 114051 A
(210) AM 114051
(220) 2021 07 28
(731) ლეგო იურის ა/ს
დკ-7190 ბილუნდი, დანია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) FFFFFF თეთრი, EBC6DF ვარდისფერი
753BBD იასამნისფერი
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(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.24;
29.01.13
(511)
28 – თამაშები, სათამაშოები და სათამაშო ნივთები, კომპიუტერული თამაშების აპარატურა
და აღჭურვილობა, ელექტრონული თამაშები,
კონსტრუქტორული სათამაშოები, სათამაშო
მოწყობილობები და აღჭურვილობა, საახალწლო ნაძვის ხის დეკორაციები, საკარნავალო
ნიღბები.
___________________________________________
(260) AM 2022 114053 A
(210) AM 114053
(220) 2021 07 28
(731) ლეგო იურის ა/ს
დკ-7190 ბილუნდი, დანია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.02
(511)
28 – თამაშები, სათამაშოები და სათამაშო ნივთები, კომპიუტერული თამაშების აპარატურა
და აღჭურვილობა, ელექტრონული თამაშები,
კონსტრუქტორული სათამაშოები, სათამაშო
მოწყობილობები და აღჭურვილობა, საახალწლო ნაძვის ხის დეკორაციები, საკარნავალო
ნიღბები.
___________________________________________
(260) AM 2022 114054 A
(210) AM 114054
(220) 2021 07 28
(731) ლეგო იურის ა/ს
დკ-7190 ბილუნდი, დანია
(740) გიორგი ღვინჯილია
(540)

(591) B2BEC8 ვერცხლისფერი, 3C5359 რუხი,
000000 შავი, FFFFFF თეთრი
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.13
(511)
28 – თამაშები, სათამაშოები და სათამაშო ნივთები, კომპიუტერული თამაშების აპარატურა
და აღჭურვილობა, ელექტრონული თამაშები,
კონსტრუქტორული სათამაშოები, სათამაშო
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მოწყობილობები და აღჭურვილობა, საახალწლო ნაძვის ხის დეკორაციები, საკარნავალო
ნიღბები.
___________________________________________
(260) AM 2022 114132 A
(210) AM 114132
(220) 2021 08 02
(731) შპს „პვ-იბერია“
გამსახურდიას გამზ. 34 / ალ. ყაზბეგის
გამზ. 2, კორპ. 3, სართული 2, ოთახი 12,
0186, საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(540)

VITLY
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები
და ტუალეტის 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.
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, სანელებლე-

ბი, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი;
ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის და მეტყევეობის
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოსტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა
საკვები და სასმელი ალაო.
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.
___________________________________________
(260) AM 2022 114137 A
(210) AM 114137
(220) 2021 08 02
(731) შპს „თალისმანი“
ნიკო ცხვედაძის ქ. 28, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)

Villa Aragvi
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2022 114138 A
(210) AM 114138
(220) 2021 08 02
(731) შპს `თალისმანი~
ნიკო ცხვედაძის ქ. 28, 0162, თბილისი,
საქართველო
(540)
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(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2022 114139 A
(210) AM 114139
(220) 2021 08 02
(731) შპს „სულაჟერი“
კუკური გოგიაშვილის ქ. 1, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) მუქი ლურჯი, იასამნისფერი,
მელნისფერი, თეთრი
(531) 05.05.20; 26.01.01; 26.01.05; 26.01.06;
26.01.18; 27.05.01; 28.19; 29.01.13
(511)
5 – ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი.
___________________________________________
(260) AM 2022 114142 A
(210) AM 114142
(220) 2021 08 03
(731) კეი ტი & ჯი კორპორეიშენ
71, ბეოტკკოტ-გილი, დაედეოკ-გუ,
ტეჯონი, კორეის რესპუბლიკა
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

HOLISTIC HEATING PIN
(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – სიგარეტები; თამბაქო; თამბაქოს შემცვლელები; სიგარები; ელექტრონული სიგარეტები;
ნიკოტინის თხევადი ხსნარები ელექტრონულ
სიგარეტებში გამოსაყენებლად; თხევადი ხსნარები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად; არომატული ნივთიერებები, გარდა ეთერზეთებისა ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად; კოლოფები სიგარების დამტენიანებლებით; სიგარის საჭრელები; საფერფლეები
მწეველთათვის; ელექტრონული სიგარეტების
კარტრიჯები; ყელზე ჩამოსაკიდებელი ძეწკვები
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ელექტრო58

ნული სიგარეტების საფრქვეველები; მწეველთა
საკუთნო (მწეველთა სანთებლების ჩათვლით);
ელექტრონული სიგარეტების საწმენდი და სადეზინფექციო ჩხირები; ელექტრონული სიგარეტების საწმენდი ფუნჯები; ელექტრონული
სიგარეტების საწმენდი ბალიშები; ელექტრონული სიგარეტების საწმენდები; ელექტრონული სიგარეტების საწმენდი მოწყობილობები;
ელექტრონული სიგარეტების საწმენდი ინსტრუმენტები; ელექტრონული სიგარეტების ელექტრული საწმენდები; ელექტრონული სიგარეტის პორტსიგარები; უკვამლო თამბაქო; უკვამლო სიგარეტის საორთქლებლები; სიგარეტების
ან თამბაქოს, თამბაქოს ნაწარმისა და თამბაქოს
შემცვლელების გასახურებელი ელექტრონული
ხელსაწყოების დამჭერები; თამბაქოს ჯოხები
ელექტრონული სიგარეტებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2022 114219 A
(210) AM 114219
(220) 2021 08 06
(731) ზე ჯილლეტტ კომპანი ელელსი
უან ჯილლეტტ პარკ, ბოსტონ, მასაჩუსეტს
02127, აშშ
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
3 – საპარსი საშუალებები, კერძოდ, საპარსი
კრემები, საპარსი გელები, საპარსი ლოსიონები
და საპარსი ქაფები; პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები და ბალზამები; პარსვამდე გამოსაყენებელი სახის დასაბანი საშუალებები და სკრაბები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები, მათ შორის, კანის კოსმეტიკური დამატენიანებლები; ტანის არომატული
აეროზოლები; ოდეკოლონი; გაოფლიანების საწინააღმდეგო ტუალეტის საშუალებები და ადამიანებისთვის განკუთვნილი დეოდორანტები;
ტანის დასაბანი საშუალებები; საპნები სამკურნალო საშუალებების გარეშე.
___________________________________________
(260) AM 2022 114220 A
(210) AM 114220
(220) 2021 08 09
(731) ირინე კუბლაშვილი
ვარკეთილი, III მასივი,VII კვარტ.,
კორპ. 13, ბ. 19, თბილისი, საქართველო
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(540)

(260) AM 2022 114228 A
(210) AM 114228
(220) 2021 08 10
(731) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ
კომპანი“
პარერავეგის 45, კიურასაო
(740) გიორგი ჯოხარიძე
(540)

(591) თეთრი, სტაფილოსფერი
(531) 09.07.01; 09.07.19; 11.01.17; 26.04.02;
26.04.04; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 28.19;
29.01.12
(511)
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა.
___________________________________________
(260) AM 2022 114227 A
(210) AM 114227
(220) 2021 08 10
(731) შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ
კომპანი“
პარერავეგის 45, კიურასაო
(740) გიორგი ჯოხარიძე
(540)

(591) მწვანე, ცისფერი
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 29.01.12
(511)
5 – მინერალური წყლები სამედიცინო მიზნებისთვის; მინერალური წყლის მარილები.
32 – გაზიანი წყლის დასამზადებელი ნივთიერებები; გაზიანი წყალი; ენერგეტიკული სასმელები; კარბონიზირებული წყალი; კოქტეილები, უალკოჰოლო; ლიმონათი; მინერალური
წყალი [სასმელი]; მსუბუქი უალკოჰოლო სასმელები; სუფრის წყალი; სოდიანი წყალი; უალკოჰოლო სასმელები; წყალი [სასმელები].
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________

(591) შავი, თეთრი, წითელი
(531) 24.13.01; 25.01.25; 25.07.01; 26.01.02;
26.01.16; 26.07.01; 26.07.25
(511)
32 – მინერალური წყალი, მტკნარი წყალი, უალკოჰოლო სასმელი.
35 – რეკლამა.
___________________________________________

(260) AM 2022 114230 A
(210) AM 114230
(220) 2021 08 11
(731) შალვა ხეცურიანი
თამარ მეფის გამზ. 17, თბილისი,
საქართველო
(740) ნესტან მიქაძე
(540)

ყელიერი
KELIERI
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
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(260) AM 2022 114325 A
(210) AM 114325
(220) 2021 08 17
(731) ვივო მობაილ ქომუნიქეიშენ ქო, ლტდ
დონგგუან, ჩანგანი, ვივო როუდ N1,
გუანგდონ, 0100, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა
(740) ირაკლი გვილია
(540)

Jovi
(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები; ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერებისთვის; პერსონალური
ციფრული ასისტენტი; ჩაწერილი ან ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამების პლატფორმები; კომპიუტერის ეკრანის შემნახველი
პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი ან
ჩამოტვირთვადი; ჩამოტვირთვადი გრაფიკები
მობილური ტელეფონებისთვის; ჩამოტვირთვადი პროგრამული აპლიკაციები სმარტფონებისთვის; კომპიუტერული სისტემის პროგრამული
უზრუნველყოფის აპლიკაცია, ჩასატვირთი; კომპიუტერული თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; პლანშეტური კომპიუტერები; ინტერაქტიული თაჩ სქრინ ტერმინალები; ხელოვნური ინტელექტის მქონე ჰუმანოიდი რობოტები; სმარტ-სათვალეები; სმარტ-საათები;
ვირტუალური რეალობის სათამაშო პროგრამული უზრუნველყოფა; თაჩ-სქრინის ფანქრები;
სხეულზე სატარებელი კომპიუტერები; ჩამოტვირთვადი ემოციების ამსახველი გამოსახულებები (სიცილაკები) მობილურებისთვის; მოქმედების/მოძრაობის ამომცნობი პროგრამები; თითის ანაბეჭდის სკანერები; ნავიგაციის ინსტრუმენტები; ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი
გლობალური სისტემის ხელსაწყოები; სმარტფონები; მობილური ტელეფონები; სხეულზე
სატარებელი სმარტფონები; სხეულზე სატარებელი ფიზიკური აქტივობის სამეთვალყურეო
მოწყობილობები; მობილური ტელეფონების
დამცავი სახურავები; მობილური ტელეფონების ქეისები; მობილური ტელეფონების ეკრანის
დამცავი ფირები; ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი გლობალური სისტემის ან მობილური
კავშირის ქსელების გამოყენებით დაკარგული
საგნების მომძიებელი ელექტრონული მოწყობილობები; საათის ფორმის სმარტფონები; მოწ60

ყობილობები ხელის გარეშე მობილური ტელეფონებისთვის; უსადენო ხმამაღლამოლაპარაკე
მოწყობილობები; ყურსასმენები; საყურისები;
უსადენო საყურისები; მობილური ტელეფონების ყურსასმენები; სმარტფონების უსადენო
ყურსასმენი მოწყობილობები; სელფის ჯოხები;
USB კაბელები; USB კაბელები მობილური ტელეფონებისთვის; ელექტროენერგიის ადაპტორები; ბატარეები, ელექტრული; აკუმულატორის დამტენები; უსადენო დამტენები; აკუმულატორის დამტენები მობილური ტელეფონებისთვის; სმარტ ტელევიზორები; ნოუთბუქები
[პორტატული კომპიუტერები]; მობილური ტელეფონების ეკრანები; პორტატული გარე აკუმულატორები; სმარტ-სამაჯურები; ვირტუალური რეალობის მოწყობილობები (ვირტუალური რეალობა ინტეგრირებული მიკროფონით); ელექტრო ჩამრთველის გადამყვანები; კამერები; ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამები, რომლებიც გამოიყენება როგორც ელექტრონული საფულე; ელექტრონული ჩიპები;
ჩიპები [ინტეგრალური სქემები]; კომპიუტერები; ჩატბოტები (საუბრის სიმულაციისთვის ჩამოტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამები).
___________________________________________
(260) AM 2022 114326 A
(210) AM 114326
(220) 2021 08 17
(731) ვივო მობაილ ქომუნიქეიშენ ქო, ლტდ
დონგგუან, ჩანგანი, ვივო როუდ N1,
გუანგდონ, 0100, ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა
(740) ირაკლი გვილია
(540)

APEX
(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – სმარტფონები; სხეულზე სატარებელი ფიზიკური აქტივობის სამეთვალყურეო მოწყობილობები; მობილური ტელეფონები; მობილური
ტელეფონების დაცვის სახურავები; მობილური
ტელეფონების ქეისები; მობილური ტელეფონების ეკრანის დამცავი ფირები; სხეულზე სატარებელი სმარტფონები; პლანშეტური კომპიუტერები; ვირტუალური რეალობის სათვალეები;
საათის ფორმის სმარტფონები; სხეულზე სატარებელი კომპიუტერები; უსადენო ხმამაღლამოლაპარაკე მოწყობილობები; ყურსასმენები; საყურისები; უსადენო საყურისები ჩამონტაჟებული რადიოთი; მობილური ტელეფონების ყურ-
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სასმენები; სმარტფონების უსადენო ყურსასმენი
მოწყობილობები; სელფის ჯოხები; USB კაბელები; USB კაბელები მობილური ტელეფონებისთვის; ელექტროენერგიის ადაპტორები; ბატარეები, ელექტრული; აკუმულატორის დამტენები; უსადენო დამტენები; აკუმულატორის
დამტენები მობილური ტელეფონებისთვის; ტელევიზორები; ნოუთბუქები [პორტატული კომპიუტერები]; მობილური ტელეფონების ეკრანები; პორტატული გარე აკუმულატორები;
სმარტ-სამაჯურები.
___________________________________________
(260) AM 2022 114327 A
(210) AM 114327
(220) 2021 08 17
(731) შპს „პი“
წმინდა ნიკოლოზის ქ. 12/16, 0102,
თბილისი, საქართველო
(740) თეონა ომარაშვილი
(540)

(591) ოქროსფერი, ბრონზე, სპილენძისფერი,
შავი, მუქი შინდისფერი, ბეჟი,
კრემისფერი, ხორცისფერი
(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.13
(511)
33 – ღვინო; ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის
გარდა).
35 – ღვინითა და ალკოჰოლიანი სასმელებით
საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2022 114331 A
(210) AM 114331
(220) 2021 08 18
(731) შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
ცინცაძის ქ. 12, 0160, თბილისი,
საქართველო
(540)

ქეთავანი
Ketavani
Кетавани
(591) შავ-თეთრი

(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2022 114332 A
(210) AM 114332
(220) 2021 08 18
(731) სს „ქართული ფილმი“
ახმეტელის ქ. 10ა, 0159, თბილისი,
საქართველო
(740) ზურაბ ბეჟაშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 16.03.05; 25.01.25; 26.01.06; 26.13.25; 28.19
(526) ქართული ფილმი / Georgian film
(511)
41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.
___________________________________________
(260) AM 2022 114336 A
(210) AM 114336
(220) 2021 08 18
(731) შპს „გორჯეს ჯორჯიენ ფერედაისი“
ბუდაპეშტის ქ. 11, სად. 2, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) მარიამ გოგიტიძე
(540)

(591) თეთრი, შავი, წითელი, მწვანე,
ნარინჯისფერი
(531) 26.01.02; 26.01.10; 26.01.12; 26.03.04;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.12; 28.19; 29.01.15
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(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).
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2022 114343 A
(210) AM 114343
(220) 2021 08 19
(731) ვიზა ინტერნეშენელ სერვის ასოსიეიშენ
900 მეტრო სენტერ ბულვარი, ფოსტერსიტი, კალიფორნია, 94404, აშშ
(740) გიორგი მეიფარიანი
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი, ყვითელი
(531) 24.07.01; 26.11.02; 26.11.06; 26.11.08;
29.01.12
(511)
36 – საფინანსო მომსახურება, საბანკო მომსახურება, საკრედიტო ბარათებთან დაკავშირებული
მომსახურება, სადებეტო ბარათებთან დაკავშირებული მომსახურება, ნებადართული ოვერდრაფტის ბარათებთან დაკავშირებული მომსახურება, წინასწარგადახდილ ბარათებთან დაკავშირებული მომსახურება, სმარტ-ბარათებთან დაკავშირებული მომსახურება, საკრედიტო
და სადებეტო ელექტრონული ოპერაციები
(ტრანზაქციები), ელექტრონული ფულადი სახსრების გადარიცხვები, გადახდების დამუშავების მომსახურება, ბარათიდან ბარათზე გადახდის (გადარიცხვის) მომსახურება, ოპერაციების
(ტრანზაქციების) შემოწმება და ავთენტურობის
დადგენა, ნაღდი ფულის ჩანაცვლება საკრედიტო ბარათებით და სადებეტო ბარათებით, ვა62

ლუტის გაცვლის მომსახურება, ონლაინ ბანკინგის მომსახურება, ანგარიშების გადახდის მომსახურება, ვალუტის გაცვლა-გამოცვლის მომსახურება, დეპოზიტებთან წვდომა და ბანკომატებით მომსახურება, ელექტრონულ ფულთან
დაკავშირებული ოპერაციები, ჩეკების განაღდება, ფულადი სახსრების გაცემა და ნაღდი
ფულით გადახდები, სამოგზაურო დაზღვევის
ანდერრაიტინგის მომსახურება, ფინანსური ინფორმაციის და ელექტრონული გადახდების შესახებ მონაცემების გავრცელება; ფინანსური
ტექნოლოგიებისა (ფინტექი) და აქტიურად განვითარებადი გადახდის ტექნოლოგიების სფეროში ინფორმაციის გავრცელება; საქველმოქმედო შემოწირულობების მოზიდვის მომსახურება და სპორტული შეჯიბრებების, ღონისძიებების, აქტივობებისა და თამაშების ფინანსური
სპონსორობა.
___________________________________________
(260) AM 2022 114399 A
(210) AM 114399
(220) 2021 08 23
(731) შპს „ბებუ ჯორჯია“
დიღმის მასივი, IV კვარტ., კორპ. 10, ბ. 29,
დიდუბის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(540)

DEDIKO
დედიკო
ДЭДИКО
(591) შავ-თეთრი
(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 მწვა-
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ნილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
___________________________________________
(260) AM 2022 114413 A
(210) AM 114413
(220) 2021 08 25
(731) კერძო სააქციო საზოგადოება მჰპ
ვულ. ელევატორნა 1, მირონივკა,
კიევის ოლქი, 08800, უკრაინა
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

(540)

КАЛИНКА
(591) შავ-თეთრი
(511)
29 – საკვები ზეთები და ცხიმები.
35 – საკვები ზეთების და ცხიმების რეკლამა.
___________________________________________

(591) თეთრი, ყვითელი, ლურჯი, მწვანე
(531) 01.15.17; 05.05.20; 26.01.01; 26.01.04;
26.01.13; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.21;
29.01.14
(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.
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2022 114423 A
(210) AM 114423
(220) 2021 08 27
(731) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო
ს/ყ 61051, ჯებელ ალის თავისუფალი
ზონა, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული
საამიროები
(740) დავით ბიბილური
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რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები
(111) M 2022 35110 R
(151) 2022 02 22
(181) 2032 02 22
(260) AM 2018 98569 A
(220) 2018 07 19
(732) ფედერალ ტრეჟერი ენტერპრაიზ
„სოიუზპლოდოიმპორტ“
(ფკპ„სოიუზპლოდოიმპორტ“)
ორლიკოვ ლეინი, ბლდგ. 1/11, მოსკოვი,
107139, რუსეთის ფედერაცია
___________________________________________
(111) M 2022 35112 R
(151) 2022 02 23
(181) 2032 02 23
(260) AM 2018 98568 A
(220) 2018 07 19
(732) ფედერალ ტრეჟერი ენტერპრაიზ
„სოიუზპლოდოიმპორტ“
(ფკპ„სოიუზპლოდოიმპორტ“)
ორლიკოვ ლეინი, ბლდგ. 1/11, მოსკოვი,
107139, რუსეთის ფედერაცია
___________________________________________
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დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული
სასაქონლო ნიშნები
რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში.

(111) M 2022 35108 R
(151) 2022 02 21
(181) 2032 02 21
(210) AM 116643
(220) 2022 02 15
(732) შპს `ივერია~
თევდორე მღვდლის ქ. 53, 0154, თბილისი,
საქართველო
(740) ზურაბ ბეჟაშვილი
(540)

მარონი
Maroni
Марони
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(111) M 2022 35109 R
(151) 2022 02 22
(181) 2032 02 22
(210) AM 116641
(220) 2022 02 14
(732) შპს `3დ~
ნუცუბიძის ქ. 10, ბ. 9, 0177, თბილისი,
საქართველო
(540)

(111) M 2022 35111 R
(151) 2022 02 23
(181) 2032 02 23
(210) AM 116734
(220) 2022 02 18
(732) შპს `ეშვი~
გერგეთის ქ. 3, 0105, მთაწმინდის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.06.01; 03.06.25; 27.03.03
(511)
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და
ნახევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრონომეტრული ინსტრუმენტები.
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაციები (შემცვლელები); ცხოველთა ტყავები; საბარგო და სამგზავრო ჩანთები; საწვიმარი და მზისგან დამცავი
ქოლგები; ხელჯოხები; მათრახები, ღვედები და
უნაგირები; საყელურები, საბელები და სამოსი
ცხოველებისთვის.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათის ჩარჩოები; არალითონური კონტეინერები, დასაწყობების ან
ტრანსპორტირებისთვის; დაუმუშავებელი ან
ნახევრადდამუშავებული ძვლები, რქები, ვეშაპის ულვაში და სადაფი; ნიჟარები; სეპიოლიტი
(ზღვის ქაფი, ხვირთქლი); ყვითელი ქარვა.

დ-პანზა
Д-Панза
D-Panza

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო დანიშნულების პროდუქტი, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება, საკვები დანამატი ადამიანებისთვის.
___________________________________________

(111) M 2022 35113 R
(151) 2022 02 24
(181) 2032 02 24
(210) AM 116664
(220) 2022 02 17
(732) საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76ა, 0176,
თბილისი, საქართველო
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(540)

(540)

ძალა ჩემშია
(591) შავ-თეთრი
(511)
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
28 – თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო
საგნები; ვიდეო-თამაშების აპარატურა; ტანვარჯიშისა და სპორტის საკუთვნო; საშობაო ნაძვისხის მოსართავები.
___________________________________________
(591) 111010 შავი, FFFFFF თეთრი
(531) 02.01.02; 02.01.20; 02.01.21; 02.01.22;
04.03.03; 22.05.03
(511)
16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; საამკინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სადემონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლები,
ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი მასალა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრაფიული კლიშეები.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
28 – თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო
საგნები; ვიდეო-თამაშების აპარატურა; ტანვარჯიშისა და სპორტის საკუთვნო; საშობაო ნაძვისხის მოსართავები.
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება.
41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.
___________________________________________
(111) M 2022 35114 R
(151) 2022 02 24
(181) 2032 02 24
(210) AM 116668
(220) 2022 02 17
(732) საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76ა, 0176,
თბილისი, საქართველო
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(111) M 2022 35115 R
(151) 2022 02 28
(181) 2032 02 28
(210) AM 116736
(220) 2022 02 20
(732) შპს `საკემატა~
მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი, არასაცხოვრებელი ფართი, სართული 4,
გლდანის რაიონი, 0167, თბილისი,
საქართველო
(540)

Sakemata
(591) შავ-თეთრი
(511)
41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, ფიტნეს კლასების ჩატარება; ფიტნეს კლუბების მომსახურება; ფიზიკური ფიტნესის სწავლება; საჰაერო
ფიტნესის სწავლება; ფიზიკური ფიტნეს ცენტრების მართვა; ფიზიკური ფიტნეს ცენტრის
მომსახურება; სპორტული და ფიტნეს მომსახურება; ფიზიკური ფიტნესის სასწავლო კურსები;
ფიტნესთან დაკავშირებული სასწავლო მომსახურება; ფიზიკურ ფიტნესთან დაკავშირებული
კონსულტაცია; ინდივიდუალური ტრენერის
მომსახურება (ფიტნეს ვარჯიშები); ფიტნესისა
და სავარჯიშო აღჭურვილობის უზრუნველყოფა; ფიტნესთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო მომსახურების უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობასა და ფიტნესთან დაკავშირებული
სწავლება; ფიზიკური ფიტნესის სწავლება ბავშვებისა და უფროსებისთვის; ჯანმრთელობასთან და ფიტნესთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო ინფორმაციის უზრუნველყოფა;
ფიზიკურ ფიტნესთან დაკავშირებული ონლაინ
სასწავლო სემინარების ჩატარება; ფიტნეს ვარ-
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ჯიშებთან დაკავშირებული ინფორმაციის უზრუნველყოფა ონლაინ პორტალის მეშვეობით.
___________________________________________
(111) M 2022 35116 R
(151) 2022 03 01
(181) 2032 03 01
(210) AM 116658
(220) 2022 02 16
(732) მირადინ ყურბანოვი
სოფ. ყარაჯალა, თელავის რაიონი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) FFFFFF თეთრი, 000000 შავი
(531) 10.03.11; 27.05.01
(511)
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.

(591) ცისფერი
(511)
7 – სარეცხი მანქანები; ჭურჭლის სარეცხი მანქანები; მტვერსასრუტები; ბლენდერები; ხორცსაკეპები; ელექტროენერგიის წყაროები [გენერატორები].
9 – ტელევიზორები; NVR, DVR, XVR ჩამწერი
მოწყობილობები; სათვალთვალო კამერები;
სიგნალიზაციის მოწყობილობები; ადაპტერები;
სიგნალის მიმღები ანტენები; ელექტრული კვების წყაროები; პულტები; DVBT2-DVBS2
COMBO მიმღებები [რისივერები]; LNB კონვერტერები [თავაკები]; სიგნალის გამანაწილებლები; კოაქსიალური კაბელები; LAN კაბელები;
HDMI VGA კაბელები; ტელევიზორის სამაგრები; ანდროიდ ტვ ბოქსები.
11 – მაცივრები; საყინულეები; გამწოვები; გაზქურები; ღუმლები; კონდიციონერები; ელექტროღუმლები; ვენტილატორები; გაზის გამათბობლები; ელექტროგამათბობლები; ტოსტერები; ელექტროჩაიდნები.
___________________________________________
(111) M 2022 35117 R
(151) 2022 03 04
(181) 2032 03 04
(210) AM 116524
(220) 2022 02 07
(732) ენრიკო ბერიძე
გ. ციციშვილის ქ. 18, თბილისი,
საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე

(540)

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის;
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
___________________________________________
(111) M 2022 35118 R
(151) 2022 03 04
(181) 2032 03 04
(210) AM 116763
(220) 2022 02 24
(732) შპს „ედელვაისი 2007“
რუსთაველის ქ. 11, 5400, წყალტუბო,
საქართველო
(540)

(591) შავი, თეთრი, ოქროსფერი
(531) 01.01.01; 01.01.05; 25.01.05; 25.01.09;
25.01.10; 26.01.02; 26.01.20; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(511)
43 – სასტუმრო.
___________________________________________
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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.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

(260) AM 2022 110618 A
(800) 1561378
(151) 2020 07 15
(891) 2020 07 15
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt.
Keresztúri út 30-38., H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

(260) AM 2022 112831 A
(800) 1547889
(151) 2020 07 14
(891) 2021 04 14
(731) Admirals Group AS
Maakri tn 19/1-11, EE-10145 Tallinn, Estonia
(540)

Admirals

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
___________________________________________
(260) AM 2022 111805 A
(800) 1576542
(151) 2020 12 02
(891) 2020 12 02
(731) Pryvatne pidpryiemstvo "BEL"
prosp. Myru, 46, m. Mariupol, Donetska obl.
87515, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 05.03.04; 05.03.19; 05.07.10; 05.13.06;
26.01.15; 26.01.22; 27.05.01
(511)
33 – Alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; low-alcohol beverages, except beer; aperitifs; brandy; wine.
___________________________________________

(591) Black, white
(511)
35 – Advertising, marketing and promotional services; sales promotion; promotion services; marketing
services; marketing by telephone; on-line advertising
on a computer network; auctioneering services; rental
of advertising space; none of the aforesaid services
being related to insurance; none of the aforesaid services being hedge fund administration services.
36 – Finance services; financial consultancy; hire-purchase financing; provision of funds for hire purchase
and for leasing; bank card, credit card, debit card and
electronic payment card services; financial payment
services; processing of payment transactions via the
internet; mortgage loans and financing services; financing and funding services; financial consulting; agency services for securities; issue of tokens of value; currency trading and exchange services; investment management; brokerage; none of the aforesaid services
being related to insurance; none of the aforesaid services being hedge fund administration services.
___________________________________________
(260) AM 2022 112869 A
(800) 1589554
(151) 2020 09 29
(891) 2020 09 29
(731) KOLIOS ANONYMI ETAIRIA-ELLINIKI
VIOMICHANIA GALAKTOS
Dekato Tetarto (14o), Chiliometro Ethnikis
Odou, Thessalonikis – Lagkada, GR-572 00
Thessaloniki, Greece
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Dietetic foods for use in clinical nutrition.
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29 – Dairy products and dairy substitutes.
___________________________________________
(260) AM 2022 112871 A
(800) 1589693
(151) 2021 02 24
(891) 2021 02 24
(731) Aktsionernoe obshchestvo "Kaspi Bank"
ul. Nauryzbay batyra, d. 154A, 050013 Gorod
Almaty, Kazakhstan
(540)

(591) White and red
(531) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12
(511)
35 – Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agency services;
commercial information agency services; advertising
agency services; cost price analysis; rental of 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; information and advice for consumers in the field of choosing 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 public
relations communication strategies; consultancy regarding advertising 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 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 subs-

criptions 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; providing commercial and business contact
information; 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
purpose; economic forecasting; auctioneering; retail
services for works of art provided by art galleries; sales promotion for others; promotion of goods and services through sponsorship of sports events; production of 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; online advertising on a computer
network; advertising by mail order; television advertising; document reproduction; compilation of statistics; compilation of information into computer databases; business inquiries; systemization of information
into computer databases; advisory services for business management; 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; wholesale of pharmaceutical,
veterinary, hygiene products and medical supplies; retail sale of pharmaceutical, veterinary, hygiene products and medical supplies; interim business management; external administrative management for companies; business management of hotels; business management for freelance service providers; business project 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; public relations; 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 relocati-
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on 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; media relations services; corporate communications services; rental of office equipment in co-working facilities; commercial lobbying 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; lease-purchase financing; savings
bank services; accommodation bureau services [apartments]; rent collection; issuance of travelers' checks;
issuance of credit cards; issuance of tokens of value;
capital investment; insurance information; financial
information; 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; jewelry appraisal; financial evaluation of standing timber; stamp appraisal; real estate appraisal; numismatic appraisal; art appraisal; financial evaluation of wool; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; financial appraisals in responding to calls for tenders; repair costs evaluation [financial appraisal]; electronic funds transfer; surety services; 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]; pawnbrokerage; 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; insurance underwriting;
life insurance underwriting; health insurance underwriting; accident insurance underwriting; marine insurance underwriting; fire insurance underwriting; apartment house management; real estate management;
financial management of reimbursement payments for
others; actuarial services; banking; stock brokerage
services; retirement payment services; bail-bonding;
trusteeship; provident fund services; financial customs
brokerage services; mutual funds; financing services;
safe deposit services; deposits of valuables; fiscal valuation; financial evaluation of development costs relating to the oil, gas and mining industries; financial
research.
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42 – Water analysis; computer system analysis; handwriting analysis [graphology]; chemical analysis; energy auditing; recovery of computer data; industrial
design; graphic arts design; computer virus protection
services; 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; chemical research; research and
development of new products for others; scientific research; analysis for oil-field exploitation; underwater
exploration; technological research; calibration [measuring]; website design consultancy; computer security consultancy; information technology [IT] consultancy; consultancy in the design and development of
computer hardware; architectural 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 search engines
for the Internet; 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]; 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
websites for others; computer programming; technical
writing; copying of computer programs; cloud computing; architectural services; chemistry services; packaging design; off-site data backup; telecommunications
technology consultancy; scientific laboratory services;
weather forecasting; styling [industrial design]; cartography services; data encryption services; research in
the field of physics; 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; development of computer platforms; business card design; scientific and technological research in the field of natural disasters; exploration services in the field of the oil, gas and mining
industries; scientific and technological research rela-
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ting to patent mapping; research in the field of building construction; research in the field of telecommunications technology; research in the field of welding; medical research; graphic design of promotional
materials; interior design; oil-field surveys; geological
surveys; providing information relating to computer
technology and programming via a website; providing
scientific information, advice and consultancy relating
to carbon offsetting; platform as a service [PaaS]; server hosting; consultancy and research services in the
field of information technology.
___________________________________________
(260) AM 2022 112968 A
(800) 1590777
(151) 2020 11 19
(891) 2020 11 19
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Myasnaya
galereya"
ul. Poliny Osipenko, d. 65, of. 10, RU-600009
g. Vladimir, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; albumen for culinary purposes; seaweed extracts for food; gelatine; anchovy,
not live; peanut butter; butter; cocoa butter for food;
coconut butter; buttercream; white of eggs; blood sausage; broth; preparations for making bouillon; caviar;
charcuterie; potato chips; sauerkraut; coconut, desiccated; rape oil for food; broth concentrates; soups; raisins; gherkins; cream [dairy products]; cheese; frosted fruits; croquettes; crustaceans, not live; dates; crayfish, not live; fish fillets; rennet; fruit jellies; fruit
pulp; fish, not live; jellies for food; meat jellies; ginger jam; soya beans, preserved, for food; fatty substances for the manufacture of edible fats; fat-containing mixtures for bread slices; herrings, not live; lobsters, not live; corn oil for food; palm kernel oil for
food; sesame oil for food; oysters, not live; isinglass
for food; ham; yolk of eggs; yogurt; vegetable soup
preparations; vegetable juices for cooking; kefir; kumys; milk beverages, milk predominating; whey; spiny lobsters, not live; bacon; lentils, preserved; margarine; marmalade; animal marrow for food; mussels,
not live; mollusks, not live; palm oil for food; nuts,
prepared; powdered eggs; liver pâté; onions, preserved; olives, preserved; olive oil for food; bone oil for
food; pectin for culinary purposes; pickles; peas, preserved; sausages; sardelki [sausages]; salted meats;
preparations for making soup; tomato purée; vegetable salads; lard; fruit salads; sardines, not live; salmon,

not live; suet for food; tuna, not live; tomato juice for
cooking; sunflower oil for food; tripe; truffles, preserved; poultry, not live; breaded pieces of chicken; fruit
peel; alginates for culinary purposes; almonds, ground; peanuts, prepared; mushrooms, preserved; coconut fat; coconut oil for food; beans, preserved; liver;
fish-based foodstuffs; fruit chips; clams, not live; fruit
preserved in alcohol; pollen prepared as foodstuff;
prawns, not live; fish, preserved; meat, preserved;
shrimps, not live; snail eggs for consumption; tofu;
whipped cream; pork; edible birds' nests; fish, canned;
fish meal for human consumption; fruits, canned; meat, canned; potato fritters; salted fish; sea-cucumbers,
not live; silkworm chrysalis for human consumption;
vegetables, canned; sausages in batter; potato flakes;
apple purée; cranberry compote; tahini; hummus; toasted laver; fruit-based snack food; curd; kimchi; soya
milk; milk shakes; ajvar [preserved peppers]; sunflower seeds, prepared; fish mousses; non-alcoholic eggnog; vegetable mousses; fish roe, prepared; seeds,
prepared; aloe vera prepared for human consumption;
preserved garlic; protein milk; flaxseed oil for food;
low-fat potato chips; lecithin for culinary purposes;
milk ferments for culinary purposes; condensed milk;
smetana; ryazhenka [fermented baked milk]; prostokvasha [soured milk]; tomato paste; vegetable marrow
paste; eggplant paste; peanut milk for culinary purposes; almond milk for culinary purposes; rice milk; artichokes, preserved; arrangements of processed fruit;
powdered milk; yakitori; bulgogi; candied nuts; flavored nuts; hazelnuts, prepared; berries, preserved.
30 – Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca;
sago; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; ice cream; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
condiments; spices; seaweed [condiment]; pasta; almond paste; aniseed; star aniseed; confectionery for
decorating Christmas trees; infusions, not medicinal;
coffee flavorings; aromatic preparations for food; seasonings; unleavened bread; salt for preserving foodstuffs; rusks; cookies; malt biscuits; peppermint sweets; sweets; waffles; buns; unroasted coffee; vegetal
preparations for use as coffee substitutes; cakes; cinnamon [spice]; capers; caramels [sweets]; curry [spice]; chewing gum; chicory [coffee substitute]; chocolate; marzipan; cloves [spice]; sugar confectionery;
corn flakes; popcorn; preparations for stiffening whipped cream; pancakes; essences for foodstuffs, except
etheric essences and essential oils; cooking salt; thickening agents for cooking foodstuffs; turmeric; natural sweeteners; gingerbread; allspice; meal; bean meal; corn flour; mustard meal; barley meal; soya flour;
wheat flour; starch for food; ferments for pastes; fondants [confectionery]; petits fours; flavorings, other
than essential oils, for cakes; cake powder; cake
dough; ginger [spice]; binding agents for ice cream;
ice, natural or artificial; glucose for culinary purposes;
gluten prepared as foodstuff; groats for human food;
ketchup [sauce]; cocoa beverages with milk; coffee
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beverages with milk; chocolate beverages with milk;
leaven; sausage binding materials; macarons; macaroni; corn, milled; corn, roasted; maltose; molasses for
food; golden syrup; mint for confectionery; husked
barley; nutmegs; noodles; pies; crushed barley; sandwiches; pastilles [confectionery]; pastries; petit-beurre
biscuits; bread rolls; peppers [seasonings]; pizzas; pepper; potato flour; puddings; pralines; ravioli; liquorrice [confectionery]; saffron [seasoning]; sauces [condiments]; celery salt; semolina; sherbets [ices]; spaghetti; tapioca flour; tarts; vanilla flavorings for culinary purposes; vanillin [vanilla substitute]; vermicelli;
meat pies; pâtés en croûte; meat tenderizers for household purposes; edible ices; powders for making ice
cream; almond confectionery; peanut confectionery;
food flavorings, other than essential oils; flavorings,
other than essential oils, for beverages; crushed oats;
husked oats; oat-based food; oat flakes; oatmeal; stick
liquorice [confectionery]; beer vinegar; coffee-based
beverages; chocolate-based beverages; lollipops [confectionery]; chips [cereal products]; chow-chow [condiment]; couscous; malt extract for food; malt for human consumption; bee glue; relish [condiment]; royal
jelly; sea water for cooking; sushi; tomato sauce; mayonnaise; crackers; custard; fruit jellies [confectionery]; muesli; rice cakes; soya sauce; frozen yogurt
[confectionery ices]; chutneys [condiments]; spring
rolls; tacos; tortillas; iced tea; tea-based beverages;
dressings for salad; breadcrumbs; tabbouleh; halvah;
quiches; meat gravies; miso; cereal-based snack food;
rice-based snack food; hominy; hominy grits; baking
soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; garden herbs, preserved [seasonings]; noodle-based prepared meals; cake frosting [icing]; chocolate mousses;
dessert mousses [confectionery]; fruit coulis [sauces];
marinades; cheeseburgers [sandwiches]; pesto; ham
glaze; flaxseed for culinary purposes [seasoning];
wheat germ for human consumption; high-protein cereal bars; cream of tartar for culinary purposes; gluten
additives for culinary purposes; pasta sauce; cereal
bars; palm sugar; dough; flowers or leaves for use as
tea substitutes; pastry dough; vareniki [stuffed dumplings]; pelmeni [dumplings stuffed with meat] including khinkali, manti; chocolate decorations for cakes;
candy decorations for cakes; chocolate-coated nuts; rice pudding; nut flours; minced garlic [condiment];
baozi; rice pulp for culinary purposes; jiaozi; ramen;
okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; burritos; prepared rice rolled in seaweed; edible paper;
edible rice paper; piccalilli.
43 – Services for providing food and drink; temporary
accommodation; accommodation bureau services [hotels, boarding houses]; food and drink catering; retirement home services; café services; cafeteria services;
providing campground facilities; canteen services;
rental of temporary accommodation; boarding house
services; tourist home services; hotel services; daynursery [crèche] services; restaurant services; boar72

ding house bookings; hotel reservations; self-service
restaurant services; snack-bar services; boarding for
animals; bar services; holiday camp services [lodging]; rental of transportable buildings; temporary accommodation reservations; motel services; rental of
chairs, tables, table linen, glassware; rental of meeting
rooms; rental of tents; rental of cooking apparatus;
rental of drinking water dispensers; rental of lighting
apparatus; food sculpting.
___________________________________________
(260) AM 2022 112969 A
(800) 1590838
(151) 2021 02 09
(891) 2021 02 09
(731) Non-profit organization Fund for Practical
Shooting Development
Aviamotornaya street, 4, building 1, apartment
16, RU-111116 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, blue and gold
(531) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.25; 01.05.02;
24.01.07; 24.01.15; 29.01.13
(511)
25 – Bandanas [neckerchiefs]; underwear; sweat-absorbent underwear; berets; overalls; teddies [underclothing]; boxer shorts; ankle boots; boots for sports;
breeches for wear; trousers; football shoes; brassieres;
valenki [felted boots]; mittens; collars [clothing]; detachable collars; shirt yokes; galoshes; neckties; ascots; leggings [leg warmers]; gaiters; boot uppers; jerseys [clothing]; waistcoats; sports jerseys; hosiery;
heels; hoods [clothing]; pockets for clothing; caps
being headwear; cap peaks; visors being headwear;
tights; slips [underclothing]; combinations [clothing];
suits; bathing suits; masquerade costumes; beach clothes; headscarves; jackets [clothing]; stuff jackets
[clothing]; fishing vests; leggings [trousers]; liveries;
camisoles; sports singlets; furs [clothing]; bibs, not of
paper; bibs, sleeved, not of paper; fur stoles; ear muffs
[clothing]; socks; sweat-absorbent socks; footwear;
beach shoes; sports shoes; clothing; paper clothing;
outerclothing; embroidered clothing; ready-made clothing; motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing
of imitations of leather; clothing of leather; waterproof clothing; clothing incorporating LEDs; uniforms;
clothing containing slimming substances; overcoats;
parkas; gloves [clothing]; pyjamas; bathing trunks;
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scarves; pocket squares; dresses; headbands [clothing]; braces for clothing [suspenders]; half-boots; lace boots; ponchos; girdles; belts [clothing]; money
belts [clothing]; sashes for wear; non-slipping devices
for footwear; heelpieces for stockings; welts for footwear; 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; headwear; aprons [clothing]; teeshirts; rash guards; dressing gowns; bath robes; tips
for footwear; stockings; sweat-absorbent stockings;
shawls; paper hats [clothing]; shower caps; bathing
caps; neck tube scarves; hats; babies' pants [underwear]; gaiter straps; pelisses; esparto shoes or sandals;
skirts; petticoats; skorts; sleep masks; fingerless gloves.
41 – Academies [education]; rental of sports grounds;
booking of seats for shows; physical education; publication of books; layout services, other than for advertising purposes; correspondence courses; practical
training [demonstration]; training services provided
via simulators; providing recreation facilities; arranging and conducting of congresses; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting
of workshops [training]; arranging and conducting of
seminars; arranging and conducting of symposiums;
organization of competitions [education or entertainment]; organization of sports competitions; vocational
guidance [education or training advice]; vocational
retraining; providing online videos, not downloadable;
providing information in the field of education; providing information relating to recreational activities;
providing user reviews for entertainment or cultural
purposes; providing user rankings for entertainment or
cultural purposes; providing sports facilities; providing online electronic publications, not downloadable;
conducting fitness classes; educational examination;
film production, other than advertising films; rental of
videotapes; rental of sports equipment, except vehicles; rental of training simulators; online publication of
electronic books and journals; publication of texts, other than publicity texts; radio entertainment; entertainment services; film directing, other than advertising films; party planning [entertainment]; game services provided online from a computer network; personal trainer services [fitness training]; club services
[entertainment or education]; teaching; educational
services provided by special needs assistants; educational services provided by schools; physical fitness
assessment services for training purposes; ticket agency services [entertainment]; coaching [training]; sport
camp services; nursery schools; timing of sports events; production of shows; health club services [health
and fitness training]; arranging and conducting of inperson educational forums; organization of exhibitions for cultural or educational purposes.
___________________________________________

(260) AM 2022 112970 A
(800) 1590840
(151) 2021 03 09
(891) 2021 03 09
(731) LRG Online Limited
22 Charterhouse Square, London EC1M 6DX,
United Kingdom
(540)

SECRET SALES
(591) Black, white
(511)
35 – Retail services connected with the sale of clothing, clothing accessories, footwear, underwear, shoes, caps, hats, bags, wallets, belts, sportswear, swimwear, watches, optical products, sunglasses, perfume,
cosmetics, beauty products, homeware, furniture, towels, bed linen, cutlery, cushions, duvets, curtains,
chairs, tables, cooking articles, cookware, pots, pans,
cups, mugs, rugs, electronic equipment, domestic electronic equipment, computers, printers, televisions,
telephones, books, stationery, jewellery, sports equipment, tennis racquets, balls, footballs, tennis balls,
cricket bats, fitness equipment, and children's toys;
online retail services connected with the sale of clothing, clothing accessories, footwear, underwear, shoes, caps, hats, bags, wallets, belts, sportswear, swimwear, watches, optical products, sunglasses, perfume,
cosmetics, beauty products, homeware, furniture, towels, bed linen, cutlery, cushions, duvets, curtains,
chairs, tables, cooking articles, cookware, pots, pans,
cups, mugs, rugs, electronic equipment, domestic electronic equipment, computers, printers, televisions,
telephones, books, stationery, jewellery, sports equipment, tennis racquets, balls, footballs, tennis balls,
cricket bats, fitness equipment, and children's toys;
advertising services.
___________________________________________
(260) AM 2022 112971 A
(800) 1590849
(151) 2020 11 19
(891) 2020 11 19
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Myasnaya
galereya"
ul. Poliny Osipenko, 65, of. 10, RU-600009
g. Vladimir, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
29 – Albumen for culinary purposes; seaweed extracts
for food; gelatine; edible fats; anchovy, not live; peanut butter; butter; cocoa butter for food; coconut butter; buttercream; white of eggs; black pudding; broth;
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preparations for making bouillon; caviar; fruit, preserved; charcuterie; potato chips; sauerkraut; coconut,
desiccated; rape oil for food; broth concentrates; jams;
frozen fruits; soups; raisins; gherkins; vegetables, preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; edible
oils; cream [dairy products]; cheese; frosted fruits;
croquettes; crustaceans, not live; dates; milk; crayfish,
not live; fish fillets; rennet; fruit, stewed; fruit jellies;
fruit pulp; meat; fish, not live; jellies for food; meat
jellies; game, not live; ginger jam; soya beans, preserved, for food; fatty substances for the manufacture of
edible fats; fat-containing mixtures for bread slices;
herrings, not live; lobsters, not live; corn oil; palm
kernel oil for food; sesame oil; oysters, not live; isinglass for food; ham; yolk of eggs; yogurt; vegetable
soup preparations; vegetable juices for cooking; meat
extracts; kefir [milk beverage]; kumys [milk beverage]; milk beverages, milk predominating; whey; milk
products; spiny lobsters, not live; bacon; lentils, preserved; margarine; marmalade; animal marrow for
food; mussels, not live; mollusks, not live; palm oil
for food; nuts, prepared; eggs; powdered eggs; liver
pâté; onions, preserved; olives, preserved; olive oil for
food; bone oil for food; pectin for culinary purposes;
pickles; peas, preserved; sausages; sardelki [sausages]; salted meats; preparations for making soup; tomato purée; vegetable salads; lard; fruit salads; sardines, not live; salmon, not live; suet for food; tuna,
not live; tomato juice for cooking; sunflower oil for
food; tripe; truffles, preserved; poultry, not live; pieces of chicken in batter; fruit peel; alginates for culinary purposes; almonds, ground; peanuts, processed;
mushrooms, preserved; coconut fat; coconut oil for
food; beans, preserved; liver; fish-based foodstuffs;
fruit chips; clams, not live; fruit preserved in alcohol;
pollen prepared as foodstuff; prawns, not live; fish,
preserved; meat, preserved; shrimps, not live; snail
eggs for consumption; tofu; whipped cream; pork;
edible birds' nests; fish, canned; fish meal for human
consumption; fruits, canned; meat, canned; potato fritters; salted fish; sea-cucumbers, not live; silkworm
chrysalis for human consumption; vegetables, canned;
sausages in batter; potato flakes; apple purée; cranberry compote; tahini [sesame seed paste]; hummus
[chickpea paste]; toasted laver; fruit-based snack food; curd; kimchi [fermented vegetable dish]; soya
milk; milk shakes; ajvar [preserved peppers]; processed sunflower seeds; fish mousses; non-alcoholic eggnog; vegetable mousses; fish roe, prepared; seeds,
prepared; aloe vera prepared for human consumption;
preserved garlic; protein milk; linseed oil for food;
low-fat potato chips; lecithin for culinary purposes;
milk ferments for culinary purposes; compotes; condensed milk; smetana [sour cream]; ryazhenka [fermented baked milk]; prostokvasha [soured milk]; tomato paste; vegetable marrow paste; eggplant paste;
peanut milk for culinary purposes; almond milk for
culinary purposes; rice milk; artichokes, preserved;
arrangements of processed fruit; powdered milk; yaki-
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tori; bulgogi; candied nuts; flavored nuts; hazelnuts,
prepared; berries, preserved; guacamole [mashed avocado]; onion rings; falafel; lemon juice for culinary
purposes; freeze-dried meat; oat milk; vegetable-based cream; freeze-dried vegetables; extra virgin olive
oil for food; galbi [grilled meat dish]; escamoles [edible ant larvae, prepared]; edible insects, not live;
sweet corn, processed; nut-based spreads; potato-based dumplings; hot dog sausages; corn dogs; soya bean oil for food; milk substitutes; almond milk; peanut
milk; coconut milk; coconut milk for culinary purposes; coconut milk-based beverages; rice milk for culinary purposes; almond milk-based beverages; peanut
milk-based beverages; sausage casings, natural or artificial; shpikachki [sausages]; chicken nuggets; klipfish [salted and dried cod]; cottage cheese fritters; pressed fruit paste; yuba [tofu skin]; soya patties; tofu patties.
30 – Seaweed [condiment]; pasta; almond paste; aniseed; star aniseed; confectionery for decorating Christmas trees; infusions, not medicinal; coffee flavorings;
aromatic preparations for food; seasonings; unleavened bread; salt for preserving foodstuffs; rusks; cookies; malt biscuits; peppermint sweets; sweets; waffles; buns; cocoa; coffee; unroasted coffee; vegetal
preparations for use as coffee substitutes; cakes; cinnamon [spice]; capers; caramels [sweets]; curry [spice]; cereal preparations; chewing gum; chicory [coffee substitute]; tea; chocolate; marzipan; cloves [spice]; condiments; confectionery; corn flakes; popcorn;
preparations for stiffening whipped cream; ice cream;
pancakes; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; cooking salt; thickening
agents for cooking foodstuffs; turmeric; natural sweeteners; spices; gingerbread; allspice; flour; bean meal;
corn meal; mustard meal; barley meal; soya flour;
wheat flour; starch for food; ferments for pastes; fondants [confectionery]; petits fours [cakes]; sugar; flavorings, other than essential oils, for cakes; cake powder; cake dough; ginger [spice]; binding agents for ice
cream; ice, natural or artificial; ice for refreshment;
glucose for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; groats for human food; vinegar; ketchup [sauce]; cocoa beverages with milk; coffee beverages with
milk; chocolate beverages with milk; leaven; yeast;
sausage binding materials; macarons; macaroni; corn,
milled; corn, roasted; bread; maltose; molasses for food; golden syrup; mint for confectionery; honey;
husked barley; mustard; nutmegs; noodles; pies; crushed barley; sandwiches; pastilles [confectionery]; pastries; petit-beurre biscuits; bread rolls; peppers [seasonings]; pizzas; pepper; potato flour; puddings; pralines; ravioli; liquorice [confectionery]; rice; saffron
[seasoning]; sago; sauces [condiments]; celery salt;
semolina; sherbets [ices]; spaghetti; tapioca; tapioca
flour; tarts; vanilla flavorings for culinary purposes;
vanillin [vanilla substitute]; vermicelli; meat pies;
pâtés en croûte; meat tenderizers for household purposes; edible ices; powders for making ice cream; al-

№5 2022 03 10

სასაქონლო ნიშნები
mond confectionery; peanut confectionery; food flavorings, other than essential oils; flavorings, other
than essential oils, for beverages; crushed oats; husked oats; oat-based food; oat flakes; oatmeal; stick
liquorice [confectionery]; beer vinegar; coffee-based
beverages; cocoa-based beverages; chocolate-based
beverages; artificial coffee; lollipops [confectionery];
chips [cereal products]; chow-chow [condiment]; couscous; malt extract for food; malt for human consumption; bee glue; relish [condiment]; royal jelly;
sea water for cooking; sushi; tomato sauce; mayonnaise; crackers; custard; fruit jellies [confectionery];
muesli; rice cakes; soya sauce; frozen yogurt [confectionery ices]; chutneys [condiments]; spring rolls;
tacos; tortillas; iced tea; tea-based beverages; dressings for salad; breadcrumbs; tabbouleh; halvah; quiches; meat gravies; miso [seasoning]; cereal-based
snack food; rice-based snack food; hominy; hominy
grits; baking powder; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; garden herbs, preserved
[seasonings]; noodle-based prepared meals; cake frosting [icing]; chocolate mousses; dessert mousses [confectionery]; fruit coulis [sauces]; marinades; cheeseburgers [sandwiches]; pesto [sauce]; ham glaze; linseed for culinary purposes [seasoning]; wheat germ for
human consumption; high-protein cereal bars; cream
of tartar for culinary purposes; gluten additives for culinary purposes; pasta sauce; cereal bars; palm sugar;
dough; flowers or leaves for use as tea substitutes; vareniki [stuffed dumplings]; pelmeni [dumplings stuffed with meat] including khinkali, manti; chocolate
decorations for cakes; candy decorations for cakes;
chocolate-coated nuts; rice pudding; nut flours; minced garlic [condiment]; baozi; rice pulp for culinary
purposes; jiaozi; ramen [Japanese noodle-based dish];
okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; burritos; prepared rice rolled in seaweed; edible paper;
edible rice paper; chocolate-based spreads; chocolate
spreads containing nuts; flour-based dumplings; agave
syrup [natural sweetener]; mirror icing [mirror glaze];
freeze-dried dishes with the main ingredient being rice; freeze-dried dishes with the main ingredient being
pasta; chamomile-based beverages; dulce de leche;
bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; onigiri [rice balls]; instant rice; hot dog sandwiches; ice
cubes; processed seeds for use as a seasoning; sesame
seeds [seasonings]; chebureki [deep-fried pie]; picalilli; quinoa, processed; bulgur; buckwheat, processed;
buckwheat flour; cranberry sauce [condiment]; apple
sauce [condiment]; croutons; potato-based flatbreads;
zefir [confectionery]; pastila [confectionery]; senbei
[rice crackers]; kimchijeon [pancakes made with fermented vegetables]; shaved ice with sweetened red
beans; mints for breath freshening; chewing gum for
breath freshening; udon noodles; soba noodles.
___________________________________________

(260) AM 2022 112989 A
(800) 1591282
(151) 2020 10 26
(891) 2020 10 26
(731) MYR GmbH
Eiermarkt 3c, 30938 Burgwedel, Germany
(540)

(591) Red, grey
(531) 26.03.01; 26.03.07; 26.03.18; 26.04.04;
26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15;
29.01.13
(511)
1 – Chemicals for use in industry and science; peptides substrates for scientific and industrial purposes;
oligopeptides; polypeptides; proteins [raw material];
polynucleotides [chemicals for scientific purposes];
oligonucleotides [chemicals for scientific purposes];
nucleic acids; SiRNA molecules; small molecules having a molar mass of 160 to 480 [for scientific purposes].
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; biological preparations for medical purposes; biological
preparations for veterinary purposes; biochemical preparations for medical purposes; biochemical preparations for veterinary purposes; chemical preparations
for medical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; medicines for medical purposes; medicines for veterinary purposes; pharmaceutical preparations for treating liver diseases and disorders; pharmaceutical products for hepatitis B; pharmaceutical
products for hepatitis D; pharmaceutical preparations
for dyslipidemia; pharmaceutical preparations for nonalcoholic steatohepatitis [NASH]; pharmaceutical
preparations for primary biliary cholangitis [PBC];
pharmaceutical preparations for inflammatory diseases; pharmaceutical preparations for inflammatory diseases inhibiting sodium-taurocholate co-transporting
polypeptide [NTCP]; pharmaceutical preparations for
the treatment of metabolic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of metabolic diseases
inhibiting sodium-taurocholate co-transporting polypeptide [NTCP].
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
services; industrial research services; scientific research for medical, chemical, biological, veterinary and
pharmaceutical purposes; scientific and technological
services and research and design related thereto in the
field of hepatitis B; scientific and technological services and research and design related thereto in the field
of hepatitis D; scientific and technological services
and research and design related thereto in the field of
dyslipidemia; scientific and technological services
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and research and design related thereto in the field of
nonalcoholic steatohepatitis [NASH]; scientific and
technological services and research and design related
thereto in the field of primary biliary cholangitis
[PBC]; scientific and technological services and research and design related thereto in the field of inflammatory diseases; scientific and technological services
and research and design related thereto in the field of
inflammatory diseases inhibiting sodium-taurocholate
co-transporting polypeptide [NTCP]; scientific and
technological services and research and design related
thereto in the field of metabolic diseases; scientific
and technological services and research and design related thereto in the field of metabolic diseases inhibiting sodium-taurocholate co-transporting polypeptide [NTCP]; design and development of computer hardware and software; scientific and technological services in the field of preclinical development, in particular related to hepatitis B, hepatitis D, dyslipidemia, nonalcoholic steatohepatitis [NASH], inflammatory diseases, inflammatory diseases inhibiting sodium-taurocholate co-transporting polypeptide [NTCP],
primary biliary cholangitis [PBC], metabolic diseases,
and metabolic diseases inhibiting sodium-taurocholate
co-transporting polypeptide [NTCP]; scientific and
technological services in the field of clinical development, in particular related to hepatitis B, hepatitis D,
dyslipidemia, nonalcoholic steatohepatitis [NASH],
primary biliary cholangitis [PBC], inflammatory diseases, inflammatory diseases inhibiting sodium-taurocholate co-transporting polypeptide [NTCP], metabolic
diseases, and metabolic diseases inhibiting sodiumtaurocholate co-transporting polypeptide [MVP].
44 – Medical services; veterinary services; medical
and veterinary services, in particular medical analysis
in connection with the treatment of individuals; providing information in the medical field, veterinary field and pharmacology; services of health centres; services of clinics (ambulances); therapy services; hygienic and beauty care for human beings and animals.
___________________________________________
(260) AM 2022 112993 A
(800) 1591512
(151) 2019 11 01
(891) 2019 11 01
(731) PT SOFTEX INDONESIA
Jl. Raya Serang Km. 17, Kom. Industri Gajah
Tunggal, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jati Uwung,
Tangrang, Banten, Indonesia
(540)
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(591) Red, yellow, green, light blue, blue, gray and
white
(531) 01.15.01; 02.09.01; 03.01.14; 07.01.09;
07.01.24; 27.05.02; 29.01.15
(511)
5 – Baby diaper pants made from paper and cellulose.
16 – Any kind of bag made from paper; plastic bags
for grocery and packing; paper and goods from paper;
cardboard; newspapers; magazine; books; organizer
for stationery use; catalogues; plastic film for wrapping; grocery bag for hypermarket, supermarket, mini
market, traditional market; any kind of bags included
in this class.
___________________________________________
(260) AM 2022 112994 A
(800) 1591547
(151) 2020 12 31
(891) 2020 12 31
(731) Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
Co., Ltd.
Yunyang Industrial Park, Danyang City,
Jiangsu Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
5 – Medicines for human purposes; drugs for medical
purposes; diagnostic preparations for medical purposes; reagent paper for medical or veterinary purposes;
oxygen for medical purposes; dressings, medical; surgical dressings.
10 – Medical apparatus and instruments; sphygmomanometers; cases fitted for medical instruments; thermometers for medical purposes; stethoscopes; diagnostic apparatus for medical purposes; glucose meters; apparatus for artificial respiration; respiratory
mask for medical purposes; aerosol dispensers for medical purposes; defibrillators; massage apparatus; ophthalmoscopes; mirrors for surgeons; needles for medical purposes; acupuncture needles; surgical apparatus and instruments; dental apparatus, electric; dental
apparatus and instruments; galvanic therapeutic appliances; physiotherapy apparatus; heart rate monitoring apparatus; blankets, electric, for medical purposes; heating cushions [pads], electric, for medical purposes; thermo-electric compresses [surgery]; ultraviolet sterilizing lamp for medical purposes; air mattresses, for medical purposes; childbirth mattresses; cooling patches for medical purposes; commode chairs;
ice bags for medical purposes; medical masks; sanitary masks for medical purposes; masks for use by medical personnel; gloves for medical purposes; oxygen
bags; furniture especially made for medical purposes;
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orthopaedic articles; crutches; walking sticks for medical purposes; walking frames for disabled persons;
wheeled walkers to aid mobility; suture materials.
12 – Wheelchairs; handcars; baby carriages; prams;
strollers.
___________________________________________
(260) AM 2022 112995 A
(800) 650604
(151) 1996 01 15
(891) 2021 04 26
(731) Swiss Pharma International AG
Lindenstrasse 22, CH-8008 Zurich, Switzerland
(540)

(511)
7 – Machines and machine tools, not included in other
classes; motors and engines (other than for land vehicles); couplings and transmission components (other
than for land vehicles); instruments other than handoperated for agriculture; incubators for eggs.
___________________________________________
(260) AM 2022 112999 A
(800) 1038054
(151) 2009 12 22
(891) 2021 04 29
(731) Ocean Pharma GmbH
Dieselstr. 6, 21465 Reinbek, Germany
(540)

Skinicer
(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
1 – Chemical products for use in pharmaceutical product production.
5 – Pharmaceutical products.
___________________________________________
(260) AM 2022 112996 A
(800) 714135
(151) 1999 05 04
(891) 2021 03 30
(731) Vasco Group NV
Kruishoefstraat 50, B-3650 Dilsen, Belgium
(540)

(591) Black, white
(531) 02.01.20; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.11
(511)
11 – Heating apparatus, air-conditioning apparatus
and component parts of these apparatus; regulating
accessories for heating apparatus.
___________________________________________
(260) AM 2022 112998 A
(800) 792264
(151) 2002 10 22
(891) 2021 04 22
(731) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.
Urola, 10, E-20230 LEGAZPI (Guipúzcoa),
Spain
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics.
5 – Lotions for pharmaceutical purposes; lotions for
veterinary purposes; medicinal drinks; medicinal hair
growth preparations; mineral food supplements; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use.
29 – Weed extracts for food; alginates (gelling and
inflating) preparations for alimentary purposes.
___________________________________________
(260) AM 2022 113000 A
(800) 1059799
(151) 2010 10 12
(891) 2021 04 12
(731) WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat 52; B-2620 Hemiksem,
Belgium
(540)

(591) Red and white
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24;
29.01.12
(511)
4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust laying
compositions; fuels, including motor spirit, and illuminants.
___________________________________________

(591) Black, white
(531) 26.03.01; 26.03.12; 26.03.16
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(260) AM 2022 113001 A
(800) 1260330
(151) 2015 07 16
(891) 2021 04 23
(731) DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO,
S.A.
Camino de Enmedio, 120., E-50013 Zaragoza,
Spain
(540)

NATURAMIN
(591) Black, white
(511)
1 – Chemical products for use in agriculture, horticulture and forestry; manure for agriculture.
___________________________________________
(260) AM 2022 113002 A
(800) 1402052
(151) 2017 12 13
(891) 2021 04 15
(731) Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku,
Osaka-shi, 530-8203 Osaka, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.10
(511)
33 – Awamori [distilled rice spirits]; sake substitute;
Japanese white liquor [Shochu]; Japanese sweet ricebased mixed liquor [Shiro-zake]; sake; Naoshi [Japanese liquor]; Japanese Shochu-based mixed liquor
[Mirin]; western liquors in general; alcoholic fruit beverages; Japanese Shochu-based beverages [Chuhai];
beer-flavored alcoholic beverages containing neither
malt nor oats; beer-flavored alcoholic beverages containing malt or oats, except beers and low malt beers;
Chinese liquors in general; flavored liquors.
___________________________________________
(260) AM 2022 113003 A
(800) 1459355
(151) 2019 02 06
(891) 2021 04 19
(731) Bibi Graetz di Dan Graetz
Piazza Mino 37, I-50014 Fiesole, Firenze,
Italy
(540)

TESTAMATTA
(591) Black, white
(511)
33 – Wine.
___________________________________________
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(260) AM 2022 113004 A
(800) 1479651
(151) 2019 06 17
(891) 2021 04 12
(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY
LIMITED
No.2 10th Avenue, Economic and Technological, Development Zone, Jianggan District,
Hangzhou, Zhejiang, China
(540)

(591) Black, white
(531) 03.04.01; 03.04.02; 03.04.04; 27.05.01
(511)
12 – Tires for vehicle wheels; pneumatic tires; tires
for automobiles.
___________________________________________
(260) AM 2022 113006 A
(800) 1576238
(151) 2020 11 23
(891) 2021 04 23
(731) DAIMLER AG
Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart,
Germany
(540)

MERCEDES-EQ
(591) Black, white
(511)
12 – Vehicles; electric vehicles; autonomous vehicles;
apparatus for locomotion by land; apparatus for locomotion by water; apparatus for locomotion by air; air
bags [safety devices for automobiles]; air pumps [vehicle accessories]; anti-dazzle devices for vehicles;
anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles; antitheft devices for vehicles; coachwork for motor vehicles; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods; automobile tyres; sun visors for automobiles; axle journals; axles for vehicles; prams; pushchair
covers; balance weights for vehicle wheels; bands for
wheel hubs; torsion bars for vehicles; baskets adapted
for bicycles; bells for bicycles, cycles; sleeping berths
for vehicles; bicycle bells; bicycle brakes; bicycle
chains; bicycle frames; bicycle handlebars; pumps for
bicycle tyres; rims for bicycle wheels; bicycle saddles; spokes for bicycle wheels; bicycle kickstands; bicycle tyres; boat hooks; masts for boats; bodies for
vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for
vehicles; brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; vehicle bumpers; bumpers for automobiles; caps for vehicle fuel tanks; luggage carriers for
vehicles; casings for pneumatic tyres; trolleys [vehicles]; vehicle chassis; cleaning trolleys; cleats [nautical]; spoke clips for wheels; clutches for land vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts
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of motors and engines; torque converters for land vehicles; railway couplings; couplings for land vehicles;
seat covers for vehicles; covers for vehicle steering
wheels; crankcases for land vehicle components, other
than for engines; bicycle cranks; hubs for bicycle
wheels; bicycle mudguards; cycle stands; davits for
boats; direction indicators for bicycles; signal arms
for vehicles; disengaging gear for ships; doors for vehicles; dress guards for bicycles; driving chains for
land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats for aircraft; motorized tailgates for trucks;
traction engines; engines for land vehicles; fenders for
ships; flanges for railway wheel tyres; freewheels for
land vehicles; funnels for locomotives; funnels for
ships; gear boxes for land vehicles; gearing for land
vehicles; gears for cycles; trolleys; security harness
for vehicle seats; head-rests for vehicle seats; pushchair hoods; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; hub caps; hubs for vehicle
wheels; ship hulls; hydraulic circuits for vehicles; inclined ways for boats; adhesive rubber patches for
repairing inner tubes; repair outfits for inner tubes;
inner tubes for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tyres; jet engines for land vehicles; tailboard lifts
[parts of land vehicles]; luggage nets for vehicles;
two-wheeled trolleys; mine cart wheels; rearview mirrors; bicycle motors; motors, electric, for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tyres;
oars; paddles for canoes; luggage carriers for cycles;
bicycle pedals; pneumatic tyres; portholes; propulsion
mechanisms for land vehicles; pushchairs; reduction
gears for land vehicles; reversing alarms for vehicles;
rims for vehicle wheels; rowlocks; rudders; vehicle
running boards; saddle covers for bicycles or motorcycles; saddles for bicycles, cycles or motorcycles;
safety belts for vehicle seats; safety seats for children,
for vehicles; screw-propellers; marine propellers;
screws [propellers] for ships; sculls; vehicle seats;
timbers [frames] for ships; steering gears for ships;
vehicle shock absorbers; shock absorbing springs for
vehicles; shopping trolleys; spars for ships; spikes for
tyres; vehicle wheel spokes; steering wheels for vehicles; vehicle suspension springs; tipping apparatus,
parts of trucks and waggons; tipping bodies for
lorries; tyres for vehicle wheels; solid tyres for vehicle
wheels; trailer hitches for vehicles; transmission
chains for land vehicles; transmission shafts for land
vehicles; transmissions for land vehicles; treads for
retreading tyres; treads for vehicles [tractor type];
tubeless tyres for bicycles; turbines for land vehicles;
undercarriages for vehicles; upholstery for vehicles;
valves for vehicle tyres; vehicle covers [shaped]; vehicle tires; vehicle wheels; audible warning systems
for bicycles; wheelbarrows; bicycle wheels; windows
for vehicles; windshield wipers; windscreens; cigar
lighters for automobiles; non-motorized scooters [vehicles]; electrically operated scooters; trailers [vehicles]; automobile roof racks; spoilers for automotive
vehicles; automobile windshield sunshades; sunshine

roofs for vehicles; golf carts [vehicles]; body panels
for vehicles; parts and fittings for vehicles.
___________________________________________
(260) AM 2022 113007 A
(800) 1582226
(151) 2020 11 23
(891) 2021 04 23
(731) Daimler AG
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany
(540)

MERCEDES-EQ
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, essential
oils; laundry preparations; bleaching preparations; polishing preparations; buffing compounds; abrasives;
grease-removing preparations; soap products; hair lotions; sandcloth; abrasive paper; adhesives for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; antiperspirants
[toiletries]; antistatic preparations for household purposes; bath salts, not for medical purposes; breath
freshening sprays; cotton swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; dental bleaching gels; emery cloth; emery paper; fumigation preparations [perfumes]; glass cloth [abrasive cloth];
sandpaper; incense; joss sticks; lacquer-removing preparations; spray polish; preparations to make the leaves of plants shiny; sachets for perfuming linen; fragrances; air fragrancing preparations; fragrances for
automobiles; fragrances for personal use; household
fragrances; fragrance refills for non-electric room
fragrance dispensers; refills for electric room fragrance dispensers; mouthwashes, not for medical purposes; colour-removing preparations; shampoos for pets
[non-medicated grooming preparations]; shampoos;
hair care preparations, not for medical purposes; polishing paper; potpourris [fragrances]; pumice stone;
scented wood; shaving stones [astringents]; shaving
preparations; shoemakers' wax; tailors' wax; smoothing stones; toiletries; decorative transfers for cosmetic purposes; tripoli stone for polishing; varnish-removing preparations; vehicle cleaning preparations;
automobile polishes; car wax.
6 – Metal materials for building and construction;
buildings of metal; buildings, transportable, of metal;
containers of metal for storage, transport and packaging; common metals and their alloys; railway material of metal; non-electric cables and wires of common
metal; metal hardware; small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes [metal or nonmetal]; statues and works of art of common metals;
packaging, wrapping and bundling articles, of metal;
iron ores; gold solder; silver solder; locks of metal for
vehicles; badges of metal for vehicles; metal ramps
for use with vehicles; registration plates of metal; turnstiles of metal.
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7 – Electric arc cutting apparatus; door closers, electric; door openers, electric; electric arc welding apparatus; electric welding apparatus; elevator operating
apparatus; galvanizing machines; elevators [lifts]; car
lifts; electrical apparatus for sealing plastics [packaging]; soldering apparatus, electric; soldering irons,
electric; electrodes for welding machines; vending
machines; machine tools; agricultural, earthmoving,
construction, oil and gas extraction and mining equipment; electrical pumps; compressors [machines]; blowing machines; moving and handling equipment; current generators; fuel economisers for motors and engines; anti-pollution devices for motors and engines;
motors, other than for land vehicles; dispensing machines; sweeping, cleaning, washing and laundering
machines; car washing machines; washing installations for vehicles; air compressors for vehicles; camshafts for vehicle engines; engine cylinders for vehicles; fuel economisers.
8 – Handles for hand-operated hand tools; hand tools
and implements [hand-operated]; hand-operated hygienic and beauty implements for humans and animals;
cutlery, and food preparation implements being kitchen knives, cutting and grinding implements; scissors
for kitchen use; kitchen knives; lifting tools; emergency and rescue hand tools; razors; hair clippers; depilation appliances, electric and non-electric; electric
hair straighteners; electric hair curling irons; electric
ear hair trimmers; electric irons for styling hair; vehicle trolley jacks [hand-operated]; hand-operated
scrapers for removing ice from vehicle windows;
hand-operated tools for repair of vehicles.
9 – Research apparatus and instruments; navigation,
guidance, tracking, targeting and map making devices; surveying apparatus and instruments; information
technology and audio-visual, multimedia and photographic devices; display devices, television receivers
and film and video devices; optical devices, enhancers
and correctors; weighing apparatus and instruments;
measuring, detecting, monitoring and controlling devices; measuring instruments; safety, security, protection and signalling devices; detecting apparatus and
instruments; testing and quality control devices; life
saving apparatus and equipment; scientific research
and laboratory apparatus, educational apparatus and
simulators; apparatus, instruments and cables for electricity; apparatus and instruments for reproducing of
data; apparatus for broadcasting sound, data or images; apparatus for recording data; digital signal processors; apparatus for electronic payment processing;
magnetic data carriers, recording discs; coin-operated
mechanisms; cash registers; calculating devices; data
processing apparatus; computers; computer keyboards; computer peripheral devices; fire extinguishers;
clothing for protection against accidents, irradiation
and fire; gloves for protection against accidents; asbestos screens for firemen; protective suits for aviators; fire boats; breathing apparatus for underwater
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swimming; breathing apparatus, except for artificial
respiration; bullet-proof waistcoats; loudspeakers; animated cartoons; cases especially made for photographic apparatus and instruments; cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; cleaning apparatus
for phonograph records; nose clips for divers and
swimmers; clothing especially made for laboratories;
holders for electric coils; mobile apps; software; computer gaming software; computer programs, recorded;
computer programs, downloadable; computer software platforms; educational software; application software; software for smartphones; e-payment software;
artificial intelligence software; cloud computing software; augmented reality software; speech recognition
software; software for gps navigation systems; artificial intelligence software for vehicles; spectacles; sunglasses; goggles for sports; spectacle cases; spectacle
chains; contact lenses; containers for contact lenses;
containers for microscope slides; covers for electric
outlets; diving equipment; divers' masks; diving suits;
ear plugs for divers; electric installations for the remote control of industrial operations; electrified fences; electronic publications, downloadable; spectacle
cords; spectacle frames; workmen's protective faceshields; respiratory masks, other than for artificial
respiration; protective masks; solderers' helmets; filters for respiratory masks; fire beaters; fire blankets;
fire engines; fire extinguishing apparatus for automobiles; fire hose nozzles; furniture especially made for
laboratories; gloves for divers; gloves for protection
against x-rays for industrial purposes; head protection;
protective helmets for sports; riding helmets; interfaces for computers; record players; mobile telephones;
cell phone covers; knee-pads for workers; locks, electric; magnets; decorative magnets; masts for wireless
aerials; micrometer screws for optical instruments;
monitors [computer hardware]; monitors [computer
programs]; mouse pads; safety nets; nets for protection against accidents; oxygen transvasing apparatus;
plotters; computer operating programs, recorded; protection devices against x-rays, not for medical purposes; protection devices for personal use against accidents; push buttons for bells; railway traffic safety appliances; reflecting discs for wear, for the prevention
of traffic accidents; respirators for filtering air; safety
restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; retorts' stands; road signs, luminous or mechanical; safety tarpaulins; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; signs, luminous;
spark-guards; stands for photographic apparatus; steering apparatus, automatic, for vehicles; teeth protectors; theft prevention installations, electric; tripods for
cameras; wrist rests for use with computers; credit
cards; card readers for credit cards; electronic card
readers; credit card terminals; software for facilitating
secure credit card transactions; terminals for electronically processing credit card payments; downloadable media; media content; batteries; battery chargers;
batteries for electric vehicles; charging stations for el-
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ectric vehicles; smartwatches; smartphones in the shape of a watch; podcasts; computer programs for use in
the autonomous navigation of vehicles; computer programs for use in autonomous control of vehicles; rearview cameras for vehicles; on board electronic systems for providing parking assistance; on board electronic systems for providing driving assistance.
11 – Lighting apparatus; lighting installations; heating
apparatus and installations; cooking appliances; installations for cooking; refrigerating apparatus; cooling
installations; drying installations; apparatus for ventilating; ventilating installations; water conduits installations; sanitary apparatus and installations; steam
generating apparatus; steam generating installations;
heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment (ambient); acetylene flares; acetylene
generators; air valves for steam heating installations;
anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]; aquarium filtration apparatus; furnace ash boxes; ash conveyor installations, automatic; bath fittings; hot air bath
fittings; boiler pipes [tubes] for heating installations;
brackets for gas burners; carbon for arc lamps; chimney blowers; chimney flues; chromatography apparatus for industrial purposes; coils [parts of distilling,
heating or cooling installations]; dampers [heating];
light diffusers; distillation apparatus; distillation columns; expansion tanks for central heating installations;
feeding apparatus for heating boilers; air filters for industrial and household use; filters for air conditioning;
filters for drinking water; furnace grates; fittings,
shaped, for furnaces; flare stacks for use in the oil industry; flues for heating boilers; ornamental fountains;
structural plates for ovens; friction lighters for igniting gas; loading apparatus for furnaces; gas condensers, other than parts of machines; gas lighters; gas
scrubbers [parts of gas installations]; gas scrubbing
apparatus and gas purification apparatus; humidifiers
for central heating radiators; kiln furniture [supports];
lamp chimneys; lamp glasses; lamp globes; lamp reflectors; lamp shades; lampshade holders; lava rocks
for use in barbecue grills; level controlling valves in
tanks; igniters; mixer taps for water pipes; anti-splash
tap nozzles; oil-scrubbing apparatus; oven fittings made of fireclay; ovens (shaped fittings for -); taps for
pipes and pipelines; pipes [parts of sanitary installations]; polymerisation installations; purification installations for sewage; radiator caps; refining towers for
distillation; regulating and safety accessories for gas
apparatus; regulating and safety accessories for gas
pipes; regulating and safety accessories for water apparatus; safety accessories for water or gas apparatus
and pipes; toilet seats; sockets for electric lights; tanning apparatus [sun beds]; taps; thermostatic valves
[parts of heating installations]; ultraviolet ray lamps,
not for medical purposes; washers for water taps; airconditioning installations; vehicle HVAC systems
(heating, ventilation and air conditioning); defrosters
for vehicles; lights for vehicles; lighting apparatus for

vehicles; light bulbs for directional signals for vehicles; cool boxes, electric.
14 – Precious metals and their alloys; jewellery; precious stones; clocks; clocks and watches, electric; time instruments; agates; anchors [clock- and watchmaking]; barrels [clock- and watchmaking]; cases for
clock- and watchmaking; cases for watches [presentation]; watch chains; clock cases; clock hands; clockworks; coins; copper tokens; dials [clock- and watchmaking]; ornaments of jet; jet, unwrought or semiwrought; jewel cases; key rings [split rings with trinket or decorative fob]; medals; movements for clocks
and watches; olivine [gems]; pearls made of ambroid
[pressed amber]; pendulums [clock- and watchmaking]; semi-precious stones; spinel [precious stones];
watch springs; watch bands; watch cases [parts of
watches]; watch glasses; bracelets [jewellery].
16 – Stationery and educational supplies; bags and
articles for packaging, wrapping and storage of paper,
cardboard or plastics; printed matter; bookbinding
material; photographs [printed]; gums [adhesives] for
stationery or household purposes; artists' materials;
paint boxes and brushes; typewriters, electric or nonelectric; office requisites, except furniture; plastic materials for packaging; type [numerals and letters]; printing blocks; adhesive tapes for stationery or household purposes; architects' models; garbage bags of paper or of plastics; bags for microwave cooking; balls
for ball-point pens; marking chalk; holders for cheque
books; money holders; composing frames [printing];
composing sticks; engraving plates; galley racks [printing]; graining combs; hand labelling appliances;
passport holders; house painters' rollers; apparatus for
mounting photographs; packaging material made of
starches; photograph stands; printers' blankets, not of
textile; printers' reglets; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; steatite [tailor's chalk]; tailors'
chalk; trays for sorting and counting money; vignetting apparatus; wristbands for the retention of writing
instruments; vehicle bumper stickers; disposable sterilization pouches.
18 – Leather and imitations of leather; animal skins;
trunks and suitcases; bags; umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harnesses; saddlery; attaché cases;
rucksacks; game bags [hunting accessories]; net bags
for shopping; nose bags [feed bags]; bags [envelopes,
pouches] of leather, for packaging; bags for sports;
shoulder belts [straps] of leather; beach bags; briefcases; card cases [notecases]; chain mesh purses; clothing for pets; collars for animals; umbrella covers; covers for animals; dog collars; dog leashes; coats for
dogs; handbag frames; frames for umbrellas or parasols; goldbeaters' skin; handbags; suitcase handles;
walking stick handles; haversacks; horse blankets;
horseshoes; knee-pads for horses; music cases; muzzles; pocket wallets; purses; umbrella or parasol ribs;
school bags; shopping bags; straps for skates; sling
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bags for carrying infants; slings for carrying infants;
straps for soldiers' equipment; umbrella handles; umbrella rings; umbrella sticks; vanity cases, not fitted;
walking stick seats; roller bags.
20 – Furniture; mirrors (silvered glass); picture frames; containers, not of metal [storage, transport]; air
cushions, not for medical purposes; air mattresses, not
for medical purposes; air pillows, not for medical purposes; packaging containers of plastic; yellow amber;
works of art of wood, wax, plaster or plastic; comb
foundations for beehives; bamboo; bead curtains for
decoration; bed casters, not of metal; bedding, except
linen; vice benches [furniture]; bins, not of metal; slatted indoor blinds; bolsters; bottle caps, not of metal;
bottle closures, not of metal; nesting boxes; beds for
household pets; picture frame brackets; mooring buoys, non-metallic; busts of wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; sealing caps, not of metal; furniture
casters, not of metal; wind chimes [decoration]; clothes hooks, not of metal; coat hangers; coathooks, not
of metal; coral; corozo; costume stands; garment covers [storage]; covers for clothing [wardrobe]; curtain
holders, not of textile material; curtain hooks; curtain
rails; curtain rings; curtain rods; curtain rollers; curtain tie-backs; cushions; pet cushions; dog kennels; door fittings, not of metal; door handles, not of metal;
doors for furniture; mannequins and tailors' dummies;
fans for personal use, non-electric; figurines of wood,
wax, plaster or plastic; screens for fireplaces [furniture]; furniture fittings, not of metal; floating containers,
not of metal; flower-pot pedestals; funerary urns; honeycombs; horn, unworked or semi-worked; house
numbers, not of metal, non-luminous; nesting boxes
for household pets; indoor window blinds [furniture];
mats for infant playpens; infant walkers; inflatable
publicity objects; ivory, unworked or semi-worked;
kennels for household pets; mats, removable, for
sinks; mattresses; meerschaum; mobiles [decoration];
mouldings for picture frames; mother-of-pearl, unworked or semi-worked; oyster shells; pillows; plaited
straw, except matting; straw plaits; rattan; reeds [plaiting materials]; stair rods; saw horses; shells; statues
of wood, wax, plaster or plastic; straw edgings; table
tops; tortoiseshell; imitation tortoiseshell; wax figures; whalebone, unworked or semi-worked.
21 – Containers for household or kitchen use; cosmetic utensils; kitchen utensils; utensils for household
purposes; gloves for household purposes; combs; sponges; brushes; material for brush-making; cleaning articles; cleaning instruments, hand-operated; metallic
wool for cleaning purposes; glass, unworked or semiworked, except building glass; glassware; porcelain;
earthenware; indoor aquaria; aquarium hoods; bird
baths; birdcages; cages for household pets; deodorizing apparatus for personal use; feeding troughs; mangers for animals; floss for dental purposes; fly catchers [traps or whisks]; fly swatters; gardening gloves; indoor terrariums [plant cultivation]; indoor terra-
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riums [vivariums]; insect traps; litter boxes for pets;
appliances for removing make-up, non-electric; menu
card holders; mouse traps; nest eggs, artificial; nozzles for watering hose; nozzles for watering cans; poultry rings; powder compacts; powder puffs; rat traps;
rings for birds; lawn sprinklers; syringes for watering
flowers and plants; watering devices; watering cans;
electric devices for attracting and killing insects; appliances for removing make-up, electric.
24 – Textiles; substitutes for textiles; textiles and substitutes for textiles; bed covers; table linen; banners of
textile or plastic; bunting of textile or plastic; furniture
coverings of plastic; curtains of textile or plastic; flags
of textile or plastic; plastic material [substitute for
fabrics]; shower curtains of textile or plastic; sleeping
bags for camping; sleeping bags; covers for cushions;
quilt covers; bed linen and table linen.
25 – Clothing; footwear; headgear; boot uppers; heelpieces for footwear; non-slipping devices for boots;
cap peaks; dress shields; studs for football boots; tips
for footwear; footwear uppers; hat frames [skeletons];
heelpieces for stockings; heels; inner soles; readymade linings [parts of clothing]; non-slipping devices
for footwear; pockets for clothing; shirt fronts; shirt
yokes; fittings of metal for footwear; welts for footwear; soles for footwear; visors; driving gloves; motorists' clothing; sportswear; boots for sports.
27 – Carpets, rugs and mats; door mats; linoleum;
floor coverings; wallpaper; artificial turf; vehicle mats
and carpets; wall and ceiling coverings.
28 – Games; toys; video game apparatus; gymnastic
and sporting articles; decorations for christmas trees;
bags adapted to carry surfboards; artificial fishing bait; billiard cue tips; billiard markers; pool table cushions; floats for fishing; bite sensors [fishing tackle];
bladders of balls for games; chalk for billiard cues;
Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic
material; confetti; cricket bags; divot repair tools [golf
accessories]; rollers for stationary exercise bicycles;
fairground ride apparatus; fish hooks; golf bags, with
or without wheels; gut for fishing; gut for rackets; kite
reels; fishing lines; masts for sailboards; novelty toys
for playing jokes; protective paddings [parts of sports
suits]; paintballs [ammunition for paintball guns]
[sports apparatus]; caps for pistols [toys]; strings for
rackets; reels for fishing; rosin used by athletes; surfboard leashes; flippers for swimming; swimming
belts; swimming jackets; water wings; swimming pools [play articles]; sports equipment; toy vehicles; scale model vehicles; skis, ski sticks and ski accessories.
___________________________________________
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(260) AM 2022 113053 A
(800) 1591619
(151) 2020 12 31
(891) 2020 12 31
(731) AKSAN KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hadımköy Mah. Şahmaran Sok. No:1/A,
Arnavutköy, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
3 – Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, essential
oils; bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
5 – Pharmaceuticals, medical 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.
___________________________________________
(260) AM 2022 113054 A
(800) 1591645
(151) 2021 01 26
(891) 2021 01 26
(731) TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan Dede
Cad. 800. Sok. No:122, Gebze, Kocaeli, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
30 – Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers.
___________________________________________
(260) AM 2022 113056 A
(800) 1591770
(151) 2020 10 30
(891) 2020 10 30
(731) JUNIA
2 rue Norbert Ségard, F-59800 LILLE, France
(540)

JUNIA
(591) Black, white

(511)
9 – Electronic publications supplied and accessible
online; interactive compact disks; compact discs; teaching apparatus and instruments; recorded programs
(software); equipment for data processing and computers; magnetic data media; computers; video cameras;
game software; electronic pocket translators; downloadable ringtones for mobile telephones; downloadable music files; downloadable image files; downloadable electronic publications; downloadable computer software applications; interfaces [for computers];
recorded computer operating system programs; electronic agendas; electronic book readers; smartphones;
cordless telephones; mobile telephones; video telephones; electronic tablets; laptop computers; notebook
computers.
16 – Paper, cardboard and goods made from these materials (paper, cardboard) not included in other classes, namely, cardboard articles, sacks, bags, envelopes, pouches for paper packaging, cardboard tubes;
printing products (printed matter); books, magazines,
journals, posters, albums, forms, bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other
classes), namely bags, sachets, films and sheets; printing type; printing blocks.
41 – Education; training; entertainment; academies
(education); sporting and cultural activities; editing of
teaching and training work and manuals; organization
and conducting of colloquiums, conferences, congresses, symposiums, seminars; organization of competitions (education or entertainment); organization and
conducting of training workshops; correspondence
courses; teaching and training by electronic means, by
telephone and global communication networks such
as the Internet; remote teaching; correspondence courses; educational tests; vocational guidance (education
or training advice); information regarding education;
practical training (demonstration); publication of
books; publication of texts (other than advertising
texts); editing of electronic (non-downloadable) publications online; electronic publication of books and
journals online; electronic desktop publishing; publication of texts other than advertising texts; game services provided online from a computer network; club
services (entertainment or education); boarding schools; book lending.
___________________________________________
(260) AM 2022 113057 A
(800) 1591807
(151) 2020 12 08
(891) 2020 12 08
(731) Baltika Breweries
6-th Verkhny pereulok, 3, RU-194292 Saint
Petersburg, Russian Federation
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(540)

(511)
5 – preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 28.05
(511)
32 – Non-alcoholic beverages; beer; de-alcoholized
beer; ginger beer; malt beer; beer wort; malt wort; extracts of hops for making beer; beer-based beverages;
non-alcoholic preparations for making beverages.
33 – Alcoholic beverages, except beer.
___________________________________________
(260) AM 2022 113059 A
(800) 1591822
(151) 2021 02 15
(891) 2021 02 15
(731) Japan Tobacco Inc.
1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 03.07.01; 03.07.16; 25.12.03; 26.04.03;
27.05.24
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco,
snus; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles included in class 34;
cigarette paper, cigarette tubes and matches.
___________________________________________
(260) AM 2022 113060 A
(800) 1591872
(151) 2021 01 19
(891) 2021 01 19
(731) NOMAD ONE MEDİKAL LİMİTED ŞİRKETİ
ATAKÖY 7-8-9-10, KISIM MAHALLESI,
ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CADDESI,
NO:6 İÇ KAPI NO:80, BAKIRKÖY,
İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
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35 – Bringing together, for benefit of others, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicide,
enabling customers to conveniently view and purchase those goods.
___________________________________________
(260) AM 2022 113074 A
(800) 1592231
(151) 2021 03 30
(891) 2021 03 30
(731) "ORIMI" Limited Liability Company
Sverdlov settlement, 1-st Mikrorayon Street,
15/4 plot, Vsevolozhsk district, RU-188682
Leningrad oblast, Russian Federation
(540)

(591) White, black, red, burgundy, brown, dark brown
(531) 25.12.03; 26.04.05; 26.04.10; 26.04.18; 28.05;
29.01.14
(511)
30 – Tea, including instant tea; flavored tea; tea with
fruit, herbs, flowers and berry additives not for medical use; tea-based beverages; iced tea.
___________________________________________
(260) AM 2022 113076 A
(800) 1592275
(151) 2021 02 11
(891) 2021 02 11
(731) Frich Grigory Dmitrievich
ul. Botanicheskaya, d. 19, kv. 58, RU-620137
Yekaterinburg, Russian Federation
(540)

(591) Blue, white and burgundy.
(531) 26.01.18; 28.05; 29.01.13
(511)
37 – Demolition of buildings; construction.
40 – Waste treatment [transformation].
___________________________________________
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(260) AM 2022 113077 A
(800) 1592285
(151) 2021 01 07
(891) 2021 01 07
(731) Bundesrepublik Deutschland
(Bundeskriminalamt)
Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden, Germany
(540)

(531) 26.03.01; 26.03.05; 27.05.10; 29.01.12
(511)
3 – Cosmetic preparations for body and beauty care;
dermatological skin care preparations (other than medicated).
5 – Medical preparations for body and beauty care.
___________________________________________
(260) AM 2022 113087 A
(800) 1592739
(151) 2021 04 03
(891) 2021 04 03
(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH
Drechslerstrasse 1-3, 23556 Lübeck, Germany
(540)

VANITY FAIR
(540)
(591) Blue, white, turquoise and black
(531) 17.02.01; 17.02.02; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.14
(511)
8 – Daggers, side arms, others than firearms.
13 – Pistols (arms); guns (weapons).
14 – Jewellery, precious stones, clocks, horological
instruments.
15 – Musical instruments.
16 – Printed matter, books.
20 – Furniture, furniture fittings, not of metal.
42 – Updating of computer software; providing search
engines for the internet; consultancy in the design and
development of computer hardware; development of
computer platforms; web site design consultancy; computer software consultancy; installation of computer
software; providing information relating to computer
technology and programming via a web site.

(591) Black, white
(511)
34 – Cigarettes, cigars, cigarillos and other manufactured smoking articles; smoking tobacco; natural tobacco; snus; non-tobacco snus; tobacco and tobacco
products, including tobacco substitutes; cigarette filters; cigarette paper; cigarette paper tubes with filters;
snuff; non-tobacco snuff; chewing tobacco; cigarette
tubes.
___________________________________________
(260) AM 2022 113088 A
(800) 1592741
(151) 2020 12 30
(891) 2020 12 30
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Smolevichi Broyler"
p. Oktyabrskiy, Smolevichskiy r-n, 222220
Minskaya obl., Belarus
(540)

45 – Legal services.
___________________________________________
(260) AM 2022 113079 A
(800) 1592449
(151) 2021 03 11
(891) 2021 03 11
(731) Beiersdorf AG
Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany
(540)

(591) Black and red
(531) 03.07.03; 24.17.09; 24.17.25; 28.05; 29.01.13
(511)
29 – Poultry and foods made therefrom; poultry, preserved, dried, smoked, chilled, frozen, cooked poultry; poultry-based foodstuffs; pre-cooked foods made
from poultry; prepared entrées consisting primarily of
poultry; frozen meals consisting primarily of poultry;
packaged meals consisting primarily of poultry; appetizers consisting primarily of poultry; frozen appetizers consisting primarily of chicken; chicken nuggets;
poultry sticks.
___________________________________________

(591) Dark blue and red
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(260) AM 2022 113152 A
(800) 1592918
(151) 2021 03 04
(891) 2021 03 04
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu
"NL Kontinent"
ul. Yadrintsevskaya, d. 53/1, of. 1015,
Novosibirsk, RU-630099 Novosibirskaya
oblast', Russian Federation
(540)

BALANCE STONES
(591) Black, white
(511)
1 – Agar-agar for industrial purposes; alginates for the
food industry; disincrustants; antioxidants for use in
the manufacture of cosmetics; antioxidants for use in
the manufacture of food supplements; antioxidants for
use in the manufacture of pharmaceuticals; oenological bactericides [chemical preparations for use in
wine making]; barium; barytes; albumin [animal or
vegetable, raw material]; animal albumen [raw material]; iodised albumen; malt albumen; flower preservatives; seed preserving substances; substances for
preventing runs in stockings; water-softening preparations; limestone hardening substances; artificial sweeteners [chemical preparations]; vitamins for the food
industry; vitamins for use in the manufacture of cosmetics; vitamins for use in the manufacture of food
supplements; vitamins for use in the manufacture of
pharmaceuticals; witherite; distilled water; seaweeds
[fertilizers]; propellant gases for aerosols; glucose for
the food industry; glucose for industrial purposes; glucosides; gluten for the food industry; gluten for industrial purposes; holmium; hormones for hastening the
ripening of fruit; peat pots for horticulture; graphene;
guano; humus; dendrimer-based polymers for use in
the manufacture of capsules for pharmaceuticals; carbonates; catalysts; biochemical catalysts; acids; benzene-based acids; fatty acids; mineral acids; adhesives
for billposting; leather glues; adhesives for wall tiles;
adhesives for wallpaper; glue for industrial purposes;
cement for mending broken articles; gums [adhesives]
for industrial purposes; birdlime; gluten [glue], other
than for stationery or household purposes; isinglass,
other than for stationery, household or alimentary purposes; starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes; collagen for industrial purposes; preservatives for use in the pharmaceutical industry; mangrove bark for industrial purposes; starch
for industrial purposes; xylol; biological tissue cultures, other than for medical or veterinary purposes; cultures of microorganisms, other than for medical and
veterinary use; lactose [raw material]; lactose for the
food industry; lactose for industrial purposes; lecithin
[raw material]; lecithin for the food industry; lecithin
for industrial purposes; oils for the preservation of food; ceramic materials in particulate form, for use as
filtering media; filtering materials of unprocessed plastics; filtering materials of mineral substances; filte86

ring materials of vegetable substances; filtering materials of chemical substances; pectin for the food industry; pectin for industrial purposes; humus top dressing; soil for growing; bacterial preparations, other
than for medical and veterinary use; bacteriological
preparations for acetification; bacteriological preparations, other than for medical and veterinary use; biological preparations, other than for medical or veterinary purposes; diagnostic preparations, other than for
medical or veterinary purposes; plant growth regulating preparations; wallpaper removing preparations;
descaling preparations, other than for household purposes; fertilizing preparations; preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use;
preparations for stimulating cooking for industrial
purposes; anti-incrustants; preparations of trace elements for plants; moistening [wetting] preparations
for use in dyeing; moistening [wetting] preparations
for use in bleaching; moistening [wetting] preparations for use in the textile industry; enzyme preparations for the food industry; enzyme preparations for
industrial purposes; filtering preparations for the beverages industry; chemical preparations for smoking
meat; protein [raw material]; proteins for the food
industry; proteins for use in the manufacture of food
supplements; proteins for use in manufacture; solvents
for varnishes; amyl alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; sal ammoniac spirits; alcohol; ethyl alcohol; adjuvants, other than for medical or veterinary purposes;
cement for footwear; substrates for soil-free growing
[agriculture]; tannin; cream of tartar for the food industry; cream of tartar for industrial purposes; cream
of tartar for chemical purposes; carbonic hydrates;
carbon; activated carbon; carbon for filters; animal
charcoal; animal carbon; bone charcoal; blood charcoal; fertilizers; nitrogenous fertilizers; fish meal fertilizers; wood vinegar [pyroligneous acid]; enzymes for
the food industry; enzymes for industrial purposes;
ferments for chemical purposes; milk ferments for the
food industry; milk ferments for industrial purposes;
milk ferments for chemical purposes; flavonoids [phenolic compounds] for industrial purposes; leather-renovating chemicals; water-purifying chemicals; stainpreventing chemicals for use on fabrics; leather-waterproofing chemicals; textile-waterproofing chemicals; chemicals, except pigments, for the manufacture
of enamel; leather-impregnating chemicals; textileimpregnating chemicals; horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticdes; agricultural chemicals, except fungicides, her-bicides, insecticides and parasiticides; soil conditioning
preparations; chimney cleaners, chemical; industrial
chemicals; color-brightening chemicals for industrial
purposes; refrigerants; coolants for vehicle engines;
chlorine; chlorates; hydrochlorates; zeolites for industrial purposes; cellulose; cerium; tea extracts for the
food industry; tea extracts for use in the manufacture
of cosmetics; tea extracts for use in the manufacture
of pharmaceuticals; radioactive elements for scientific
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purposes; rare earths; fissionable chemical elements;
emulsifiers; ethers; esters; cellulose ethers for industrial purposes; cellulose esters for industrial purposes;
ethyl ether.
11 – Lampshades; steam accumulators; heat accumulators; defrosters for vehicles; disinfectant apparatus
for medical purposes; distillation apparatus; desiccating apparatus; hydromassage bath apparatus; disinfectant apparatus; air deodorizing apparatus; tanning
apparatus [sun beds]; ionization apparatus for the treatment of air or water; coffee roasters; beverage cooling apparatus; hand drying apparatus for washrooms;
fruit roasters; water purifying apparatus and machines; refrigerating apparatus and machines; drying apparatus and installations; freezers; heating and cooling
apparatus for dispensing hot and cold beverages; drying apparatus; coolers for furnaces; expansion tanks
for central heating installations; flushing tanks; refining towers for distillation; bidets; boilers, other than
parts of machines; bath tubs; spa baths [vessels]; bath
tubs for sitz baths; waffle irons, electric; fans [air-conditioning]; fans [parts of air-conditioning installations]; electric fans for personal use; roasting spits; refrigerating display cabinets; heated display cabinets;
water heaters; water flushing installations; air reheaters; extractor hoods for kitchens; gas condensers, other than parts of machines; acetylene generators; microbubble generators for baths; hydrants; fairy lights
for festive decoration; burners; acetylene burners; gas
burners; burners for lamps; germicidal burners; incandescent burners; oxyhydrogen burners; laboratory burners; oil burners; alcohol burners; hot water bottles;
footwarmers, electric or non-electric; bed warmers;
USB-powered hand warmers; pocket warmers; warming pans; grills [cooking appliances]; food dehydrators, electric; lampshade holders; stills; showers;
refrigerating containers; lighters; gas lighters; friction
lighters for igniting gas; chimney blowers; coils [parts
of distilling, heating or cooling installations]; furnace
ash boxes; evaporators; electric appliances for making
yogurt; shower enclosures; Turkish bath cabinets, portable; heating apparatus; cool boxes, electric; refrigerating chambers; fireplaces, domestic; chimney flues;
structural framework for ovens; air valves for steam
heating installations; level controlling valves in tanks;
thermostatic valves [parts of heating installations]; electrically heated carpets; light bulbs; light bulbs, electric; solar thermal collectors [heating]; distillation columns; furnace grates; ventilation hoods; ventilation
hoods for laboratories; lamp globes; air-conditioning
apparatus; air conditioners for vehicles; gas boilers;
laundry room boilers; heating boilers; coffee machines, electric; taps; mixer faucets for water pipes; faucets for pipes and pipelines; forges, portable; lava
rocks for use in barbecue grills; couscous cookers, electric; electric lights for Christmas trees; acetylene
flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; nail
lamps; curing lamps, not for medical purposes; germicidal lamps for purifying air; light bulbs for directio-

nal signals for vehicles; arc lamps; laboratory lamps;
oil lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; miners' lamps; electric lamps; chandeliers; barbecues; bread baking machines; watering machines
for agricultural purposes; ice-cream making machines; pounded rice cake making machines, electric, for
household purposes; multicookers; footmuffs, electrically heated; heaters for baths; heaters for heating
irons; immersion heaters; brackets for gas burners; anti-splash tap nozzles; heat pumps; filaments for electric lamps; magnesium filaments for lighting; heating
filaments, electric; luminous house numbers; socks,
electrically heated; heating apparatus for defrosting
vehicle windows; hot air bath fittings; bath fittings;
loading apparatus for furnaces; kiln furniture [supports]; sauna bath installations; refrigerating appliances and installations; directional lights for bicycles;
electrically heated clothing; blankets, electric, not for
medical purposes; fabric steamers; lamp reflectors;
vehicle reflectors; hearths; electric cooktops; food
steamers, electric; steam boilers, other than parts of
machines; pasteurisers; lamp mantles; sockets for electric lights; coffee percolators, electric; furnaces, other than for laboratory use; stoves [heating apparatus]; bakers' ovens; hot air ovens; kitchen ranges
[ovens]; microwave ovens [cooking apparatus]; microwave ovens for industrial purposes; incinerators;
kilns; solar furnaces; dental ovens; urinals being sanitary fixtures; feeding apparatus for heating boilers;
heating plates; cookers; hot plates; wine cellars, electric; heaters, electric, for feeding bottles; aquarium
heaters; USB-powered cup heaters; aquarium lights;
heating cushions, electric, not for medical purposes;
clean chambers [sanitary installations]; tortilla presses, electric; water intake apparatus; deodorizing apparatus, not for personal use; apparatus for dehydrating food waste; fumigation apparatus, not for medical
purposes; gas scrubbing apparatus; oil-scrubbing apparatus; glue-heating appliances; forage drying apparatus; water filtering apparatus; air purifying apparatus and machines; ice machines and apparatus; cooling appliances and installations; cooking apparatus
and installations; lighting apparatus and installations;
sanitary apparatus and installations; cooking rings;
lighting apparatus for vehicles; light-emitting diodes
[LED] lighting apparatus; heating apparatus for solid,
liquid or gaseous fuels; hot air apparatus; heating apparatus, electric; steam facial apparatus [saunas]; safety accessories for water or gas apparatus and pipes;
regulating and safety accessories for gas apparatus;
regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes; regulating and safety accessories for water apparatus; regulating and safety accessories for gas pipes; roasting jacks; plate warmers; anti-glare devices
for vehicles [lamp fittings]; rotisseries; radiator caps;
searchlights; diving lights; washers for water faucets;
heat guns; radiators [heating]; central heating radiators; radiators, electric; sinks; disinfectant dispensers
for toilets; drip irrigation emitters [irrigation fittings];
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light diffusers; nuclear reactors; heat regenerators;
pressure water tanks; roasters; lamps; standard lamps;
ceiling lights; toilet seats; hydroponic growing systems; lighting installations for air vehicles; pressure
cookers, electric; gas scrubbers [parts of gas installations]; lamp glasses; sterilizers; water sterilizers; air
sterilizers; air dryers; laundry dryers, electric; hair
dryers; malt roasters; tobacco roasters; tajines, electric; heat exchangers, other than parts of machines;
thermo-pots, electric; bread toasters; discharge tubes,
electric, for lighting; lamp chimneys; luminous tubes
for lighting; pipes [parts of sanitary installations]; flues for heating boilers; boiler pipes [tubes] for heating
installations; toilets [water-closets]; toilets, portable;
humidifiers for central heating radiators; wash-hand
basins [parts of sanitary installations]; toilet bowls;
water conduits installations; bath installations; airconditioning installations; desalination plants; installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material; watering installations, automatic;
cooling installations for water; cooling installations
for liquids; milk cooling installations; cooling installations for tobacco; water purification installations;
purification installations for sewage; steam generating
installations; water distribution installations; air filtering installations; swimming pool chlorinating apparatus; ventilation [air-conditioning] installations and
apparatus; ventilation [air-conditioning] installations
for vehicles; water softening apparatus and installations; cooling installations and machines; heating installations; hot water heating installations; heaters for
vehicles; polymerisation installations; water supply
installations; flare stacks for use in the oil industry;
ash conveyor installations, automatic; whirlpool-jet
apparatus; air cooling apparatus; aquarium filtration
apparatus; cooking utensils, electric; flaming torches;
headlights for automobiles; vehicle headlights; filters
for air conditioning; filters for drinking water; wicks
adapted for oil stoves; lights for automobiles; bicycle
lights; motorcycle lights; lights for vehicles; electric
torches; Chinese lanterns; head torches; lanterns for
lighting; candle lanterns; street lamps; fountains; ornamental fountains; chocolate fountains, electric; air
fryers; deep fryers, electric; fittings, shaped, for
ovens; oven fittings made of fireclay; bread-making
machines; refrigerators; refrigerators, cooling apparatus and freezers for medical storage purposes; chromatography apparatus for industrial purposes; kettles,
electric; dampers [heating]; book sterilization apparatus; refrigerating cabinets; carbon for arc lamps; heating elements.
21 – Wine aerators; buckets; cookie jars; candle jars
[holders]; saucers; mugs; boxes for sweets; bottles;
demijohns; vases; epergnes; fruit bowls; buckets made
of woven fabrics; towel rails and rings; clothing stretchers; hair for brushes; horsehair for brush-making;
birdcages; funnels; carpet beaters [hand instruments];
signboards of porcelain or glass; candle extinguishers;
heads for electric toothbrushes; flower pots; chamber
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pots; glue-pots; cruets; decanters; large-toothed
combs for the hair; combs for animals; tea cosies; abrasive sponges for scrubbing the skin; make-up sponges; sponges for household purposes; toilet sponges;
sponge holders; stands for portable baby baths; toothpick holders; soap holders; table napkin holders; holders for flowers and plants [flower arranging]; tea bag
rests; shaving brush stands; toilet paper holders; soap
dispensers; toilet paper dispensers; plug-in diffusers
for mosquito repellents; aromatic oil diffusers, other
than reed diffusers, electric and non-electric; ironing
boards; cutting boards for the kitchen; bread boards;
washing boards; crushers for kitchen use, non-electric; strainers for household purposes; smoke absorbers for household purposes; containers for household
or kitchen use; kitchen containers; glass jars [carboys]; heat-insulated containers; heat-insulated containers for beverages; thermally insulated containers for
food; glass flasks [containers]; closures for pot lids;
chamois leather for cleaning; toothpicks; ceramics for
household purposes; majolica; works of art of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; kitchen grinders, non-electric; cleaning instruments,
hand-operated; cabarets [trays]; stew-pans; couscous
cooking pots, non-electric; covers, not of paper, for
flower pots; 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; lunch
boxes; tea caddies; washtubs; earthenware saucepans;
mess-tins; cauldrons; coffee percolators, non-electric;
coffeepots, non-electric; coffee grinders, hand-operated; fused silica [semi-worked product], other than for
building; beer mugs; tankards; pot lids; aquarium hoods; butter-dish covers; dish covers; cheese-dish covers; reusable silicone food covers; buttonhooks; reusable ice cubes; pitchers; perfume burners; watering
cans; fly traps; insect traps; ice cream scoops; mixing
spoons [kitchen utensils]; basting spoons [cooking
utensils]; pie servers; cosmetic spatulas; spatulas for
kitchen use; litter boxes for pets; butter dishes; material for brush-making; polishing materials for making
shiny, except preparations, paper and stone; tablemats, not of paper or textile; noodle machines, handoperated; lint removers, electric or non-electric; pasta
makers, hand-operated; polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric; pepper
mills, hand-operated; mills for household purposes,
hand-operated; feather-dusters; brooms; isothermic
bags; confectioners' decorating bags [pastry bags];
bowls [basins]; mosaics of glass, not for building;
saucepan scourers of metal; soap boxes; mouse traps;
cooking pot sets; nozzles for watering cans; pouring
spouts; cake decorating tips and tubes; nozzles for watering hose; fitted picnic baskets, including dishes;
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toilet cases; floss for dental purposes; fiberglass thread, other than for textile use; cookie [biscuit] cutters;
pastry cutters; sprinklers; syringes 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; oven mitts; animal grooming gloves; gloves for
household purposes; car washing mitts; polishing gloves; gardening gloves; pestles for kitchen use; droppers for household purposes; wine-tasting pipettes;
droppers for cosmetic purposes; plates to prevent milk
boiling over; plates for diffusing aromatic oil; 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; menu card holders; knife rests
for the table; flat-iron stands; egg cups; abrasive pads
for kitchen purposes; scouring pads; drinking troughs;
serving ladles; powdered glass for decoration; pottery;
pots; cooking pots; painted glassware; tableware, other than knives, forks and spoons; porcelain ware;
earthenware; crystal [glassware]; cosmetic utensils;
toilet utensils; trouser presses; tortilla presses, nonelectric [kitchen utensils]; deodorizing apparatus for
personal use; cruet sets for oil and vinegar; make-up
removing appliances; spice sets; apparatus for waxpolishing, non-electric; bottle openers, electric and
non-electric; glove stretchers; boot jacks; crumb trays;
tie presses; potholders; clothes-pegs; glass stoppers;
powder compacts, empty; perfume vaporizers; powder
puffs; dusting apparatus, non-electric; foam toe separators for use in pedicures; combs; electric combs;
grills [cooking utensils]; sifters [household utensils];
drinking horns; shoe horns; candle drip rings; broom
handles; salad bowls; place mats, not of paper or textile; 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 carbonated water; rolling pins, domestic; frying
pans; squeegees [cleaning instruments]; steel wool for
cleaning; currycombs; blenders, non-electric, for household purposes; scoops for household purposes; fruit
presses, non-electric, for household purposes; drinking straws; salt cellars; drinking vessels; vessels of
metal for making ices and iced drinks; refrigerating
bottles; bulb basters; cups of paper or plastic; glasses
[receptacles]; drinking glasses; statues of porcelain,
ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; figurines of
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass;
glass for vehicle windows [semi-finished product];
glass wool, other than for insulation; fiberglass, other
than for insulation or textile use; vitreous silica fibers,
other than for textile use; 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; mortars for kitchen use; portable cool boxes,
non-electric; soup bowls; drying racks for laundry;
rotary washing lines; tajines, non-electric; basins [receptacles]; table plates; disposable table plates; graters
for kitchen use; insulating flasks; indoor terrariums
[plant cultivation]; indoor terrariums [vivariums];
cloth for washing floors; polishing cloths; cloths for
cleaning; dusting cloths [rags]; furniture dusters; aerosol dispensers, not for medical purposes; wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; water apparatus for cleaning teeth and gums; electric devices for
attracting and killing insects; watering devices; utensils for household purposes; kitchen utensils; cooking
utensils, non-electric; 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; deep fryers,
non-electric; comb cases; bread bins; fly swatters; teapots; kettles, non-electric; cups; garlic presses [kitchen utensils]; ironing board covers, shaped; tea infusers; decorative glass spheres; mops; mop wringers;
cocktail shakers; corkscrews, electric and non-electric; animal bristles [brushware]; pig bristles for
brush-making; brushes; dishwashing brushes; ski wax
brushes; brushes for cleaning tanks and containers;
lamp-glass brushes; horse brushes; scrubbing brushes;
toothbrushes; toothbrushes, electric; carpet sweepers;
shoe brushes; tar-brushes, long handled; toilet brushes; electric brushes, except parts of machines; eyebrow brushes; nail brushes; eyelash brushes; nutcrackers; ice tongs; salad tongs; sugar tongs; decanter
tags; nest eggs, artificial; boxes for dispensing paper
towels; dustbins; window-boxes; boxes of glass.
31 – Algarovilla for animal consumption; anchovy, live; oranges, fresh; peanuts, fresh; artichokes, fresh;
draff; beans, fresh; locust beans, raw; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; algae, unprocessed, for human or animal consumption; fruit residue [marc]; dog
biscuits; sea-cucumbers, live; peas, fresh; buckwheat,
unprocessed; mushroom spawn for propagation; mushrooms, fresh; trees; palm trees; turf, natural; unsawn
timber; undressed timber; yeast for animal consumption; Christmas trees; edible chews for animals; menagerie animals; live animals; peanut cake for animals;
oil cake; maize cake for cattle; rape cake for cattle;
bagasses of cane [raw material]; cereal seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal consumption; lime for animal forage; fish spawn; vegetable marrows, fresh; cocoa beans, raw; koi carp, live; potatoes,
fresh; chestnuts, fresh; quinoa, unprocessed; arrangements of fresh fruit; copra; raw barks; rough cork;
animal foodstuffs; pet food; stall food for animals;
bird food; strengthening animal forage; chicory roots;
roots for animal consumption; nettles; groats for poultry; maize; edible sesame, unprocessed; shrubs; rose
bushes; spiny lobsters, live; lemons, fresh; vine
plants; salmon, live; leeks, fresh; onions, fresh; flower
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bulbs; olives, fresh; bran mash for animal consumption; shellfish, live; almonds [fruits]; mussels, live;
peanut meal for animals; linseed meal for animal
consumption; meal for animals; flax meal [fodder];
rice meal for forage; fish meal for animal consumption; straw mulch; beverages for pets; edible insects,
live; oats; vegetables, fresh; cucumbers, fresh; lobsters, live; nuts, unprocessed; coconuts; kola nuts;
bran; distillery waste for animal consumption; residue
in a still after distillation; palms [leaves of the palm
tree]; cuttle bone for birds; peppers [plants]; aromatic
sand [litter] for pets; citrus fruit, fresh; litter for
animals; mash for fattening livestock; unprocessed
sweet corn ears [husked or unhusked]; animal fattening preparations; preparations for egg laying poultry;
fishing bait, live; by-products of the processing of
cereals, for animal consumption; seed germ for botanical purposes; poultry, live; wheat; pollen [raw material]; crayfish, live; crustaceans, live; seedlings;
plants; aloe vera plants; plants, dried, for decoration;
rhubarb, fresh; rice, unprocessed; rye; wheat germ for
animal consumption; fish, live; lettuce, fresh; sardines, live; beet, fresh; herrings, live; seeds for planting;
linseed for animal consumption; edible linseed, unprocessed; hay; coconut shell; bred stock; sanded paper
[litter] for pets; malt for brewing and distilling; straw
[forage]; straw litter; salt for cattle; trunks of trees;
wood chips for the manufacture of wood pulp; litter
peat; garden herbs, fresh; sugarcane; truffles, fresh;
tuna, live; squashes, fresh; oysters, live; fruit, fresh;
hazelnuts, fresh; fodder; hops; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; chicory, fresh; silkworms;
garlic, fresh; lentils, fresh; pine cones; hop cones; spinach, fresh; juniper berries; berries, fresh; eggs for
hatching, fertilized; silkworm eggs; barley.
32 – Aperitifs, non-alcoholic; barley wine [beer]; aerated water; lithia water; seltzer water; soda water;
waters [beverages]; mineral water [beverages]; table
waters; kvass; cocktails, non-alcoholic; beer-based
cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages;
rice-based beverages, other than milk substitutes; soya-based beverages, other than milk substitutes; aloe
vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; proteinenriched sports beverages; soft drinks; non-alcoholic
beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; ginger beer; malt beer; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages;
smoothies; vegetable juices [beverages]; fruit juices;
tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; non-alcoholic preparations for making beverages; preparations for making aerated water; must; grape must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic
fruit extracts; extracts of hops for making beer; nonalcoholic essences for making beverages.
___________________________________________
90

(260) AM 2022 113164 A
(800) 1593551
(151) 2021 04 26
(891) 2021 04 26
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"Akademiya adaptivnoy phisicheskoy kulturi
ADAPTIKA"
ul. 50 let VLKSM, 69, kv. 113, g. Tyumen,
RU-625026 Tyumenskaya oblast, Russian
Federation
(540)

(591) Turquois
(531) 26.11.25; 27.03.15; 27.05.10; 29.01.04
(511)
41 – Academies [education]; rental of sports grounds;
videotaping; physical education; publication of books;
health club services [health and fitness training]; layout services, other than for advertising purposes; microfilming; videotape editing; production of radio and
television programmes; screenplay writing; aikido instruction; gymnastic instruction; judo instruction; correspondence courses; practical training [demonstration]; 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]; organization of lotteries; organization of sports competitions;
vocational guidance [education or training advice];
amusement park services; sign language interpretation; know-how transfer [training]; television entertainment; vocational retraining; providing online videos, not downloadable; providing television programs, not downloadable, via video-on-demand services; providing films, not downloadable, via video-ondemand services; providing sports facilities; providing
amusement arcade services; providing online electronic publications, not downloadable; conducting fitness
classes; educational examination; rental of audio equipment; rental of videotapes; rental of sound recordings; toy rental; rental of motion pictures; games
equipment rental; rental of stadium facilities; rental of
skin diving equipment; rental of sports equipment, except vehicles; electronic desktop publishing; online
publication of electronic books and journals; publication of texts, other than publicity texts; entertainer
services; entertainment services; film directing, other
than advertising films; party planning [entertainment];
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subtitling; tutoring; holiday camp services [entertainment]; video editing services for events; conducting
guided tours; sound engineering services for events;
game services provided online from a computer network; personal trainer services [fitness training]; calligraphy services; karaoke services; club services [entertainment or education]; teaching; educational services provided by special needs assistants; educational
services provided by schools; translation; scriptwriting, other than for advertising purposes; ticket agency
services [entertainment]; coaching [training]; sport
camp services; nursery schools; photography; photographic reporting; timing of sports events; boarding
school education.
44 – Medical advice for individuals with disabilities;
pharmacy advice; animal-assisted therapy; chiropractic; massage; medical equipment rental; rehabilitation
for substance abuse patients; sanatorium services; tattooing; health spa services; aquaculture services; aromatherapy services; rest home services; alternative
medicine services; speech therapy; services of a psychologist; sauna services; solarium services; telemedicine services; therapy services; nursing, medical; health center services.
___________________________________________
(260) AM 2022 113165 A
(800) 1593622
(151) 2021 03 04
(891) 2021 03 04
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Rosentalstrasse 67,CH-4058 Basel, Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 05.03.13; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01
(511)
1 – Soil fertilizers.
___________________________________________
(260) AM 2022 113166 A
(800) 1593757
(151) 2020 09 14
(891) 2020 09 14
(731) KENT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
VELİMEŞE ORG. SAN. BÖLG. MH. 251.,
SK. NO:14/1, ERGENE/TEKİRDAĞ, Turkey
(540)

(591) Black, white

(531) 27.05.01
(511)
7 – Kitchen power tools for chopping, grinding, crushing, whisking and grinding; washing machines (including washing / dishwashers, non-heated centrifugal
tumble dryers); electric machines, vacuum cleaners
and parts thereof for floor, carpet or upholstery cleaning.
11 – Refrigerators and freezers; electric and gas-powered appliances, machines and devices used in cooking, drying and boiling (including electric clothes
dryers, hair dryers and hand dryers); water softening
devices, water treatment devices, water treatment systems, waste treatment systems; non-medical electrical
bottom mats and electric blankets, heating pads, electric or non-electric foot warmers, hot water bags (thermophores); filters and filter-engine combinations for
aquariums; industrial cooking, drying and cooling installations; pasteurizing and sterilizing machines.
___________________________________________
(260) AM 2022 113167 A
(800) 1593795
(151) 2020 10 26
(891) 2020 10 26
(731) EKPAR YAPI MALZEMELERİ SİHHİ
TESİSAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HALITPASA CAD., NECATIBEY SK. NO:12,
GAZIOSMANPASA, İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.10; 27.05.11
(526) Yapı malz.ltd.şti
(511)
35 – The bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, namely, 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
parts 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,
electric and gas-powered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling, cookers, electric cooking pots, electric water heaters, barbecues,
electric laundry driers, hair driers, hand drying appa-
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ratus, sanitary installations, taps [faucets], shower installations, toilets [water-closets], shower and bathing
cubicles, bath tubs, toilet seals, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary installations], washers for water
taps, 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, socks, electrically healed, filters for aquariums and aquarium filtration apparatus, industrial
type installations for cooking, drying and cooling
purposes, pasteurizers and sterilizers, bioreactors for
use in the treatment of wastewater, water filtration
and purification apparatus, rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, mica and semi-finished synthetic goods made from these materials in the form of powder, bars,
panels and foils, stopping, sealing and insulating materials, insulating paints, insulating fabrics, insulating
tape and band, insulation covers for industrial machinery, sealant compounds for joints, gaskets, O-rings
for sealing purposes, not for faucets, 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, synthetic plastic
as semi-finished products in form of foils, plates,
rods, profiles, hoses, tubes, blocks, materials for making and coating roads, binding material for road repair, asphalt paving, asphalt, pitch, bitumen, sand,
gravel, mosaics, rubble, sandstone, dry aggregates
prepared by sand, gravel and similar natural materials,
aquarium sand, aquarium gravel, prepared concretes,
prepared mortars, prepared plasters, prepared color
plasters, natural stones, artificial stones, natural marbles, artificial marbles, interior and exterior surface,
residence and floor coatings by natural and artificial
stones, floor tiles, pavement stones, border stones, panels made of concrete, pipes made of concrete and
connection pieces, panels, walls, beams and columns,
roof elements, portable buildings made of concrete,
poles made of concrete, fences, concrete poles for electric, communication, etc lines, panels, boards, walls,
sections, building elements made of plaster, prefabricated building elements made of plaster, bricks, clay
roofing tiles, briquette, and pan tiles, pipes, lubes and
connection pieces with asbestos, traffic signs for
roads, non-luminous and non-mechanical, not of metal, monuments and statues made of concrete, stone or
marble, removable structures and prefabricated building elements, woodwork joinery, wooden doors,
windows, door and window frames, slated shutters,
Venetian blinds, roll-down shutters, wainscots, wooden sections, cabins, huts made of wooden material,
wooden parquets, plywood, fiberboards, semi-treated
lumber, wooden pole, plank, wooden beam, beam, removable structures made of plastic or synthetic mate-
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rials, prefabricated building elements, plastic joineries, sections, cabins, plastic doors, windows, door
and window frames, slated shutters, Venetian blinds,
roll-down shutters, pipes and pieces, discharge pipes,
gutters, gooseneck pieces, extension pieces made of
hard-plastic, for construction purposes, natural or synthetic surface coatings in form of plates or strips, heatadhesive, glass products for buildings, glasses, double-glasses, glass plates for roofs, glass bricks, glass
panels, glass tiles, cardboards and coverings covered
with pitch for roofs, prefabricated swimming pools
[structures, not of metal], 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 2022 113169 A
(800) 742589
(151) 2000 07 14
(891) 2021 05 10
(731) ENRICO COVERI S.R.L.
Via Alessandro Manzoni, 25, I-20121
MILANO, Italy
(540)

ENRICO COVERI
(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
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.
25 – Clothing, footwear, headgear.
___________________________________________
(260) AM 2022 113170 A
(800) 970093
(151) 2007 12 17
(891) 2021 04 16
(731) Limited Liability Company "Scientific and
production enterprise Rogneda"
Dorozhnaya str., 4B, Staraya Kupavna, the city
of Noginsk, RU-142450 Moscow region,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
1 – Aldehydes; acids; adhesives for billposting; auxiliary fluids for use with abrasives; adhesives for wall
tiles; adhesives for paperhanging; adhesives for indus-
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trial purposes; acrylic resins, unprocessed; artificial
resins, unprocessed; balm of gurjun for making varnish; bases (chemical preparations); bleaching preparations (decolorants) for industrial purposes; casein
for industrial purposes; cement for mending broken
articles; ceramic glazings; cement for pneumatic tires;
corrosive preparations; cement preservatives, except
paints and oils; chemical preparations for the manufacture of paints; chemical preparations, except pigments, for the manufacture of enamel; chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes;
colour-brightening chemicals for industrial purposes;
clarification preparations; dressing and finishing preparations for textiles; degreasing preparations for use
in manufacturing processes; decolorants for industrial
purposes; degumming preparations; epoxy resins, unprocessed; enzymes for industrial purposes; enamel
and glass-staining chemicals; filtering materials (chemical preparations); fissionable chemical elements;
fire extinguishing compositions; ferments for chemical purposes; gums (adhesives), other than for stationery or household purposes; glass-staining chemicals;
hydrates; leather glues; mastic for leather; moistening
(wetting) preparations for use in bleaching and in dyeing; mordants for metals; mold-release preparations;
oil dispersants; oils for tanning leather; oils for preparing leather in the course of manufacture; opacifiers
for enamel or glass; organic-bleaching chemicals; oilbleaching chemicals; oil-separating chemicals; plasticizers; preservatives for tiles, except paints and oils;
preparations for preventing the tarnishing of glass;
surface-active chemical agents; synthetic materials for
absorbing oil; separating and unsticking (ungluing)
preparations; solvents for varnishes; tanning substances; glaziers' putty; oil cement (putty); wallpaper removing preparations.
2 – Anti-rust oils; anti-rust greases; anti-corrosive preparations; anti-tarnishing preparations for metals;
badigeon; blacks (colorants or paints); bronze powder;
carbonyl (wood preservative); colorants; cobalt oxide
(colorant); coatings (paints); dyestuffs; enamels for
painting; enamels (varnishes); fireproof paints; fixatives (varnishes); glazes (paints, lacquers); gildings;
indigo (colorant); ink for leather; lacquers including
bitumen varnish, mastic (natural resin); metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists; mordants including mordants for leather; oils for
the preservation of wood; paints including anti-fouling paints, asbestos paints, bactericidal paints and
ceramic paints; primers; protective preparations for
metals; shoe dyes; siccatives (drying agents) for
paints; silvering powders; silver emulsions (pigments); thickeners for paints; thinners for paints and
lacquers; turpentine (thinner for paints); undercoating
for vehicle chassis; varnishes; white lead; whitewash;
whites (colorants or paints); wood stains; wood mordants.
___________________________________________

(260) AM 2022 113171 A
(800) 999636
(151) 2009 03 11
(891) 2021 04 09
(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku, Osaka-Shi,
Osaka 550-0002, Japan
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
5 – Fungicides; herbicides; insecticides.
___________________________________________
(260) AM 2022 113173 A
(800) 1190522
(151) 2013 07 22
(891) 2021 03 31
(731) PAULINE
10 Impasse du Grand Jardin -, ZAC de la
Moinerie, F-35400 SAINT MALO, France
(540)

BRÉAL
(591) Black, white
(511)
14 – Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; precious stones; jewelry, jewelry items;
jewelry of precious metal; imitation jewelry; rings,
finger rings (jewelry); charms; brooches (jewelry);
necklaces (jewelry); bracelets (jewelry); chains (jewelry); earrings; tie clips; tie pins; timepieces and
chronometric instruments; alarm clocks; clocks; watches; watch cases; watch bands; key rings (trinkets or
fobs); jewelry cases (not of precious metal); jewel cases (of precious metals); caskets of precious metal,
boxes of precious metal; key rings of leather.
18 – Leather and imitation leather, goods made therefrom (leather and imitation leather) and not included
in other classes, namely leather or imitation leather
goods (excluding cases fitted to the goods they are
intended to contain); leather bags (envelopes, pouches) for packaging; cases, purses, trunks; traveling
trunks; document cases; briefcases (leather goods);
school bags, school satchels; satchels; game bags;
suitcases; suitcases [carrying cases]; attaché cases;
beach bags; sports bags other than those adapted to
the products they are intended to contain; shopping
bags; backpacks; handbags; wheeled shopping bags;
bags for climbers; bags for campers; travel bags (leather goods); empty travel sets (leather goods); empty
toiletry sets; card cases; wallets; purses, not of
precious metal; diary holders (leather goods); vehicle
document holders (leather goods); key cases; travel
articles (bags); clothes covers of leather; garment bags
(for traveling purposes); shoe bags for travel; vanity
cases, not fitted; clutch bags (leather goods); leathers;
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boxes of leather or imitation leather; leather or imitation leather thongs; bands of leather or imitation leather or leather-board; umbrellas, parasols (sun umbrellas); parasols; walking sticks; whips; collars for
animals; clothing for animals; leashes; muzzle; animal
skins; saddlery.
___________________________________________
(260) AM 2022 113177 A
(800) 1357146
(151) 2016 10 06
(891) 2021 04 30
(731) Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock TX 78682,
USA
(540)

DELL TECHNOLOGIES
(591) Black, white
(511)
9 – Hardware (computer-); computers; software; computer servers; desktop computers; notebook computers; laptop computers; computer components and
parts; computer monitors; computer memory hardware; computer operating software; computer networkking hardware; network access server hardware; NAS
(network attached storage); operating software; tablet
PCs; personal computers; handheld computers; TV
monitors; printers; scanners; fax machines; computer
docking station; batteries; battery chargers; power adapters; headphones; projectors; speakers; wireless
controllers to remotely monitor and control the function and status of other electrical, electronic, and mechanical devices or systems; hard disk drives; CDROM drives; digital video disc drives; optical disk
drives; computer peripherals; keyboards; computer
mouse; communications processors; pulse code modulating processors; modems; tape drives; pc cards;
memory cards; smart cards; ethernet cards; memory
devices; add-on-cards for computers; memory boards;
electronic memory integrated circuit chips; electrical
cable; audio cable; communications cables; power cables; electric cables; cable connectors; cable adapters;
coaxial cable connectors; electricity connectors; coaxial connectors; power connectors; electrical connectors; electronic connectors; adapter connectors (electric-); wire connectors (electricity); computer operating software; utility software; computer software packages; data storage devices; data storage apparatus;
apparatus for data processing; computer software to
enable retrieval of data; data processors; communications processors; video processors; sound processors;
voice processors; processors (central processing
units); data networks; computer networks; data transmission networks; computer memories; electronic memories; disc memories; external memories for cellphones; memories for use with computers; operating
software; optical data storage drives; apparatus for data storage; data processing software; computer soft-
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ware for processing market information; computer
software to enable the provision of information via the
internet; computer software to enable the provision of
information via communications networks; data protection backup units; computer software; network management software; telecommunications software;
network access server operating software; computer
software for document management; memory storage
devices; storage apparatus for computer data; storage
apparatus for computer programs; personal computer
application software for managing document control
systems; computer software for the collection of positioning data; computer software for analysing market
information; software for searching and retrieving information across a computer network; computer software for creating searchable databases of information
and data; computer hardware; application software for
cloud computing services; computer interface software; computer software for controlling and managing
access server applications; computer programs for
project management; computer software applications;
computer software applications, downloadable; computer networks; network management software; computer components and parts; information technology
and audiovisual equipment; data storage media.
37 – Installation, maintenance, and repair of computer
hardware; maintenance and repair of data communications networks; maintenance and repair of hardware
for data processing apparatus; installation of storage
facilities; installation of hardware for computer networks; repair services for electronic business equipment; installation of hardware for computer systems;
maintenance and repair of instruments; computer
hardware (installation, maintenance and repair of -);
installation of hardware for computer networks; upgrading of computer hardware; installation of communications network instruments; maintenance and
repair of hardware for computer networks; maintenance and repair of hardware for data communications
networks; installation of hardware for data network
apparatus; office machines and equipment installation,
maintenance and repair; installation of hardware for
computer systems; installation of computer hardware
for electronic data processing systems; maintenance
and repair of computer hardware for telecommunications systems; advisory services relating to the installation of audiovisual equipment; advisory services relating to the installation of communication equipment;
advisory services relating to the installation of security and safety equipment; advisory services relating
to the maintenance and repair of mechanical and electrical equipment; information (repair -); information
services relating to maintenance of security systems;
information services relating to installation of security
systems; providing information relating to safe maintenance and repair; providing information relating to
the repair or maintenance of printing machines; providing information relating to the repair or maintenance of telecommunication machines and apparatus;
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providing information relating to the repair or maintenance of office machines and apparatus; consultancy
services relating to installation of computers.
42 – Computer design and development services; remote computer backup services; installation of firmware; design, development and implementation of
software; installation, repair and maintenance of computer software; consultancy and advice on computer
software and in the design and development of computer hardware; consultancy in the field of computer
hardware and computer software; consultancy in the
design and development of computer hardware; advisory and consultancy services relating to computer
hardware; consultancy relating to computer systems;
advisory services relating to computer systems design;
advisory services relating to computer software design; computer software technical support services;
information technology support services; consulting
in the field of cloud computing networks and applications; cloud computing; computer hardware and
software consulting services; design, development and
implementation of software; software development,
programming and implementation; implementation of
computer programs in networks; design, development
and implementation of software; design and development of computer hardware; computer network services; computer software development for others; design, maintenance, rental and updating of computer
software; installation, maintenance, repair and servicing of computer software; technical consultancy relating to the installation and maintenance of computer
software; troubleshooting of computer hardware and
software problems; data migration services; cloud
computing services; technical consultancy services
relating to information technology; consultancy and
information services relating to information technology architecture and infrastructure; design and development of computer software architecture; design
and development of computer hardware architecture;
hosting platforms on the internet; programming of
software for internet platforms; consultancy relating
to the design of home pages and internet sites; data
recovery services; data encryption and decoding services; encryption, decryption and authentication of
information, messages and data; design and development of electronic data security systems; consultancy
in the field of computer security; software as a service
[SaaS]; providing virtual computer environments
through cloud computing; application service provider
[asp], namely, hosting computer software applications
of others; providing temporary use of non-downloadable software applications accessible via a web site;
providing information about the design and development of computer software, systems and networks;
software as a service; platform as a service [PaaS];
design and development of computer software; providing virtual computer systems through cloud computing; providing virtual computer environments through cloud computing; development and testing of co-

mputing methods, algorithms and software; testing of
computers; testing of computer hardware; testing of
computer programs; testing of computer software; testing of computing equipment; testing of electronic data processing systems; computer system monitoring
services; monitoring of network systems; monitoring
of computer systems by remote access; computer diagnostic services; providing information about the design and development of computer software, systems
and networks; advisory and information services relating to computer software; advisory and information
services relating to computer peripherals; information
services relating to information technology; services
for the provision of technological information; design
and development of operating software for computer
networks and servers; maintenance of computer software used for operating filling apparatus and machines; design and development of software for importing and managing data; computer rental services; issuing of information relating to information technology; analysis of information relating to information
technology; hiring out data processing equipment; leasing of computer software; leasing of computer programs; leasing of computer apparatus; computer leasing; leasing computer facilities; leasing of computer
equipment; leasing of access to a computer; leasing
access time to a computer; data warehousing; electronic data storage; data duplication and conversion services, data coding services; data security services [firewalls]; computer programming for data processing;
technical design and planning of telecommunications
networks; design and planning services relating to telecommunication equipment; planning, design, development and maintenance of online websites for third
parties; technical advice relating to computers; technical advisory services relating to data processing; temporary electronic storage of information and data; systems analysis (computer -); technical data analysis
services; development of computer software application solutions; installation and customisation of computer applications software; website development services; programming of operating software for computer
networks and servers; infrastructure as a service
[IaaS]; design and development of data storage systems; maintenance of computer software relating to
computer security and prevention of computer risks;
updating of computer software relating to computer
security and prevention of computer risks; backup services for computer hard drive data; IT security ser-vices in the nature of protection and recovery of computer data; design and development of internet security programs; computer programming services for
electronic data security; design and development of
electronic data security systems; computer security
services for protection against illegal network access;
provision of security services for computer networks,
computer access and computerised transactions; IT
consultancy, advisory and information services.
___________________________________________
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(260) AM 2022 113180 A
(800) 1523638
(151) 2019 11 23
(891) 2021 05 11
(731) WindStar Medical GmbH
Am Joseph 15, 61273 Wehrheim, Germany
(540)

(260) AM 2022 113300 A
(800) 1594560
(151) 2021 02 09
(891) 2021 02 09
(731) Dochimie pidpryiemstvo "Kondyterska
korporatsiia "Roshen"
prospect Nauky, bud. 1, korpus 1, m. Kyiv
03039, Ukraine
(540)

GreenDoc
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.
5 – Medicated dentifrices; pharmaceutical and sanitary preparations for health care; food supplements for
medical use, included in this class; dietetic substances
adapted for medical use; diapers for incontinents.
10 – Supportive bandages; acupressure bands; emergency medical instruments, included in this class.
___________________________________________
(260) AM 2022 113299 A
(800) 1594559
(151) 2021 02 09
(891) 2021 02 09
(731) SUBSIDIARY COMPANY
"CONFECTIONERY CORPORATION
"ROSHEN"
prospect Nauky, bud. 1, korpus 1, m. Kyiv
03039, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 24.17.05; 27.05.01
(511)
30 – Peanut confectionery; cereal bars; high-protein
cereal bars; flour confectionery; waffles; cake frosting
[icing]; chocolate-coated nuts; mirror icing [mirror
glaze]; chewing gum; custard; cereal-based snack
food; frozen yogurt [confectionery ices]; caramels
[sweets]; confectionery; confectionery for decorating
Christmas trees; crackers; liquorice [confectionery];
mints for breath freshening; marzipan; almond paste;
almond confectionery; ice cream; dessert mousses
[confectionery]; chocolate mousses; peppermint sweets; stick liquorice [confectionery]; lozenges (confectionery); pastilles [confectionery]; pies; biscuits;
fondants [confectionery]; pralines; candy decorations
for cakes; chocolate decorations for cakes; gingerbread; puddings; cake powder; rice pudding; rice cakes; malt biscuits; sorbets [ices]; chocolate-based
spreads; chocolate spreads containing nuts; petit-beurre biscuits; tarts; cakes; cakes; tortillas; fruit jellies
[confectionery]; halvah; sweets; chocolate.
___________________________________________
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(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
30 – Peanut confectionery; cereal bars; high-protein
cereal bars; flour confectionery; waffles; biscuits; cake frosting [icing]; chocolate-coated nuts; mirror icing
[mirror glaze]; chewing gum; custard; cereal-based
snack food; frozen yogurt [confectionery ices]; caramels [sweets]; confectionery; confectionery for decorating Christmas trees; sugar confectionery; crackers;
liquorice [confectionery]; mints for breath freshening;
marzipan; almond paste; almond confectionery; ice
cream; dessert mousses [confectionery]; chocolate
mousses; peppermint sweets; stick liquorice [confectionery]; lozenges (confectionery); pastilles [confectionery]; pies; fondants [confectionery]; pralines; candy decorations for cakes; chocolate decorations for
cakes; gingerbread; puddings; cake powder; rice pudding; rice cakes; malt biscuits; candies; sorbets [ices];
chocolate-based spreads; chocolate spreads containing
nuts; petit-beurre biscuits; tarts; cakes; tortillas; fruit
jellies [confectionery]; halvah; sweets; chocolate.
___________________________________________
(260) AM 2022 113301 A
(800) 1594563
(151) 2021 03 19
(891) 2021 03 19
(731) EcoFlow Inc.
Plant A202, Founder Technology Industrial
Park, Shiyan Subdistrict, Bao’an District
Shenzhen, 518000 Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 – Batteries for vehicles; battery boxes; accumulators, electric; photovoltaic cells; solar batteries; battery charge devices; rechargeable electric batteries;
charging appliances for rechargeable equipment; lithium-ion batteries; solar panels for the production of electricity.
___________________________________________
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(260) AM 2022 113330 A
(800) 1352505
(151) 2017 03 29
(891) 2021 04 27
(731) Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osakashi, Osaka 530-8203, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.10
(511)
33 – Whisky.
___________________________________________
(260) AM 2022 113442 A
(800) 1595406
(151) 2021 02 18
(891) 2021 02 18
(731) Crystalex CZ, s.r.o.
Masarykovo nábřeží 2360, CZ-110 00 Praha 1,
Nové Město, Czech Republic
(540)

(591) Black, white
(531) 27.01.04; 27.05.01
(511)
21 – Glass products of all kinds within this class, products of utility and smooth and refined art glass.
___________________________________________
(260) AM 2022 113465 A
(800) 1596108
(151) 2021 04 12
(891) 2021 04 12
(731) Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" SA
ul. św. Mikołaja 65/68, PL-50-951 Wrocław,
Poland
(540)

HEMOROL
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics; cosmetics for people; cosmetics for
intimate hygiene in the form of: foams, gels, creams;
care cosmetics for people with hemorrhoids in the
form of: gels, creams, foams.
___________________________________________

(540)

TUMO
(591) Black, white
(511)
9 – Apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or
data; recorded and downloadable media, computer
software, blank digital or analogue recording and storage media; computers and computer peripheral devices.
35 – Services of a franchisor, namely, administration
of the business affairs of franchises, provision of
assistance [business] in the operation of franchises,
assistance in product commercialization, within the
framework of a franchise contract, assistance in business management within the framework of a franchise
contract; business assistance and advisory services relating to the establishment of franchises.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing.
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; computer
project management services; data mining; digital watermarking; computer programming; technological
services relating to computers, computer network services, data migration services, monitoring of computer systems by remote access, computer hardware development, hosting services and software as a service
and rental of software, rental of computer hardware
and facilities; IT consultancy, advisory and information services; IT security services in the nature of protection and recovery of computer data, data duplication and conversion services; data coding services;
computer analysis and diagnostics; research, development and implementation of computers and systems.
___________________________________________
(260) AM 2022 113469 A
(800) 1596232
(151) 2020 11 26
(891) 2020 11 26
(731) Viaservice B.V.
Radarweg 29, NL-1043 NX Amsterdam,
Netherlands
(540)

(260) AM 2022 113467 A
(800) 1596142
(151) 2021 02 25
(891) 2021 02 25
(731) Simonian Educational Foundation
16 Halabyan St., Yerevan, Armenia
№5 2022 03 10
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(591) Black, white
(531) 26.05.01; 26.05.18; 26.05.24; 27.05.10
(511)
9 – Computer network hardware; network management computer software; computer software; computer software in the field of transport, packaging, distribution, delivery and storage of goods; application
software; application software in the field of transport,
packaging, distribution, delivery and storage of goods;
data communications apparatus; mobile data communications apparatus; telecommunication devices and
apparatus; electronic apparatus and instruments for
processing, recording, storing, transmitting, receiving
and printing of data; global positioning systems; electronic navigational and positioning apparatus and instruments; computer terminals for use with navigation
systems, route planners and/or digital maps; electronic
publications (downloadable).
35 – Business administration; office functions; provision of commercial information; searching, compilation and analysis of data and information into computer
databases; database management services; compilation of data files, including the creation and management of data files for websites; consultancy on the
aforesaid services, including the aforesaid services
provided via the Internet.
36 – Insurance services; financial affairs; financial
management; financial services; financial risk management; warranty insurance services; provision of financial guarantees; transport insurance brokerage; insurance services relating to goods in transit; commodity trading [financial services]; trading of financial
instruments and commodities; providing information
relating to the trading of commodity futures.
38 – Digital transmission of data; digital network telecommunications services; transmission of digital files;
wireless transfer of data via digital mobile telephony;
information transmission services via digital networks; automatic transfer of digital data using telecommunications channels; online document delivery
via a global computer network telecommunications.
39 – Transport, packaging and storage of merchantdise; organization of transport services; road transport
services; transportation logistics; advisory services relating to the distribution and delivery of goods; inspection of goods prior to transport; transportation information; planning and booking of travel and transport via electronic means; supply chain logistics and
reverse logistics services comprising storage, transport and delivery of goods for third parties by plane,
railway, ship or truck; advisory services relating to the
storage and transportation of goods, freight or cargo;
freight forwarding services; providing online information in the field of transport, packaging and storage of
goods; collection, transport and delivery of goods; information and advice regarding or in connection with
all the aforesaid services.
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42 – Consultancy services relating to selection, implimentation and use of the computer hardware and software in the field of transport, packaging, distribution,
delivery and storage of goods; computer programming; design and development of telecommunications
networks; technical design and planning of mobile
data communication networks; design, development
and implementation of software, and consultancy relating thereto; consultancy services relating to selection, implimentation and use of the computer hardware and software relating to mobile and satellite technology; management of computer projects and computer networks, not including maintenance and repair
of computer hardware; providing software on a global
computer network, in particular software for remotely
locating ships, lorries and other vehicles; consultancy
services relating to selection, implimentation and use
of the computer hardware and software relating to the
use of the Internet and online services in the field of
transport, packaging, distribution, delivery and storage of goods; planning, design, development and maintenance of online websites for third parties; hosting
websites; electronic data storage; Inspection of motor
vehicles before transport [for roadworthiness].
___________________________________________
(260) AM 2022 113470 A
(800) 564220
(151) 1991 01 25
(891) 2021 03 19
(731) Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8, 32760 Detmold, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
1 – Industrial chemicals, namely those for construction purposes; chemical detergents for construction purposes (included in this class).
___________________________________________
(260) AM 2022 113480 A
(800) 1534422
(151) 2020 04 28
(891) 2021 05 24
(731) ALI KARAMATI (Mr.)
Unit3, No15, Saed Alley, Morvarid Street,
Saadat Abad, 1998746745 Tehran, Islamic
Republic of Iran
(540)

Colex
(591) Black, white
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(511)
32 – Fruit juices; fruit beverages; aerated fruit juice;
beverages, non-alcoholic.
___________________________________________
(260) AM 2022 113482 A
(800) 1590334
(151) 2021 01 29
(891) 2021 05 11
(731) Admirals Group AS
Maakri tn 19/1-11, EE-10145 Tallinn, Estonia
(540)

(591) Dark blue and light blue
(531) 26.01.03; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.04
(511)
35 – Advertising, marketing and promotional services; sales promotion; promotion services; marketing
services; marketing by telephone; on-line advertising
on a computer network; auctioneering services; rental
of advertising space; none of the aforesaid services
being related to insurance.
36 – Finance services; financial consultancy; hire-purchase financing; provision of funds for hire purchase
and for leasing; bank card, credit card, debit card and
electronic payment card services; financial payment
services; processing of payment transactions via the
internet; mortgage loans and financing services; financing and funding services; financial consulting; agency services for securities; issue of tokens of value;
currency trading and exchange services; investment
related to insurance; none of the aforesaid services
being hedge fund administration services.
___________________________________________
(260) AM 2022 113524 A
(800) 1596257
(151) 2020 10 02
(891) 2020 10 02
(731) ASAS ALÜMINYUM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Rüzgarlıbahçe Asaş İş Mrk., Kavacık-İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white, red
(531) 26.03.04; 26.13.25; 27.05.17; 29.01.12
(511)
6 – Ores of non-precious metal; common metals and
their alloys and semi-finished products made of these
materials; goods and materials of common metal used
for storage, wrapping, packaging and sheltering purposes, containers of metal (storage, transport), buil-

dings of metal, frames of metal for building, poles of
metal for building, metal boxes, packaging containers
of metal, aluminum foil, fences made of metal, guard
barriers of metal, metal tubes, storage containers of
metal, metal containers for the transportation of goods, ladders of metal; wire gauze; doors, windows,
shutters, jalousies and their cases and fittings of metal; non-electric cables and wires of metal; ironmongery; pipes, chimney caps, manhole covers, grilles of
metal for sewage, telephone and underground electricity; metal panels or boards (non- luminous and nonmechanical) used for signaling, 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 molds for casting,
other than machine parts; works of art made of common metals or their alloys; metal closures, bottle caps
of metal; metal poles; metal pallets and metal ropes
for lifting, loading and transportation purposes; metal
hangers, ties, straps, tapes and bands used for loadlifting and load-carrying.
19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, cement, gypsum, plaster, concrete, marble blocks for
construction, included in this class; building materials
(as finished products) made of concrete, gypsum,
clay, potters' clay, stone, marble, wood, plastics and
synthetic materials for building, construction, road
construction purposes, included in this class; non-metallic buildings, non-metallic building materials, poles
not of metal for power lines, barriers not of metal;
natural and synthetic coatings in the form of panels
and sheets, being building materials; bitumen cardboard coatings for roofing; bitumen coating for roofing; doors and windows of wood and synthetic materials; traffic signs not of metal, non-luminous and
non-mechanical, for roads; monuments and statuettes
of stone, concrete and marble; building glass; prefabricated swimming pools not of metal (structures); aquarium sand.
___________________________________________
(260) AM 2022 113525 A
(800) 1596290
(151) 2021 03 31
(891) 2021 03 31
(731) Kuzyakova Natalya Andreevna
Merenyasheva street, d. 111, RU-440012
Penza, Russian Federation
(540)
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(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 – Confectionery; confectionery with toys; sweets;
lozenges [confectionery]; boiled sweets; caramels
[sweets]; chocolate; pastries; waffles; marzipan; zefir
[confectionery]; biscuits; halvah; gingerbread; iced
cakes; fruit cakes; pralines.
___________________________________________
(260) AM 2022 113526 A
(800) 1596308
(151) 2021 03 11
(891) 2021 03 11
(731) Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden,
Germany
(540)

eXternity
(591) Black, white
(511)
1 – Chemicals used in industry; impregnating chemical preparations; adhesives used in industry, in particular made of synthetic resins; chemicals used in industry, being additives for building materials; chemicals used in industry, being additives for screed, concrete and mortar; liquid plastics, unprocessed, included
in class 1; preservatives for building materials (except
for organic substances); refining agents for concrete,
mortar and screed, included in class 1, in particular
for preventing the drying out of concrete and mortar,
for screeds and finished concrete parts, for enhancing
the resistance of cement screeds to impact, wear, frost
and chemical stress, for increasing imperviousness against liquids and gases as well as for controlling the
working consistency; unprocessed artificial resins;
surface-active agents (tensides); damp proofing preparations for brickwork, except paints; horticulture chemicals; antifreeze; chemicals as aid for washing out
(removing and cleaning) joint compounds; solvents
for paints; solvents for varnishes; solvents for lacquers; silicones.
17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods made of plastics as semi-finished products; artificial and synthetic resins (semi-finished products);
resins (semi-finished products) for fabricating adhesives; cast resins (semi-finished products) mixed with
silica sand; sealing materials; packing materials; insulating materials; sealing tapes; sealing collars; rubber
gloves for insulating purposes, not for household purposes; joint fillers (sealant compounds for joints); insulating coatings (paints); insulating lacquers; insulating paints; self-adhesive tapes, other than stationery
and not for medical or household purposes; insulating
coatings; sound proofing; filling material as insulating, damping and sealing materials; bituminous sealing and insulating materials for roofs; fiberglass in-
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sulation materials for building purposes; fiberglass
fabrics for building insulation.
19 – Building materials (non-metallic), in particular
with damping and insulating properties; building materials (non-metallic), namely hydraulic binding agents such as cement, lime, gypsum and as additives
for binding and hardening concrete, mortar and stonytype building materials; building materials (nonmetallic), namely hydraulic binding agents and mixtures
composed thereof containing aggregates, pozzolanic
materials (concrete admixtures) and/or chemical substances (concrete admixtures); mortar (building material); plaster (building material); screeds (building material); reinforcing fabrics (nonmetallic) for building
purposes; contact sludges (non-metallic) for building
purposes; building materials, non-metallic, in the form
of filling materials for building purposes for preparing
surfaces made of concrete, mortar and other stonytype building materials; silica sand for building purposes; bitumen; bituminous products for building; pipes, not of metal, for building purposes; concrete;
concrete building elements; roof coverings, not of metal; bituminous coatings for roofing (except for sealing and insulating purposes); windows, not of metal;
felts for building; gravel; sand for building purposes;
prefabricated swimming pools (not of metal); prefabricated chimneys, not of metal; floor tiles, not of metal; tile floorings, not of metal; binding material for
road repair; road coating materials.
___________________________________________
(260) AM 2022 113527 A
(800) 1596336
(151) 2021 04 07
(891) 2021 04 07
(731) UAB "VILNIAUS DEGTINĖ"
Panerių g. 47, Vilnius, Lithuania
(540)

(591) Black, brown, light pink, light grey, light
yellow, light brown, light green, red and grey
(531) 03.05.11; 03.05.28; 06.01.02; 06.03.14;
06.06.01; 26.01.15; 27.01.12; 27.05.02;
29.01.15
(511)
33 – Vodka; grain-based distilled alcoholic beverages;
gin; rum; alcoholic extracts; spirits (beverages); alcoholic essences; pre-mixed alcoholic beverages, other
than beer-based; sugarcane-based alcoholic beverages; alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; whisky.
___________________________________________
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(260) AM 2022 113532 A
(800) 1596571
(151) 2021 03 11
(891) 2021 03 11
(731) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Switzerland
(540)

PURSUE FLAVOR
(591) Black, white
(511)
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for rollyour-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not
for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco
products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions
for use in electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus
for rolling cigarettes, lighters, matches.
___________________________________________
(260) AM 2022 113533 A
(800) 1596599
(151) 2020 10 22
(891) 2020 10 22
(731) BENELLI Q.J. SRL
Strada Fornace Vecchia s.n., I-61122 Pesaro, Italy
(540)

BENELLI
(591) Black, white
(511)
12 – Vehicles, except water vehicles; vehicles and
conveyances, except water vehicles and conveyances;
vehicles for locomotion by land, air, or rail; electric
vehicles; parts and fittings for vehicles; motorcycles;
scooters [vehicles]; mopeds; self-balancing scooters;
parts and fittings for land vehicles; bodywork parts for
vehicles; dashboards; front forks for motorcycles; brake systems for vehicles; motorcycle saddlebags; shock
absorbers for motorcycles; rack trunk bags for motorcycles; fitted motorcycle covers; motors and engines
for land vehicles; motors for land vehicles; engines
for land vehicles; motors for motorcycles; engines for
motorcycles; wheels; tires; warning horns for motorcycles.
35 – Advertising, marketing and promotion services;
business assistance, management and administrative
services; internet marketing; import and export agency services; preparing and placing of advertisements;
public relations; marketing services; foreign trade information and consultation; online ordering services;
electronic order processing; sales administration; pro-

curement services, namely, purchasing goods or services for others; purchasing agency services; advisory
services relating to the purchase of goods on behalf of
others; arranging of buying and selling contracts for
third parties; arranging of trading transactions and
commercial contracts; arranging subscriptions to internet services; arranging commercial transactions, for
others, via online shops; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services;
arranging of contracts for the purchase and sale of
goods and services, for others; procurement of goods
on behalf of other businesses; wholesale services in
relation to vehicles; retail services in relation to vehicles; retail services in relation to bicycles; retail services in relation to bicycle accessories; retail services
in relation to lubricants; online advertising; online
marketing; video recordings for marketing purposes
(production of -); production of video recordings for
marketing purposes; producing promotional videotapes, video discs, and audio visual recordings; sales
promotion using audiovisual media; advertising and
marketing services provided by means of social media; television advertising; radio and television advertising; organizing and conducting trade shows and
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of events, exhibitions, fairs and shows
for commercial, promotional and advertising purposes; arranging and conducting trade show exhibitions;
arranging and conducting of commercial exhibitions
and shows; conducting virtual trade show exhibitions
online; business analysis and information services,
and market research; commercial administration of
the licensing of the goods and services of others; promotion of goods and services through sponsorship; retail services in relation to bags; commercial information services; providing trade information.
___________________________________________
(260) AM 2022 113535 A
(800) 1596669
(151) 2021 02 19
(891) 2021 02 19
(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT
FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,
RU-115184 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 – Confectionery for decorating Christmas trees;
coffee flavorings; seasonings; cookies; candies; waffles; cocoa; coffee; cakes; capers; caramels [candies];
chocolate; marzipan; condiments; confectionery; corn
flakes; popcorn; ice cream; pancakes; fondants [confectionery]; cake dough; cocoa beverages with milk;
coffee beverages with milk; molasses for food; honey;
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pies; pastries; petit-beurre biscuits; puddings; pralines; liquorice [confectionery]; sago; sherbets [ices];
tarts; edible ices; almond confectionery; peanut confectionery; oat flakes; chocolate mousses; dessert
mousses [confectionery]; pesto.
___________________________________________
(260) AM 2022 113551 A
(800) 1597084
(151) 2021 02 19
(891) 2021 02 19
(731) Open-Type Joint Stock Company
"ROT FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,
RU-115184 Moscow, Russian Federation
(540)

(511)
30 – Confectionery.
___________________________________________
(260) AM 2022 113553 A
(800) 1597101
(151) 2021 05 19
(891) 2021 05 19
(731) HANGZHOU DONGHUA CHAIN GROUP
CO., LTD.
No. 1 Changda Road, Yuhang Economic
Development Zone, Hangzhou, 311102
Zhejiang, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
12 – Transmission chains for land vehicles; driving
chains for land vehicles; gearing for land vehicles;
motorcycle chains; automobile chains; bicycle chains;
anti-skid chains.
___________________________________________
(591) White, green, light green, purple, light purple
(531) 01.15.15; 05.03.11; 05.05.20; 19.03.24;
25.01.19; 25.07.25; 26.11.06; 26.11.07; 28.05;
29.01.13
(511)
30 – Confectionery.
___________________________________________
(260) AM 2022 113552 A
(800) 1597095
(151) 2021 02 19
(891) 2021 02 19
(731) Open-Type Joint Stock Company
"ROT FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,
RU-115184 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Purple, white, green, yellow, black, red
(531) 05.03.07; 05.03.13; 05.03.20; 05.07.21;
19.03.24; 25.01.19; 25.07.25; 26.11.06;
26.11.07; 28.05; 29.01.15
(526) ®
102

(260) AM 2022 113554 A
(800) 1597122
(151) 2021 04 01
(891) 2021 04 01
(731) "Unilactis" Limited Liability Partnership
482 Zhansugurov Street, 050014 Zhetysu
district, Almaty city, Kazakhstan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
29 – Anchovy, not live; laver, preserved; caviar; fish
roe, processed; fish, tinned; shrimps, not live; prawns,
not live; spiny lobsters, not live; salmon, not live; shellfish, not live; mussels, not live; fish meal for human
consumption; fish mousses; fish-based foodstuffs;
crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preserved; fish, not live; salted fish; sardines, not live; herrings, not live; tajine [prepared meat, fish or vegetable
dish]; tuna, not live; oysters, not live; falafel; seaweed
extracts for food; snail eggs for consumption; fish fillets.
___________________________________________
(260) AM 2022 113555 A
(800) 1597129
(151) 2020 12 04
(891) 2020 12 04
(731) PENOPLEX SPb LTD
Saperniy lane 1, lit. A, RU-191014 St.
Petersburg, Russian Federation
№5 2022 03 10
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(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
17 – Asbestos; insulating paper; plastic fibers, other
than for textile use; asbestos fibers; vulcanized fiber;
guttapercha; lute; asbestos millboards; synthetic rubber; insulating paints; insulating varnish; insulating
tapes; adhesive bands, other than stationery and not
for medical or household purposes; asbestos sheets;
viscose sheets, other than for wrapping; sheets of regenerated cellulose, other than for wrapping; reinforcing materials, not of metal, for pipes; soundproofing
materials; insulating materials; non-conducting materials for retaining heat; plastic substances, semi-processed; insulating plaster; plastic film, other than for
wrapping; asbestos coverings; synthetic resins, semiprocessed; substances for insulating buildings against
moisture; chemical compositions for repairing leaks;
glass wool for insulation; fiberglass for insulation; insulating fabrics; waterproof packings; foils of metal
for insulating; asbestos slate; slag wool [insulator];
ebonite.
19 – Asphalt; bitumen; binding agents for making briquettes; binding material for road repair; paperboard
for building; roofing, not of metal; reinforcing materials, not of metal, for building; bituminous products
for building; tar; road coating materials; materials for
making and coating roads; building materials, not of
metal; pitch; coatings [building materials]; laths, not
of metal; wainscotting, not of metal; wall tiles, not of
metal; floor tiles, not of metal; tiles, not of metal, for
building; paving slabs, not of metal; paving blocks,
not of metal; bituminous coatings for roofing; roof coverings, not of metal; linings, not of metal, for building; mortar for building; insulating glass for building; roofing tiles, not of metal; slate; slag [building
material]; flashing, not of metal, for building.
___________________________________________
(260) AM 2022 113568 A
(800) 936754
(151) 2007 08 01
(891) 2021 04 28
(731) Sustainable Agro Solutions, S.A.
Carretera N-240, Km. 110, E-25100
ALMACELLES (Lérida), Spain
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.07
(511)
1 – Chemical and agrochemical products used in agriculture, horticulture, fruit-farming, floriculture, in particular foliar fertilisers, root fertilisers, biostimulants,
soil correctors and/or enhanced waters for improving
plant health, including those based on organic raw
materials.
___________________________________________
(260) AM 2022 113569 A
(800) 1059869
(151) 2010 10 18
(891) 2021 03 05
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
"Autsorsingovaya gruppa "Aspekt"
Nauchnyj proezd, d.20, stroenie 3, pomezhenie
6, RU-117246 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Veterinary preparations; amino acids for veterinary purposes; cultures of microorganisms for veterinary
use; lotions for animals; medicines for veterinary purposes; bacteriological preparations for veterinary use;
bacterial preparations for veterinary use; biological
preparations for veterinary purposes; preparations of
trace elements for animal use; enzyme preparations
for veterinary purposes; chemico-pharmaceutical preparations for veterinary purposes; chemical preparations for veterinary purposes; repellents for animals;
greases for veterinary purposes; animals washes; enzymes for veterinary purposes; veterinary means for
oppression of sexual excitation at animals.
___________________________________________

(260) AM 2022 113744 A
(800) 1600163
(151) 2021 04 28
(891) 2021 04 28
(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
Via XXV Aprile, 7, I-20045 Lainate (MI), Italy
(540)

PARTY TIME MIX
(591) Black, white
(511)
30 – Caramels [candies]; chewing gum; pastry; confectionery; cakes; toffee; chocolate; cocoa; coffee;
fruit jellies [confectionery]; liquorice [confectionery];
lollipops; mints for breath freshening; wine gums; sugar.
___________________________________________

(591) Black, white
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(260) AM 2022 113755 A
(800) 1216440
(151) 2014 06 17
(891) 2021 04 28
(731) Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska
korporatsiia "Roshen"
prospect Nauky, bud. 1, korpus 1, m. Kyiv
03039, Ukraine
(540)

(540)

TURNOVER

(591) Black, white
(531) 03.01.06; 11.03.01; 19.03.24; 25.07.01
(511)
30 – Confectionery; caramels [candy]; sweetmeats
[candy].
___________________________________________
(260) AM 2022 113756 A
(800) 1266345
(151) 2015 07 13
(891) 2021 04 30
(731) Booster Oil Holding B.V.
Proostwetering 25G, NL-3543 AB Utrecht,
Netherlands
(540)

(591) Black, white
(531) 03.01.01; 03.01.21; 03.01.24; 26.11.12;
26.11.21
(511)
4 – Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils; motor oil; gear box oil; chain saw oil; pump oil;
moped oil; motor spirits; petroleum jelly for industrial
use; products for absorbing, wetting and binding dust;
fuels (including motor gasoline).
___________________________________________
(260) AM 2022 113757 A
(800) 1366863
(151) 2017 06 30
(891) 2021 06 16
(731) MASTELLI S.R.L.
Via Bussana Vecchia, 32, I-18038 Sanremo
(IM), Italy
104

(591) Black, white
(511)
3 – Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; abrasives; eau de cologne; lavender water;
toilet water; scented water; adhesives for cosmetic
purposes; balms other than for medical purposes; joss
sticks; cotton sticks for cosmetic purposes; cosmetic
creams; skin whitening creams; deodorants for personal use; massage gels other than for medical purposes;
dental bleaching gels; hair spray; nail polish; almond
milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet
purposes; after-shave lotions; lotions for cosmetic
purposes; lip glosses; mascara; beauty masks; oils for
toilet purposes; oils for perfumes and scents; oils for
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; cosmetic preparations for
baths; douching preparations for personal sanitary or
deodorant purposes [toiletries]; cosmetic preparations
for slimming purposes; cosmetic preparations for skin
care; depilatories; perfumery; antiperspirants [toiletryes]; make-up preparations; mouth washes, not for
medical purposes; nail care preparations; shaving
preparations; toiletries; make-up removing preparations; perfumes; lipsticks; bath salts, not for medical
purposes; soaps; deodorant soap; shampoos.
5 – Pharmaceutical preparations; sanitary preparations
for medical purposes; foods and dietetic substances
adapted for medical use; food for babies; food supplements for humans; disinfectants; tanning pills; nutritional supplements; bath preparations, medicated; vaginal washes; balms for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; adhesive plasters; collyrium; cotton for medical purposes; disinfectants for hygiene purposes; balsamic preparations for
medical purposes; medicinal mud; mud for baths;
milk ferments for pharmaceutical purposes; medicines
for dental purposes; medicinal oils; slimming pills;
pomades for medical purposes; douching preparations
for medical purposes; contact lens cleaning preparations; eye-washes; medical preparations for slimming
purposes; therapeutic preparations for the bath; pharmaceutical preparations for skin care; panty liners [sanitary]; remedies for perspiration; solutions for contact lenses; antibiotics, pre-filled syringes for medical
purposes; disinfectant soap; medicated soap.
___________________________________________
(260) AM 2022 113758 A
(800) 1409169
(151) 2018 03 13
(891) 2021 06 14
(731) Wok to Walk Franchise B.V.
Leidsestraat 96, NL-1017 PE Amsterdam,
Netherlands
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(540)

for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter,
yogurt and other dairy products; oils and fats for food.

(591) Black and white
(531) 01.15.05; 02.01.11; 02.01.23; 04.05.05;
11.03.18
(511)
43 – Restaurant services; take out restaurant services;
services for providing food and drink.
___________________________________________
(260) AM 2022 113759 A
(800) 1457651
(151) 2018 03 13
(891) 2021 06 14
(731) Wok to Walk Franchise B.V.
Leidsestraat 96, NL-1017 PE Amsterdam,
Netherlands
(540)

30 – Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; rice,
pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery products; chocolate; ice cream, sherbets and
other edible ices; sugar, honey, golden syrup; yeast,
baking powder; salt, seasonings, spices, preserved
herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice for
refreshment.
32 – Beers; non-alcoholic beverages; mineral waters
and carbonated water; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations without alcohol for making beverages.
___________________________________________
(260) AM 2022 113845 A
(800) 1592931
(151) 2020 11 23
(891) 2021 05 11
(731) Daimler AG
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany
(540)

(591) Orange
(531) 27.05.01; 29.01.01
(511)
43 – Restaurant services; take-out restaurant services;
services for providing food and drink.
___________________________________________
(260) AM 2022 113761 A
(800) 1513889
(151) 2019 12 02
(891) 2021 05 21
(731) WR International AG
c/o RA Landtwing, Baarerstrasse 11, CH-6300
Zug, Switzerland
(540)

VERTERA
(591) Black, white
(511)
3 – Non-medicated toiletry preparations and cosmetic
products; non-medicated dentifrices; perfumery products, essential oils; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations.
5 – Pharmaceutical products, medical and veterinary
preparations; hygienic products for medicine; dietetic
substances and foodstuffs for medical or veterinary
use, food for babies; food supplements for humans
and animals; plasters, materials for dressings; material

MERCEDES-EQ
(591) Black, white
(511)
35 – Advertising; business management; business administration; office functions services; rental of advertising space; commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; auctioneering services; business investigations; business research;
commercial information agency services; presentation
of goods on communication media, for retail purposes; price comparison services; economic forecasting;
evaluation of business opportunities; conducting of
business appraisals; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; estimations for
marketing purposes; import-export agency services;
marketing studies; modelling for advertising or sales
promotion; news clipping services; rental of office
machines; opinion polling; organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes; procurement
services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; personnel selection using psychological testing; public relations services; publicity material rental; rental of advertising time on communication media; rental of photocopying machines; rental
of vending machines; shop window dressing; sponsorship search; updating and maintenance of data in computer databases; compilation and systemization of information into computer databases; data search in
computer files for others; loyalty, incentive and bonus
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program services; organisation, operation and supervision of loyalty schemes and incentive schemes; promoting the sale of goods and services of others by
awarding purchase points for credit card use; promotion of goods and services through sponsorship of
sports events.
36 – Insurance underwriting; finance services; monetary affairs; real estate affairs; charitable fund raising;
organization of monetary collections; financial consultancy; insurance consultancy; insurance brokerage;
deposits of valuables; financial information; financial
sponsorship; insurance information; safe deposit services; processing of credit card payments; issuance of
credit cards; provision of credit cards; financial services relating to credit cards; financial services for the
management of credit cards; bank card, credit card,
debit card and electronic payment card services; fundraising and financial sponsorship.
37 – Construction services; automobile repair; assembly [installation] of parts for vehicles; airplane maintenance and repair; anti-rust treatment for vehicles;
artificial snow-making services; boiler cleaning and
repair; building construction supervision; cleaning of
buildings [exterior surface]; cleaning of building interiors; rental of bulldozers; burner maintenance and
repair; car wash; chimney sweeping; diaper cleaning;
dry cleaning; rental of cleaning machines; cleaning of
clothing; installation, maintenance and repair of computer hardware; rental of construction equipment;
construction information; demolition of buildings; disinfecting; drilling of wells; rental of excavators; vermin exterminating, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; mining extraction; film
projector repair and maintenance; fur care, cleaning
and repair; furniture maintenance; vehicle greasing;
provision of construction information; repair information; linen ironing; laundering; leather care, cleaning
and repair; machinery installation, maintenance and
repair; vehicle maintenance; motor vehicle maintenance and repair; office machines and equipment installation, maintenance and repair; painting, interior
and exterior; paper hanging; pipeline construction and
maintenance; vehicle polishing; clothing ironing; quarrying services; rat exterminating; re-inking and refilling of toner cartridges; rental of cranes [construction
equipment]; rental of road sweeping machines; rustproofing; safe maintenance and repair; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; shipbuilding;
painting or repair of signs; street cleaning; strong-room maintenance and repair; swimming-pool maintenance; varnishing; vehicle cleaning; vehicle washing;
washing; washing of linen; window cleaning; recharging of batteries and accumulators; charging of electric vehicles; vehicle fueling services; vehicle breakdown repair services.
39 – Transport; packaging and storage of goods; arranging of transportation for travel tours; boat rental;
freight brokerage [forwarding (Am.)]; transport bro106

kerage; operating canal locks; car parking; car rental;
motor coach rental; distribution of energy; rental of
diving bells; rental of diving suits; electricity distribution; escorting of travellers; franking of mail; transportation of freight; freight and cargo handling services; freight forwarding; refrigerator rental; garage rental; horse rental; ice-breaking; storage information;
transportation information; launching of satellites for
others; parking place rental; transport by pipeline;
refloating of ships; rental of motor racing cars; rental
of storage containers; rental of vehicle roof racks; rental of warehouses; rental of wheelchairs; underwater
salvage; salvage of ships; salvaging; shipbrokerage;
sightseeing [tourism]; traffic information; rental of lorries; vehicle rental; water distribution; water supplying; travel route planning services; booking of hire
cars; booking of seats for travel; planning and booking of travel and transport, via electronic means;
chauffeur services; chauffeur driven car hire services;
taxi transport; providing taxi booking services via
mobile applications; vehicle location services; vehicle
towing services as part of vehicle breakdown assistance services; providing road and traffic information;
vehicle breakdown towing services; rental of cycles;
car sharing services; providing information relating to
vehicle parking services; delivery services; carpooling
services; navigation services; itinerary planning services.
41 – Education and instruction services; entertainment
services; sporting and cultural activities; booking of
seats for shows; publication of books; calligraphy services; editing of printed matter containing pictures, other than for advertising purposes; rental of skin diving
equipment; education information; electronic publishing services; entertainment information; recreation
information; sign language interpretation; layout services, other than for advertising purposes; microfilmming; modelling for artists; rental of movie projectors
and accessories; providing online electronic publications, not downloadable; online publication of electronic books and journals; publication of texts, other than
publicity texts; rental of radio and television sets;
rental of video cassette recorders; rental of audio equipment; rental of video cameras; rental of lighting
apparatus for theatrical sets or television studios; rental of show scenery; rental of sports equipment, except vehicles; rental of stage scenery; timing of sports
events; ticket agency services [entertainment]; translation and interpretation; videotaping; provision of
training courses; exercise instruction; organisation of
automobile races; providing museum facilities [presentation, exhibitions]; museum curator services; museum services; organisation of conferences, exhibitions and competitions; creation [writing] of podcasts.
43 – Services for providing food and drink; providing
temporary accommodation; temporary accommodation reservations; boarding house bookings; rental of
transportable buildings; hotel reservations; rental of
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chairs, tables, table linen, glassware; rental of tents;
information, advice and reservation services for the
provision of food and drink.
___________________________________________

stations for electric vehicles; lithium-ion batteries; batteries, electric.
___________________________________________
(260) AM 2022 113892 A
(800) 1601550
(151) 2021 04 12
(891) 2021 04 12
(731) SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE
(GROUP) CO., LTD.
No.06, Bldg.158, Kaile Avenue, Jinshan
Industry Zone, Jinshan District, Shanghai,
China
(540)

(260) AM 2022 113890 A
(800) 1601502
(151) 2021 03 05
(891) 2021 03 05
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC.
A.Ş.
15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:50,
Bağcılar, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for
medical purposes, chemical preparations for medical
purposes, dietary supplements, including those adapted for medical purposes, dietary supplements for slimming purposes, food for babies, herbs and herbal
beverages adapted for medicinal purposes, dental preparations and articles, sanitary preparations for medical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters,
materials for dressings, diapers, including those made
of paper and textiles, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, deodorants, other than for
human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants, antiseptics, detergents for medical
purposes.
___________________________________________

(591) Brown, orange, green, white
(531) 03.07.04; 04.03.20; 24.03.09; 24.03.13;
24.03.18; 27.05.01; 29.01.15
(511)
12 – Wheelchairs; bicycles; electric bicycles; twowheeled trolleys; scooters [vehicles]; folding luggage
trolleys; electric tricycles; motorcycles; strollers.
___________________________________________

(260) AM 2022 113891 A
(800) 1601519
(151) 2021 04 20
(891) 2021 04 20
(731) EcoFlow Inc.
Plant A202, Founder Technology Industrial
Park, Shiyan Subdistrict, Bao’an District
Shenzhen, 518000 Guangdong, China
(540)

(260) AM 2022 113893 A
(800) 1601599
(151) 2020 12 17
(891) 2020 12 17
(731) DEPPOT BANYO EKİPMANLARI, SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Akçaburgaz Mah., Akçaburgaz Cad. No:91/5,
Esenyurt, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 26.03.23; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.08;
27.01.01; 27.01.25; 27.05.01
(511)
9 – Batteries for vehicles; battery boxes; accumulators, electric; photovoltaic cells; solar batteries; battery chargers; rechargeable electric batteries; charging

(591) Grey, purple
(531) 27.05.09; 27.05.19; 29.01.12
(511)
11 – Regulating accessories for water or gas apparatus
and pipes, taps for sanitary installations and safety accessories for water apparatus, bath fittings, bath installations, bidets, pipes, wash-hand basins, faucets for
pipes and pipelines, mixer faucets for water pipes,
sanitary apparatus and installations, sinks, bath tubs,
taps for pipes, taps for wash-hand basins, bidet taps,
hand-held shower heads, hand-held showers, mixer

№5 2022 03 10

107

სასაქონლო ნიშნები
showers, water-saving shower heads, single-lever faucets for sinks, bathroom sinks, kitchen sinks, watersaving faucets, automatic faucets.
21 – Nozzles for watering hose, plastic spray nozzles
for watering hoses, nozzles for sprinkler hose, sprayer
wands for garden hose, spray nozzles for garden
hoses, strainers for household purposes, strainers, not
of precious metal, strainers of precious metal; household or kitchen utensils and containers; cookware and
tableware, except forks, knives and spoons; combs
and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware, portable plastic
containers for household and kitchen use, cooking
pots and pans, non-electric, portable pots and pans for
camping, cosmetic and toilet utensils, fitted toilet
bags, toilet brushes, toilet utensils, toilet sponges, toilet paper holders, toilet paper dispensers, toilet cases,
toilet brushes.
___________________________________________
(260) AM 2022 113939 A
(800) 1602681
(151) 2021 05 28
(891) 2021 05 28
(731) Department of International Trade Promotion
Ministry of Commerce 563 Nonthaburi Road,
Bangkrasor, Meung Nonthaburi, 11000
Nonthaburi, Thailand
(540)

(591) RED M100 Y100 and BLACK BL100.
(531) 26.01.03; 26.01.05; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.09; 29.01.12
(526) mark
(511)
35 – Commercial public relation services; commercial
management.
41 – Organisation of commercial design contests.

(260) AM 2022 113940 A
(800) 1602683
(151) 2020 12 16
(891) 2020 12 16
(731) ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Akçaburgaz Mah 153 Sk No :27 A, Esenyurt,
İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, gree, white
(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.08; 29.01.12
(511)
5 – Pharmaceutical products, medical and veterinary
preparations; sanitary products for medical purposes;
dietetic substances and foodstuffs for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals, vitamins; amino acids for medical
purposes; dietary fiber to aid digestion; dietary supplements and dietetic preparations; dietary and nutritional supplements; dietary and nutritional supplements
containing fish oils; dietary and nutritional supplements; dietary and nutritional supplements used for
weight loss; enzyme food supplements; food supplements; food supplements consisting of amino acids;
food supplements for sportsmen; food supplements in
liquid form; herbal supplements; meal replacement
shakes adapted for medical use; mineral supplements;
nutritional supplement shakes; nutritional supplements; nutritional supplements for boosting energy;
nutritional supplements for support of the immune
system; nutritional supplements for bone and joint
support; nutritional supplements, namely, probiotic
compositions; nutritional and dietary supplements formed and packaged as bars; protein dietary supplements; protein supplement shakes; antiseptics; disinfectants; detergents for medical purposes.
___________________________________________
(260) AM 2022 113941 A
(800) 1602745
(151) 2021 04 02
(891) 2021 04 02
(731) Limited liability company "Krasota"
ul. im. Babushkina, d. 215, of. 2, Krasnodar,
RU-350049 Krasnodarskiy kray, Russian
Federation
(540)

42 – Conducting examination processes for commercial design certification purposes.
___________________________________________
(591) Gold
(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.02
(511)
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparations for household purposes; antistatic preparations for
household purposes; aromatics [essential oils]; air fra108
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grancing preparations; cake flavourings [essential
oils]; flavourings for beverages [essential oils]; food
flavourings [essential oils]; breath freshening sprays;
canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; balms, other than for medical purposes; basma
[cosmetic dye]; lip glosses; polishing stones; abrasive
paper; emery paper; polishing paper; petroleum jelly
for cosmetic purposes; shoe polish; cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; sachets for perfuming linen; drying agents for dishwashing machines;
adhesives for cosmetic purposes; scented water; Javelle water; lavender water; toilet water; wax for parquet
floors; floor wax; non-slipping wax for floors; depilatory wax; moustache wax; tailors' wax; creams for
leather; polish for furniture and flooring; shoemakers'
wax; polishing wax; massage gels, other than for medical purposes; heliotropine; dental bleaching gels;
geraniol; make-up; deodorants for pets; depilatory
preparations; air fragrance reed diffusers; scented wood; perfumes; non-slipping liquids for floors; windscreen cleaning liquids; greases for cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning; perfumery; decorative
transfers for cosmetic purposes; ionone [perfumery];
shaving stones [astringents]; smoothing stones; eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive]; carbides of metal [abrasives]; alum stones [astringents]; tripoli stone for polishing; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing false hair; hair conditioners; quillaia bark for washing; corundum [abrasive]; beard dyes; colorants for toilet purposes; cosmetic dyes; starch for laundry purposes;
laundry glaze; shoe cream; polishing creams; cosmetic creams; skin whitening creams; polishing rouge;
incense; hair spray; nail varnish; hair lotions; lotions
for cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty
masks; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic
purposes; oils for toilet purposes; essential oils; essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; essential oils of citron; oils for cleaning purposes; bergamot
oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond
oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; whiting;
cleaning chalk; almond milk for cosmetic purposes;
cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery];
soap; deodorant soap; shaving soap; soap for brightening textile; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; almond soap; mint for
perfumery; cosmetic kits; emery; nail art stickers; false nails; eau de Cologne; bases for flower perfumes;
joss sticks; pastes for razor strops; toothpaste; pumice
stone; lipstick cases; hydrogen peroxide for cosmetic
purposes; breath freshening strips; teeth whitening
strips; sandcloth; glass cloth [abrasive cloth]; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; dentifrices;
shaving preparations; cosmetic preparations for baths;
bath preparations, not for medical purposes; hair straightening preparations; hair waving preparations; laundry soaking preparations; grinding preparations;
smoothing preparations [starching]; colour-removing
preparations; leather bleaching preparations; polishing

preparations; denture polishes; mouthwashes, not for
medical purposes; cosmetic preparations for slimming
purposes; starch glaze for laundry purposes; preparations to make the leaves of plants shiny; eye-washes,
not for medical purposes; fabric softeners for laundry
use; laundry bleach; dry-cleaning preparations; paint
stripping preparations; lacquer-removing preparations; make-up removing preparations; floor wax removers [scouring preparations]; varnish-removing preparations; rust removing preparations; nail care preparations; cleaning preparations; preparations for cleaning
dentures; wallpaper cleaning preparations; preparations for unblocking drain pipes; chemical cleaning
preparations for household purposes; collagen preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations
[decolorants] for household purposes; laundry preparations; aloe vera preparations for cosmetic purposes;
sunscreen preparations; colour-brightening chemicals
for household purposes [laundry]; breath freshening
preparations for personal hygiene; shining preparations [polish]; make-up powder; diamantine [abrasive];
stain removers; nail varnish removers; vaginal washes
for personal sanitary or deodorant purposes; scouring
solutions; false eyelashes; baby wipes impregnated
with cleaning preparations; tissues impregnated with
cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up
removing preparations; safrol; massage candles for
cosmetic purposes; laundry blueing; turpentine for
degreasing; potpourris [fragrances]; bleaching soda;
bath salts, not for medical purposes; bleaching salts;
fumigation preparations [perfumes]; leather preservatives [polishes]; ammonia [volatile alkali] [detergent]; astringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for permanent
waving; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic
preparations for skin care; cosmetics; cosmetics for
children; cosmetics for animals; mascara; cleansers
for intimate personal hygiene purposes, non medicated; douching preparations for personal sanitary or
deodorant purposes [toiletries]; detergents, other than
for use in manufacturing operations and for medical
purposes; degreasers, other than for use in manufacturing processes; bleaching preparations [decolorants]
for cosmetic purposes; toiletry preparations; antiperspirants [toiletries]; phytocosmetic preparations; talcum powder, for toilet use; cotton swabs for cosmetic
purposes; terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths
impregnated with a detergent for cleaning; henna
[cosmetic dye]; shampoos; shampoos for animals
[non-medicated grooming preparations]; shampoos
for pets [non-medicated grooming preparations]; dry
shampoos; sandpaper; soda lye; herbal extracts for
cosmetic purposes; extracts of flowers [perfumes]; ethereal essences; badian essence; mint essence [essential oil]; nail glitter; washing soda, for cleaning; gel
eye patches for cosmetic purposes; deodorants for human beings or for animals.
___________________________________________
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(260) AM 2022 113943 A
(800) 1602816
(151) 2021 04 23
(891) 2021 04 23
(731) Eskaro Group AB
Box 11918, SE-404 39 Göteborg,
Sweden
(540)

(540)

(591) Violet and green
(531) 01.13.15; 07.03.15; 26.11.25; 29.01.12
(511)
44 – Medical services and provision of information on
these services.
___________________________________________

(591) White, black, grey
(531) 01.15.15; 20.01.05; 26.13.25; 27.03.15; 28.05
(511)
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants,
dyes.
___________________________________________
(260) AM 2022 114021 A
(800) 1256535
(151) 2015 06 03
(891) 2021 06 03
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

SPEERSTA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
___________________________________________
(260) AM 2022 114119 A
(800) 1550011
(151) 2020 07 28
(891) 2021 06 25
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
(540)

(260) AM 2022 114121 A
(800) 1555760
(151) 2020 07 31
(891) 2021 06 20
(731) Jiangsu Jiejie Tools Co., Ltd
No.1 Avenue Nanmachang Huaian Economic;
and Technological Development Zone,
Huaian, Jiangsu, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
7 – Compressed air machines; metalworking machines; hand-held tools, other than hand-operated; agricultural implements other than hand-operated; stoneworking machines; pneumatic jacks; electric saws; electric drill bits; spray guns for paint; pumps [machines]; machines and apparatus for cleaning, electric;
mixing machines; packaging machines; cutting machines; machines and apparatus for polishing [electric]; blades [parts of machines]; electric hand drills;
dynamos; motors, electric, other than for land vehicles; electric hammers; electric welding apparatus; woodworking machines; gasoline engines, not for land
vehicles; reciprocating saws; trueing machines; drilling heads [parts of machines].
___________________________________________

ZOLGENSMA
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
___________________________________________
(260) AM 2022 114120 A
(800) 1550066
(151) 2020 07 28
(891) 2021 06 22
(731) NOVARTIS AG
CH-4002 Basel, Switzerland
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საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში
(260) AM 2022 105589 A
(800) 1495423
(151) 2019 02 26
(181) 2029 02 26
(891) 2019 02 26
(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 09, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45
___________________________________________
(260) AM 2022 106330 A
(800) 1498030
(151) 2019 09 13
(181) 2029 09 13
(891) 2019 09 13
(511) 30
___________________________________________
(260) AM 2022 106425 A
(800) 1498572
(151) 2019 09 13
(181) 2029 09 13
(891) 2019 09 13
(511) 29, 30
___________________________________________
(260) AM 2022 109475 A
(800) 1546730
(151) 2020 07 16
(181) 2030 07 16
(891) 2020 07 16
(511) 16, 20, 21
___________________________________________
(260) AM 2022 109876 A
(800) 1551629
(151) 2020 06 02
(181) 2030 06 02
(891) 2020 06 02
(511) 28, 41
___________________________________________
(260) AM 2022 110154 A
(800) 1555080
(151) 2020 07 15
(181) 2030 07 15
(891) 2020 07 15
(511) 07, 09, 12, 18, 25
___________________________________________

(260) AM 2022 111316 A
(800) 1501160
(151) 2019 09 28
(181) 2029 09 28
(891) 2020 10 12
(511) 30, 32
___________________________________________
(260) AM 2022 111356 A
(800) 1571169
(151) 2020 12 10
(181) 2030 12 10
(891) 2020 12 10
(511) 32
___________________________________________
(260) AM 2022 111357 A
(800) 1571231
(151) 2020 10 15
(181) 2030 10 15
(891) 2020 10 15
(511) 30
___________________________________________
(260) AM 2022 111387 A
(800) 1117057
(151) 2012 04 12
(181) 2022 04 12
(891) 2020 12 08
(511) 03
___________________________________________
(260) AM 2022 111388 A
(800) 1147977
(151) 2012 12 24
(181) 2022 12 24
(891) 2020 12 08
(511) 03
___________________________________________
(260) AM 2022 111392 A
(800) 1412700
(151) 2018 04 16
(181) 2028 04 16
(891) 2020 12 21
(511) 09, 38, 42
___________________________________________
(260) AM 2022 111461 A
(800) 1572302
(151) 2020 07 31
(181) 2030 07 31
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(891) 2020 07 31
(511) 36
___________________________________________

(891) 2020 12 10
(511) 09, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 111462 A
(800) 1572303
(151) 2020 09 03
(181) 2030 09 03
(891) 2020 09 03
(511) 03, 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111495 A
(800) 1540337
(151) 2020 06 09
(181) 2030 06 09
(891) 2020 12 29
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111463 A
(800) 1572305
(151) 2020 12 07
(181) 2030 12 07
(891) 2020 12 07
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2022 111560 A
(800) 1573644
(151) 2020 11 10
(181) 2030 11 10
(891) 2020 11 10
(511) 35, 36, 39, 42, 44
___________________________________________

(260) AM 2022 111464 A
(800) 1572307
(151) 2020 07 31
(181) 2030 07 31
(891) 2020 07 31
(511) 36
___________________________________________

(260) AM 2022 111561 A
(800) 1573655
(151) 2020 10 13
(181) 2030 10 13
(891) 2020 10 13
(511) 05, 10
___________________________________________

(260) AM 2022 111465 A
(800) 1572328
(151) 2020 08 14
(181) 2030 08 14
(891) 2020 08 14
(511) 01, 02, 03, 05, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,
27, 34, 35, 39, 40, 41, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 111562 A
(800) 1573748
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 34
___________________________________________

(260) AM 2022 111491 A
(800) 1572875
(151) 2020 07 24
(181) 2030 07 24
(891) 2020 07 24
(511) 06, 07, 08, 09, 11, 35
___________________________________________
(260) AM 2022 111492 A
(800) 1128353
(151) 2012 06 18
(181) 2022 06 18
(891) 2020 11 25
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2022 111493 A
(800) 1471179
(151) 2019 04 02
(181) 2029 04 02
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(260) AM 2022 111563 A
(800) 1573762
(151) 2020 12 14
(181) 2030 12 14
(891) 2020 12 14
(511) 30
___________________________________________
(260) AM 2022 111564 A
(800) 1573821
(151) 2020 10 30
(181) 2030 10 30
(891) 2020 10 30
(511) 05, 10
___________________________________________
(260) AM 2022 111574 A
(800) 1411753
(151) 2018 04 16
(181) 2028 04 16
(891) 2020 12 21
(511) 09, 38, 42
___________________________________________
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(260) AM 2022 111622 A
(800) 1574246
(151) 2020 11 13
(181) 2030 11 13
(891) 2020 11 13
(511) 32
___________________________________________

(260) AM 2022 111655 A
(800) 1575123
(151) 2021 01 05
(181) 2031 01 05
(891) 2021 01 05
(511) 12, 37
___________________________________________

(260) AM 2022 111623 A
(800) 1574284
(151) 2020 11 30
(181) 2030 11 30
(891) 2020 11 30
(511) 03, 05, 10, 16, 25, 28, 35, 39
___________________________________________

(260) AM 2022 111656 A
(800) 1575177
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111624 A
(800) 1574299
(151) 2020 12 09
(181) 2030 12 09
(891) 2020 12 09
(511) 02, 17, 19
___________________________________________

(260) AM 2022 111657 A
(800) 1575178
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111625 A
(800) 1574313
(151) 2020 12 09
(181) 2030 12 09
(891) 2020 12 09
(511) 02, 17, 19
___________________________________________

(260) AM 2022 111658 A
(800) 1575179
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111637 A
(800) 1574753
(151) 2020 09 29
(181) 2030 09 29
(891) 2020 09 29
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41
___________________________________________

(260) AM 2022 111659 A
(800) 1575180
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111639 A
(800) 1574876
(151) 2020 09 25
(181) 2030 09 25
(891) 2020 09 25
(511) 03, 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111660 A
(800) 1575181
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111653 A
(800) 1575081
(151) 2020 12 14
(181) 2030 12 14
(891) 2020 12 14
(511) 01, 05, 31
___________________________________________

(260) AM 2022 111661 A
(800) 1575182
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 05
___________________________________________
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(260) AM 2022 111662 A
(800) 1575185
(151) 2021 01 05
(181) 2031 01 05
(891) 2021 01 05
(511) 09, 10
___________________________________________

(260) AM 2022 111770 A
(800) 1575597
(151) 2020 12 30
(181) 2030 12 30
(891) 2020 12 30
(511) 14
___________________________________________

(260) AM 2022 111672 A
(800) 1575352
(151) 2020 12 21
(181) 2030 12 21
(891) 2020 12 21
(511) 29
(551) Collective
___________________________________________

(260) AM 2022 111781 A
(800) 1575985
(151) 2020 09 24
(181) 2030 09 24
(891) 2020 09 24
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2022 111683 A
(800) 881581
(151) 2004 12 06
(181) 2024 12 06
(891) 2020 12 25
(511) 11
___________________________________________
(260) AM 2022 111684 A
(800) 1373004
(151) 2017 01 26
(181) 2027 01 26
(891) 2020 12 25
(511) 07, 11, 37
___________________________________________
(260) AM 2022 111685 A
(800) 1423974
(151) 2018 08 15
(181) 2028 08 15
(891) 2020 12 18
(511) 12
___________________________________________
(260) AM 2022 111760 A
(800) 1575526
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 05
___________________________________________
(260) AM 2022 111769 A
(800) 1575562
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 05
___________________________________________
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(260) AM 2022 111787 A
(800) 1576188
(151) 2020 12 04
(181) 2030 12 04
(891) 2020 12 04
(511) 08, 10, 14
___________________________________________
(260) AM 2022 111788 A
(800) 1576223
(151) 2020 10 27
(181) 2030 10 27
(891) 2020 10 27
(511) 03, 05
___________________________________________
(260) AM 2022 111789 A
(800) 1576239
(151) 2020 12 09
(181) 2030 12 09
(891) 2020 12 09
(511) 14
___________________________________________
(260) AM 2022 111790 A
(800) 1576250
(151) 2020 10 27
(181) 2030 10 27
(891) 2020 10 27
(511) 03, 05
___________________________________________
(260) AM 2022 111791 A
(800) 1576303
(151) 2020 07 07
(181) 2030 07 07
(891) 2020 07 07
(511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
___________________________________________
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(260) AM 2022 111803 A
(800) 1576499
(151) 2020 11 24
(181) 2030 11 24
(891) 2020 11 24
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2022 111889 A
(800) 1576915
(151) 2020 11 17
(181) 2030 11 17
(891) 2020 11 17
(511) 11, 44
___________________________________________

(260) AM 2022 111808 A
(800) 1576693
(151) 2020 11 26
(181) 2030 11 26
(891) 2020 11 26
(511) 01, 05
___________________________________________

(260) AM 2022 111896 A
(800) 1577168
(151) 2021 01 15
(181) 2031 01 15
(891) 2021 01 15
(511) 42
___________________________________________

(260) AM 2022 111810 A
(800) 1576714
(151) 2020 11 03
(181) 2030 11 03
(891) 2020 11 03
(511) 25, 35
___________________________________________

(260) AM 2022 111897 A
(800) 1577335
(151) 2020 12 15
(181) 2030 12 15
(891) 2020 12 15
(511) 01, 02, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 35,
37, 39, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 111815 A
(800) 1081602
(151) 2011 05 20
(181) 2021 05 20
(891) 2021 01 11
(511) 06, 19
___________________________________________
(260) AM 2022 111816 A
(800) 1086795
(151) 2011 05 26
(181) 2021 05 26
(891) 2020 10 06
(511) 05, 35, 39
___________________________________________
(260) AM 2022 111826 A
(800) 1398038
(151) 2018 01 10
(181) 2028 01 10
(891) 2021 01 29
(511) 01, 04, 06, 14, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 42
___________________________________________
(260) AM 2022 111888 A
(800) 1576898
(151) 2020 11 17
(181) 2030 11 17
(891) 2020 11 17
(511) 01, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 35, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 111898 A
(800) 1577352
(151) 2020 11 30
(181) 2030 11 30
(891) 2020 11 30
(511) 24
___________________________________________
(260) AM 2022 111901 A
(800) 1577362
(151) 2020 12 29
(181) 2030 12 29
(891) 2020 12 29
(511) 09
___________________________________________
(260) AM 2022 111902 A
(800) 1577368
(151) 2021 01 20
(181) 2031 01 20
(891) 2021 01 20
(511) 35, 36, 37, 41, 42
___________________________________________
(260) AM 2022 111903 A
(800) 1577381
(151) 2020 12 28
(181) 2030 12 28
(891) 2020 12 28
(511) 03
___________________________________________
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(260) AM 2022 111905 A
(800) 1577436
(151) 2020 12 16
(181) 2030 12 16
(891) 2020 12 16
(511) 19, 37, 41
___________________________________________

(260) AM 2022 111978 A
(800) 1577955
(151) 2020 12 17
(181) 2030 12 17
(891) 2020 12 17
(511) 11
___________________________________________

(260) AM 2022 111906 A
(800) 1577471
(151) 2020 12 18
(181) 2030 12 18
(891) 2020 12 18
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2022 111979 A
(800) 1578004
(151) 2020 12 22
(181) 2030 12 22
(891) 2020 12 22
(511) 03, 16, 41
___________________________________________

(260) AM 2022 111908 A
(800) 1577546
(151) 2020 06 25
(181) 2030 06 25
(891) 2020 06 25
(511) 07, 08, 12, 35
___________________________________________

(260) AM 2022 111983 A
(800) 1578133
(151) 2020 07 28
(181) 2030 07 28
(891) 2020 07 28
(511) 35, 36, 39, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 111909 A
(800) 1577571
(151) 2020 09 30
(181) 2030 09 30
(891) 2020 09 30
(511) 29, 30
___________________________________________

(260) AM 2022 111984 A
(800) 1578146
(151) 2020 12 09
(181) 2030 12 09
(891) 2020 12 09
(511) 03, 16, 21, 28
___________________________________________

(260) AM 2022 111920 A
(800) 1577817
(151) 2020 11 20
(181) 2030 11 20
(891) 2020 11 20
(511) 16
___________________________________________

(260) AM 2022 111989 A
(800) 1578322
(151) 2020 12 25
(181) 2030 12 25
(891) 2020 12 25
(511) 07, 08, 11
___________________________________________

(260) AM 2022 111922 A
(800) 1577877
(151) 2020 12 14
(181) 2030 12 14
(891) 2020 12 14
(511) 12
___________________________________________

(260) AM 2022 111990 A
(800) 1578324
(151) 2021 01 27
(181) 2031 01 27
(891) 2021 01 27
(511) 07
___________________________________________

(260) AM 2022 111923 A
(800) 1577915
(151) 2020 08 26
(181) 2030 08 26
(891) 2020 08 26
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2022 112005 A
(800) 1578657
(151) 2021 01 04
(181) 2031 01 04
(891) 2021 01 04
(511) 05
___________________________________________
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(260) AM 2022 112007 A
(800) 1578750
(151) 2021 01 21
(181) 2031 01 21
(891) 2021 01 21
(511) 28, 35
___________________________________________

(260) AM 2022 112033 A
(800) 1579324
(151) 2020 10 09
(181) 2030 10 09
(891) 2020 10 09
(511) 02, 35
___________________________________________

(260) AM 2022 112009 A
(800) 1578764
(151) 2020 12 11
(181) 2030 12 11
(891) 2020 12 11
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2022 112034 A
(800) 1579344
(151) 2021 01 08
(181) 2031 01 08
(891) 2021 01 08
(511) 05, 31
___________________________________________

(260) AM 2022 112012 A
(800) 1578815
(151) 2020 10 14
(181) 2030 10 14
(891) 2020 10 14
(511) 35, 37, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 112035 A
(800) 708770
(151) 1999 01 16
(181) 2029 01 16
(891) 2021 02 17
(511) 01, 05
___________________________________________

(260) AM 2022 112015 A
(800) 1578956
(151) 2020 11 13
(181) 2030 11 13
(891) 2020 11 13
(511) 07, 09, 11, 35, 37, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 112036 A
(800) 919405
(151) 2007 02 22
(181) 2027 02 22
(891) 2021 02 08
(511) 25
___________________________________________

(260) AM 2022 112017 A
(800) 1578981
(151) 2021 01 26
(181) 2031 01 26
(891) 2021 01 26
(511) 32
___________________________________________

(260) AM 2022 112037 A
(800) 1407666
(151) 2018 04 09
(181) 2028 04 09
(891) 2021 02 18
(511) 18, 25, 35
___________________________________________

(260) AM 2022 112021 A
(800) 1579047
(151) 2020 10 17
(181) 2030 10 17
(891) 2020 10 17
(511) 34
___________________________________________

(260) AM 2022 112038 A
(800) 1550852
(151) 2020 07 28
(181) 2030 07 28
(891) 2021 02 11
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2022 112032 A
(800) 1579321
(151) 2020 10 15
(181) 2030 10 15
(891) 2020 10 15
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2022 112039 A
(800) 1568232
(151) 2020 11 19
(181) 2030 11 19
(891) 2021 02 15
(511) 11
___________________________________________
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(260) AM 2022 112116 A
(800) 1579910
(151) 2020 09 14
(181) 2030 09 14
(891) 2020 09 14
(511) 41
___________________________________________

(260) AM 2022 112200 A
(800) 1581010
(151) 2021 01 15
(181) 2031 01 15
(891) 2021 01 15
(511) 18, 25
___________________________________________

(260) AM 2022 112126 A
(800) 1580479
(151) 2020 10 06
(181) 2030 10 06
(891) 2020 10 06
(511) 38, 41, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 112205 A
(800) 1581176
(151) 2021 01 19
(181) 2031 01 19
(891) 2021 01 19
(511) 01
___________________________________________

(260) AM 2022 112129 A
(800) 1580548
(151) 2020 10 06
(181) 2030 10 06
(891) 2020 10 06
(511) 38, 41, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 112218 A
(800) 1581430
(151) 2021 01 11
(181) 2031 01 11
(891) 2021 01 11
(511) 07
___________________________________________

(260) AM 2022 112134 A
(800) 1580602
(151) 2021 01 19
(181) 2031 01 19
(891) 2021 01 19
(511) 01
___________________________________________

(260) AM 2022 112237 A
(800) 1581830
(151) 2020 11 27
(181) 2030 11 27
(891) 2020 11 27
(511) 10
___________________________________________

(260) AM 2022 112135 A
(800) 1580617
(151) 2020 11 18
(181) 2030 11 18
(891) 2020 11 18
(511) 28
___________________________________________

(260) AM 2022 112251 A
(800) 1495541
(151) 2019 05 24
(181) 2029 05 24
(891) 2020 07 30
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2022 112151 A
(800) 1365845
(151) 2017 05 09
(181) 2027 05 09
(891) 2021 02 03
(511) 18, 20, 22, 25
___________________________________________

(260) AM 2022 112252 A
(800) 1580316
(151) 2020 12 08
(181) 2030 12 08
(891) 2021 03 04
(511) 17, 19, 20
___________________________________________

(260) AM 2022 112163 A
(800) 1579394
(151) 2020 12 30
(181) 2030 12 30
(891) 2020 12 30
(511) 32
___________________________________________

(260) AM 2022 112313 A
(800) 1582220
(151) 2020 09 14
(181) 2030 09 14
(891) 2020 09 14
(511) 41
___________________________________________
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(260) AM 2022 112314 A
(800) 1582239
(151) 2020 10 22
(181) 2030 10 22
(891) 2020 10 22
(511) 35, 42
___________________________________________

(260) AM 2022 112355 A
(800) 1318501
(151) 2016 06 24
(181) 2026 06 24
(891) 2021 01 12
(511) 05, 35
___________________________________________

(260) AM 2022 112318 A
(800) 1582367
(151) 2020 12 17
(181) 2030 12 17
(891) 2020 12 17
(511) 39
___________________________________________

(260) AM 2022 112357 A
(800) 1338069
(151) 2017 01 30
(181) 2027 01 30
(891) 2020 12 30
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2022 112320 A
(800) 1582375
(151) 2021 01 20
(181) 2031 01 20
(891) 2021 01 20
(511) 25
___________________________________________

(260) AM 2022 112435 A
(800) 1583746
(151) 2020 12 23
(181) 2030 12 23
(891) 2020 12 23
(511) 35
___________________________________________

(260) AM 2022 112324 A
(800) 1582624
(151) 2021 01 29
(181) 2031 01 29
(891) 2021 01 29
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2022 112445 A
(800) 1584328
(151) 2021 02 17
(181) 2031 02 17
(891) 2021 02 17
(511) 14
___________________________________________

(260) AM 2022 112339 A
(800) 1583056
(151) 2020 08 18
(181) 2030 08 18
(891) 2020 08 18
(511) 06, 12, 21
___________________________________________

(260) AM 2022 112467 A
(800) 1567709
(151) 2020 10 29
(181) 2030 10 29
(891) 2021 02 26
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2022 112353 A
(800) 1583324
(151) 2020 11 11
(181) 2030 11 11
(891) 2020 11 11
(511) 02, 06
___________________________________________

(260) AM 2022 112786 A
(800) 1587990
(151) 2021 02 03
(181) 2031 02 03
(891) 2021 02 03
(511) 35
___________________________________________

(260) AM 2022 112354 A
(800) 1225799
(151) 2014 07 10
(181) 2024 07 10
(891) 2020 12 30
(511) 05
___________________________________________
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გამოგონებები
პატენტების მოქმედების აღდგენა
(21) AP 2008 11415
(11) P 2012 5693 B
(73) ბაიოჯენ მა ინკ.
(54) SP35 ანტისხეულები და მათი გამოყენება
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 09
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________
(21) AP 2010 12660
(11) P 2016 6528 B
(73) ოფისინ მაკაფერი ს.პ.ა.
(54) დაწნულმავთულებიანი დამცავი ლითონის ბადე და დანადგარი და ხერხი მის
დასამზადებლად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 10
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________
(21) AP 2013 12974
(11) P 2016 6446 B
(73) ზურაბ ასლამაზაშვილი;
გიორგი ონიაშვილი;
გარეგინ ზახაროვი;
გიორგი თავაძე;
ავთანდილ ხვადაგიანი;
ოთარ ოქროსცვარიძე;
ალექსანდრე ბერნერი
(54) სალი შენადნობი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 22
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________
(21) AP 2013 12975
(11) P 2016 6447 B
(73) ზურაბ ასლამაზაშვილი;
გიორგი ონიაშვილი;
გარეგინ ზახაროვი;
გიორგი თავაძე;
ავთანდილ ხვადაგიანი;
ოთარ ოქროსცვარიძე;
ალექსანდრე ბერნერი
(54) სალი შენადნობი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 22
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________

120

№5 2022 03 10

ოფიციალური შეტყობინებები
(21) AP 2013 12976
(11) P 2016 6519 B
(73) ზურაბ ასლამაზაშვილი;
გიორგი ონიაშვილი;
გარეგინ ზახაროვი;
გიორგი თავაძე;
ავთანდილ ხვადაგიანი;
ოთარ ოქროსცვარიძე
(54) Ti - B- N - Me და Ti - B - N - C - Me სისტემებში ულტრადისპერსული სტრუქტურის მქონე
სალი შენადნობის - სინთეტიკური კომპოზიციური კერამიკული მასალების მიღების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 22
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________
(21) AP 2015 14494
(11) P 2020 7108 B
(73) ჯენოსაიენს ფარმა
(54) ჩანაცვლებული 2,4 დიამინო-ქინოლინი ახალი კიბოს საწინააღმდეგო აგენტების სახით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 10 26
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________
(21) AP 2019 14996
(11) P 2020 7187 B
(73) ომარ ლომთაძე;
გივი ჩიმაკაძე
(54) გახანგრძლივებული მოქმედების ინსექტო-აკარიციდული კომპოზიცია
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 11
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________
(21) AP 2003 8365
(11) P 2007 4024 B
(73) ბაიოჯენ მა ინკ.
(54) ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთის შესაუღლებელი რადიკალის შემცველი
პოლიალკილენ გლიკოლი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 17
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________

№5 2022 03 10

121

ოფიციალური შეტყობინებები

პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით
(21) AP 2012 12581
(11) P 2013 5895 B
(73) ეთერ ქემერტელიძე;
ალექსანდრე სხირტლაძე;
ცისანა სულაქველიძე
(54) დიგიტონინის მიღების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 20
________________________________________
(21) AP 2012 12584
(11) P 2014 6199 B
(73) ეთერ ქემერტელიძე;
მერი ალანია;
ნანა ქავთარაძე
(54) ჰიპოაზოტემიური მოქმედების მქონე საშუალება მცენარე Pueraria hirsuta Matsum-ის
ფოთლებიდან
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 20
________________________________________
(21) AP 2016 14065
(11) P 2017 6701 B
(73) თამაზ შიოშვილი
(54) ქარის ენერგიის მიმღები მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 22
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 22
________________________________________
(21) AP 2015 14266
(11) P 2018 6893 B
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტედ
(54) GPR6-ის პირაზინული მოდულატორები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 13
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 13
________________________________________
(21) AP 2016 14563
(11) P 2020 7098 B
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა.
(54) მუსკარინული რეცეპტორის ანტაგონისტური და ბეტა2 ადრენერგული რეცეპტორის
აგონისტური აქტიურობის მქონე ნაერთები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 10
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 10
________________________________________
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(21) AP 2016 14581
(11) P 2019 6980 B
(73) სმარტ სპირიტს ს.ლ.
(54) ინფუზორი ალკოჰოლური სასმელებისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 16
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 16
________________________________________
(21) AP 2019 14996
(11) P 2020 7187 B
(73) ომარ ლომთაძე;
გივი ჩიმაკაძე
(54) გახანგრძლივებული მოქმედების ინსექტო-აკარიციდული კომპოზიცია
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 11
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2024 02 11
________________________________________
(21) AP 2020 15272
(11) P 2021 7283 B
(73) რამაზ ტყემალაძე;
ზაურ ჩიტიძე;
ზაურ ბალამწარაშვილი;
მალხაზ ახვლედიანი;
გურამ ბოსიკოვი;
ირაკლი გრძელიშვილი;
ნიკოლოზ გელაშვილი;
გიორგი კვარაცხელია;
თინათინ დარსაველიძე;
დავით მოსულიშვილი;
იგორ გელაშვილი;
მაია გოგოტიშვილი
(54) მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატის ძარა-ისრის მექანიზმი ჰიდრომექანიკური
ამძრავით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 06
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 06
________________________________________

პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა
(21) AP 2015 14261
(11) P 2018 6808 B
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ
(54) კონდენსირებული ჰეტეროციკლური ნაერთი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 02 12
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 02 12
________________________________________
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პატენტმფლობელების სახელისა და/ან მისამართის ცვლილებები
(21) AP 2015 14379
(11) P 2019 7011 B
(54) ჰეტეროარილური ნაერთები კინაზას ინჰიბირებისათვის
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი:
ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში, ოსაკა (JP)
ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: არიად ფარმასიუტიკალს ინკ.
40 ლენდსდაუნ სტრიტ, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 02139,
აშშ (US)
რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 02 25
__________________________________________
(21) AP 2015 14706
(11) P 2020 7111 B
(54) ჰეტეროარილური ნაერთები კინაზას ინჰიბირებისათვის
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი:
ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში, ოსაკა (JP)
ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: არიად ფარმასიუტიკალს ინკ.
40 ლენდსდაუნ სტრიტ, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 02139,
აშშ (US)
რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 02 25
__________________________________________

სასარგებლო მოდელები
პატენტის მოქმედების აღდგენა
(21) AU 2020 15270
(11) U 2021 2080 Y
(73) ნინო მჭედლიშვილი
(54) მრავალჯერადი გამოყენების საფენი ქალბატონებისთვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 04
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 03 10
________________________________________
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პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით
(21) AU 2016 14064
(11) U 2016 1915 Y
(73) შპს „მალტისოფტი“
(54) მომხმარებლის მიერ მომსახურების საფასურის დაფარვის სისტემა სატელევიზიო ქსელის
გამოყენებით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 22
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 22
________________________________________
(21) AU 2020 15275
(11) U 2021 2066 Y
(73) დავითი ჩიჩუა
(54) მობილური სისტემა საგანმანათლებლო, საგამოცდო ან საკონფერენციო მიზნებისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 13
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 13
________________________________________
(21) AU 2020 15290
(11) U 2021 2076 Y
(73) გოგა ჩახაია;
ლევანი წულუკიძე
(54) ღვარცოფსაწინააღმდეგო კონსტრუქცია
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 02 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 02 21
________________________________________

პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა
(21) AU 2017 14419
(11) U 2019 2008 Y
(73) ლუხუმ ჭელიძე;
რანი ჭაბუკიანი;
სოსო თავბერიძე;
ემზარ კილასონია
(54) მცენარეთა ტანთაშორის ნიადაგის გამანოყიერებელი მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 02 10
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 02 10
________________________________________
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დიზაინები
დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება
(11) D 2012 512 S
(73) კარინე კარახანოვი (GE)
რუისის ქ. 25, 0103, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) სიგარეტის კოლოფი სანთებელას ჯიბაკით
(28) 1
(24) 2011 12 12
(18) 2026 12 12
(58) 2022 02 24
________________________________________
(11) D 2012 517 S
(73) ერიხ კრაუზე ფინლანდ ოუაი (FI)
ჰენრი ფორდინ კატუ 5 ნ, 00150 ჰელსინკი, ფინეთი (FI)
(54) საწერი მოწყობილობა
(28) 7
(24) 2012 02 23
(18) 2027 02 23
(58) 2022 02 24
________________________________________

საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის
გაგრძელება
(11) DM/68639
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2007 02 27
(24) 2007 02 27
(18) 2027 02 27
(28) 5
(28') 2
(54) Jewelry, particularly rings (1, 2, 4, 5) and pendant (3)
________________________________________
(11) DM/68820
(73) ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-16, 74653 Künzelsau (DE)
(15) 2007 04 13
(24) 2007 04 13
(18) 2027 04 13
(28) 1
(28') 1
(54) Tool case
________________________________________
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(11) DM/77618
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2012 02 02
(24) 2012 02 02
(18) 2027 02 02
(28) 2
(28') 2
(54) Watch case bottom,Wristwatch
________________________________________
(11) DM/77619
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2012 02 03
(24) 2012 02 03
(18) 2027 02 03
(28) 3
(28') 3
(54) Wristwatches
________________________________________
(11) DM/77713
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)
Faubourg du Lac 6, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2012 02 14
(24) 2012 02 14
(18) 2027 02 14
(28) 4
(28') 4
(54) Wristwatches
________________________________________
(11) DM/77729
(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) 2012 02 16
(24) 2012 02 16
(18) 2027 02 16
(28) 17
(28') 16
(54) Bracelet clasp, Dials, Oscillating weight, Watch bracelets, Watch case background, Watch hand
________________________________________
(11) DM/77767
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH)
(15) 2012 02 23
(24) 2012 02 23
(18) 2027 02 23
(28) 1
(28') 1
(54) Wristwatch
________________________________________
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(11) DM/77768
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2012 02 23
(24) 2012 02 23
(18) 2027 02 23
(28) 8
(28') 8
(54) Earrings,Pendants,Rings
________________________________________
(11) DM/77775
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2012 02 24
(24) 2012 02 24
(18) 2027 02 24
(28) 3
(28') 3
(54) Cuff links
________________________________________
(11) DM/77776
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)
Faubourg du Lac 6, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(15) 2012 02 24
(24) 2012 02 24
(18) 2027 02 24
(28) 3
(28') 3
(54) Wristwatches
________________________________________
(11) DM/77857
(73) MONTRES BREGUET S.A.
CH-1344 L'ABBAYE (CH)
(15) 2012 02 24
(24) 2012 02 24
(18) 2027 02 24
(28) 4
(28') 4
(54) Watches
________________________________________
(11) DM/94764
(73) BLANCPAIN SA
Le Rocher 12, CH-1348 LE BRASSUS (CH)
(15) 2017 02 14
(24) 2017 02 14
(18) 2027 02 14
(28) 3
(28') 2
(54) Dials,Watch
________________________________________
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(11) DM/94818
(73) BALEV EOOD
Blvd. Vladislav Varnenchik No.256, BG-9009 Varna (BG);
BALEV CORPORATION EOOD
Blvd. Vladislav Varnenchik No.260, BG-9009 Varna (BG);
DIMITAR HRISTOV BALEV
Blvd. Vitosha No.137, apt. 17, BG-1408 Sofia (BG)
(15) 2017 02 07
(24) 2017 02 07
(18) 2027 02 07
(28) 1
(28') 1
(54) Air freshener [other than apparatus]
________________________________________
(11) DM/94927
(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)
(15) 2017 02 17
(24) 2017 02 17
(18) 2027 02 17
(28) 7
(28') 7
(54) Watch,Wristwatches
________________________________________
(11) DM/94994
(73) GLASHÜTTER UHRENBETRIEB GMBH
Altenberger Straße 1, 01768 Glashütte (DE)
(15) 2017 02 17
(24) 2017 02 17
(18) 2027 02 17
(28) 3
(28') 1
(54) Watch dials
________________________________________
(11) DM/96547
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(15) 2017 01 31
(24) 2017 01 31
(18) 2027 01 31
(28) 3
(28') 3
(54) Motor cars
________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება

(111) M 2002 14356 R2
(156) 2002 03 27
(186) 2032 03 27
(732) შპს „ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“
სოფ. აჩინებული, 2200, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2002 14315 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14316 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14317 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14318 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
_________________________________________
(111) M 2002 14319 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
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1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14320 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14321 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14322 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14323 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14324 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
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(111) M 2002 14325 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14326 R2
(156) 2002 02 18
(186) 2032 02 18
(732) შოუტაიმ ნეტუორკს ინკ.
1633 ბროდვეი, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10019, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14441 R2
(156) 2002 05 01
(186) 2032 05 01
(732) სტოკლი-ვან კემპი, ინკ., ინდიანის
შტატის კორპორაცია
700 ანდერსონ ჰილ როუდ, ფერჩეს,
ნიუ-იორკი 10577, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14442 R2
(156) 2002 05 01
(186) 2032 05 01
(732) სტოკლი-ვან კემპი, ინკ., ინდიანის
შტატის კორპორაცია
700 ანდერსონ ჰილ როუდ, ფერჩეს,
ნიუ-იორკი 10577, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14443 R2
(156) 2002 05 01
(186) 2032 05 01
(732) სტოკლი-ვან კემპი, ინკ., ინდიანის
შტატის კორპორაცია
700 ანდერსონ ჰილ როუდ, ფერჩეს,
ნიუ-იორკი 10577, აშშ
__________________________________________
(111) M 2002 14378 R2
(156) 2002 03 27
(186) 2032 03 27
(732) ჯენეტიკს ინსტიტუტ, ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________

(111) M 2002 14516 R2
(156) 2002 06 13
(186) 2032 06 13
(732) კაროლინა ჰერერა ლტდ.
501 სევენთ ავენიუ, 17 ფლორი, 10018
ნიუ-იორკი, აშშ
__________________________________________

(111) M 2011 21716 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,
ფლორიდა 33126, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21718 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,
ფლორიდა 33126, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21719 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) ბურგერ კინგ კორპორეიშენ
5505 ბლუ ლაგუნ დრაივი, მაიამი,
ფლორიდა 33126, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22526 R1
(156) 2012 04 30
(186) 2032 04 30
(732) შპს „ჯი ემ ფარმასიუთიქალს“
რუსთავის გზატ. 52, 0114, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22210 R1
(156) 2012 01 18
(186) 2032 01 18
(732) ჯონსონ & ჯონსონ, ნიუ-ჯერზის
კორპორაცია
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 089337001, აშშ
__________________________________________
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(111) M 2012 22587 R1
(156) 2012 05 16
(186) 2032 05 16
(732) პრივატნე აკციონერნე ტოვარისტვო
„მონდელეზ უკრაინა“
ვულ. ნაბერეჟნა, 28A, ტროსტიანეცი,
სუმსკა ობლ., 42600, უკრაინა
__________________________________________
(111) M 2012 22257 R1
(156) 2012 02 03
(186) 2032 02 03
(732) იუნაიტიდ ნეიშენს ჩილდრენს ფანდ, ენ
ინტერნეშენელ
ორგანიზეიშენ პარტ ოფ ზე იუნაიტიდ
სისტემ
3 იუნათედ ნეიშენს პლაზა, სიტი - ნიუიორკი, შტატი ნიუ-იორკი 10017, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22408 R1
(156) 2012 03 16
(186) 2032 03 16
(732) ექსპრეს, ლლკ
1 ექსპრეს დრაივი, კოლამბუსი, ოჰაიო
43230 აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22349 R1
(156) 2012 02 24
(186) 2032 02 24
(732) კარსტენ მანიუფექჩერინგ კორპორეიშნ
2201 ვესტ დეზეტ კოუვ ფენიკსი,
არიზონა 85029, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22458 R1
(156) 2012 04 05
(186) 2032 04 05
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ
ლლკ
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
07936, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22459 R1
(156) 2012 04 05
(186) 2032 04 05
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ
ლლკ

132

100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22549 R1
(156) 2012 04 30
(186) 2032 04 30
(732) პანასონიკ კორპორეიშენ
1006, ოაზა კადომა, კადომა-ში,
571-8501, იაპონია
__________________________________________
(111) M 2012 22373 R1
(156) 2012 02 24
(186) 2032 02 24
(732) აო „დანონ როსია“
ულ. ვიატსკაია, დ.27, სტრ.13-14, 127015
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2012 22607 R1
(156) 2012 05 16
(186) 2032 05 16
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ
ლლკ
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22481 R1
(156) 2012 04 05
(186) 2032 04 05
(732) რანი რეფრეშმენტს ფზკო
ოფისი N LB191306, ჯებელ ალი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
__________________________________________
(111) M 2012 22561 R1
(156) 2012 04 30
(186) 2032 04 30
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ
ლლკ
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22565 R1
(156) 2012 04 30
(186) 2032 04 30
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ
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2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22671 R1
(156) 2012 06 07
(186) 2032 06 07
(732) შპს „ლუქსი 2004“
თევდორე მღვდლის ქ. 53, 0154,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22489 R1
(156) 2012 04 05
(186) 2032 04 05
(732) სს „საქართველოს ბანკი“
გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22490 R1
(156) 2012 04 05
(186) 2032 04 05
(732) სს „საქართველოს ბანკი“
გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22491 R1
(156) 2012 04 05
(186) 2032 04 05
(732) სს „საქართველოს ბანკი“
გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22492 R1
(156) 2012 04 05
(186) 2032 04 05
(732) სს „საქართველოს ბანკი“
გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22964 R1
(156) 2012 09 24
(186) 2032 09 24
(732) კატარ ოლიმპიკ კომიტი
პ.ო. ბოქს: 7494, დოჰა, კატარი
__________________________________________

(111) M 2012 22741 R1
(156) 2012 07 02
(186) 2032 07 02
(732) აირონვუდ ფარმასიუტიკალზ, ინკ.
100 სამერ სტრიტი, 2300 სუიტ, ბოსტონი,
მასაჩუსეტსი 02110, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 23151 R1
(156) 2012 12 10
(186) 2032 12 10
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 23114 R1
(156) 2012 11 29
(186) 2032 11 29
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 23081 R1
(156) 2012 11 12
(186) 2032 11 12
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 23133 R1
(156) 2012 11 29
(186) 2032 11 29
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22189 R1
(156) 2012 01 04
(186) 2032 01 04
(732) შპს „ინტელკომ ჯგუფი“
ბელინსკის ქ. 39, 0108, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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(111) M 2012 22292 R1
(156) 2012 02 14
(186) 2032 02 14
(732) სს „საქართველოს ბანკი“
გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22800 R1
(156) 2012 07 13
(186) 2032 07 13
(732) აირონვუდ ფარმასიუტიკალზ ინკ.
100 სამერ სტრიტი, 2300 სუიტ, ბოსტონი,
მასაჩუსეტსი 02110, აშშ
__________________________________________
(111) M 2012 22754 R1
(156) 2012 07 12
(186) 2032 07 12
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
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__________________________________
უფლებების

სრული გადაცემა

(111) M 2021 34321 R
(732) ოდდლიგუდ გლობალ ლტდ
მეიერიტიე 6, 00370, ჰელსინკი, ფინეთი
(770) ვალიო ლტდ
მეიერიტიე 6, ჰელსინკი FI-00370, ფინეთი
(580) 2022 02 07
__________________________________________
(111) M 1998 9827 R
(732) სტადა არზნეიმიტტელ აგ
სტადაშტრასე 2-18, 61118 ბად ვილბელ,
გერმანია
(770) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა
(უკ) აი პი ლიმიტიდ
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული
სამეფო
(580) 2022 02 17
__________________________________________

პ.ო.ბოქს 81450, დუბაი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
(580) 2022 02 18
__________________________________________
(111) M 2007 17601 R
(732) დუპონ სეიფტი & კონსტრაქშენ ინკ.
974 სენტრ როუდ, უილმინგტონი, DE,
19805, აშშ
(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი,
ს.ყ. 2915, უილმინგტონი, დელავერი
19805, აშშ
(580) 2022 02 18
__________________________________________

(111) M 1999 12286 R
(732) დუპონ სეიფტი & კონსტრაქშენ, ინკ.
974 სენტრ როუდ, უილმინგტონი, DE,
19805, აშშ
(770) ე. ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,
დელავერი 19898, აშშ
(580) 2022 02 18
__________________________________________
(111) M 1999 12306 R
(732) დუპონ სეიფტი & კონსტრაქშენ, ინკ.
974 სენტრ როუდ, უილმინგტონი, DE,
19805, აშშ
(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,
დელავერი 19898, აშშ
(580) 2022 02 18
__________________________________________
(111) M 2006 16653 R
(732) ხალედ ალ მაჰამიდს
ს/ყ: 81450, დუბაი, ბიზნეს ბეი, ოქსჩენჯ
ტაუერ, მე-14 სართული, ოფისი
1401-1407, არაბთა გაერთიანებული
საამიროები
(770) ჯამალ აბდულ ნასერ მაჰმუდ ალ
მაჰამიდი
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მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილებები

(111) M 2002 14441 R
(732) სტოკლი-ვან კემპი ინკ.,
ინდიანის შტატის კორპორაცია
700 ანდერსონ ჰილ როუდ, ფერჩეს,
ნიუ-იორკი 10577, აშშ
(770) სტოკლი-ვან კემპი ინკ.,
ინდიანის შტატის კორპორაცია
555 უესტ მონრო სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60661-3716, აშშ
(580) 2022 02 10
__________________________________________
(111) M 2002 14442 R
(732) სტოკლი-ვან კემპი ინკ.,
ინდიანის შტატის კორპორაცია
700 ანდერსონ ჰილ როუდ, ფერჩეს,
ნიუ-იორკი 10577, აშშ
(770) სტოკლი-ვან კემპი ინკ.,
ინდიანის შტატის კორპორაცია
555 უესტ მონრო სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60661-3716, აშშ
(580) 2022 02 10
__________________________________________
(111) M 2002 14443 R
(732) სტოკლი-ვან კემპი ინკ.,
ინდიანის შტატის კორპორაცია
700 ანდერსონ ჰილ როუდ, ფერჩეს,
ნიუ-იორკი 10577, აშშ
(770) სტოკლი-ვან კემპი ინკ.,
ინდიანის შტატის კორპორაცია
555 უესტ მონრო სტრიტი, ჩიკაგო,
ილინოისი 60661-3716, აშშ
(580) 2022 02 10
__________________________________________
(111) M 2002 14378 R
(732) ჯენეტიკს ინსტიტუტ ლლკ
235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ჯენეტიკს ინსტიტუტ ლლკ
87, კემბრიჯ პარკ დრაივი,
კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 02140, აშშ
(580) 2022 02 17
__________________________________________
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(111) M 2012 22526 R
(732) შპს „ჯი ემ ფარმასიუთიქალს“
რუსთავის გზატკეცილი 52, 0114,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „ჯი-ემ-პი“
ზემო ვეძისის ქ. 103, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2022 02 18
__________________________________________
(111) M 2011 22088 R
(732) ბოშ ჰელს აირლენდ ლიმიტიდ
3013 ლეიქ დრაივი, სითიუესტ ბიზნეს
კამპუსი, დუბლინი 24, ირლანდია
(770) ვალეანტ ფარმასიუტიკალს აირლენდ
3013 ლეიქ დრაივი, სითიუესტ ბიზნეს
კამპუსი, დუბლინი 24, ირლანდია
(580) 2022 01 13
__________________________________________
(111) M 2012 22373 R
(732) აო „დანონ როსია“
ულ. ვიატსკაია, დ. 27, სტრ. 13-14, 127015,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ოაო „კომპანია იუნიმილკ“
ულ. ვიატსკაია, დ. 27, სტრ. 13-14, 127015,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2022 02 17
__________________________________________
(111) M 2012 22741 R
(732) აირონვუდ ფარმასიუტიკალზ ინკ.
100 სამერ სტრიტი, 2300 სუიტ, ბოსტონი,
მასაჩუსეტსი 02110, აშშ
(770) აირონვუდ ფარმასიუტიკალზ ინკ.
301 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ
(580) 2022 01 25
__________________________________________
(111) M 2012 23151 R
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „TOBI“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
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(580) 2022 02 14
__________________________________________
(111) M 2012 23114 R
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „TOBI“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(580) 2022 02 14
__________________________________________
(111) M 2012 23081 R
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „TOBI“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(580) 2022 02 14
__________________________________________
(111) M 2012 23133 R
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „TOBI“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(580) 2022 02 14
__________________________________________
(111) M 2012 22800 R
(732) აირონვუდ ფარმასიუტიკალზ ინკ.
100 სამერ სტრიტი, 2300 სუიტ,
ბოსტონი, მასაჩუსეტსი 02110, აშშ
(770) აირონვუდ ფარმასიუტიკალზ ინკ.
301 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ
(580) 2022 01 25
__________________________________________
(111) M 2012 22754 R
(732) შპს „ტობი“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(770) შპს „TOBI“
რუსთაველის გამზ. 40-40ა, 0108,
თბილისი, საქართველო
(580) 2022 02 13
__________________________________________
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სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება
(111) M 2011 21692 R
(151) 2011 08 23
(732) მიხეილ ახვლედიანი
ორბელიანის ქ. 38, 0105, თბილისი,
საქართველო
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21702 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21693 R
(151) 2011 08 23
(732) გიორგი აბესაძე
კაკაბეთის ქ. 62, 0148, თბილისი,
საქართველო
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21703 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21697 R
(151) 2011 08 23
(732) სოსო ნადარეიშვილი
ფალიაშვილის ქ. 72, ბ. 50, 0162,
თბილისი, საქართველო
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21704 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21698 R
(151) 2011 08 23
(732) შპს „გეოპლანტი“
სოფ. რუხი, 2100, ზუგდიდის რაიონი,
საქართველო
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21705 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21699 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21706 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21700 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21728 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________
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(111) M 2011 21707 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________
(111) M 2011 21708 R
(151) 2011 08 23
(732) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ.
აიაზაგა ქოიუ იოლუ No. 6, TR-34398
მასლაქი, სტამბოლი, თურქეთი
(141) 2022 03 04
__________________________________________
(111) M 2011 21711 R
(151) 2011 08 23
(732) ბასფ სე
კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენ-ამრეინი, გერმანია
(141) 2022 03 04
__________________________________________
(111) M 2011 21712 R
(151) 2011 08 23
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტიდ
უეი კორტ ვესტი, იუნიონ როუდი,
ფარნამი, სარი GU 9 7PT, გაერთიანებული
სამეფო
(141) 2022 03 04
__________________________________________
(111) M 2011 21713 R
(151) 2011 08 23
(732) ჰიმალაი გლობალ ჰოლდინგზ ლტდ.
106 ელიზაბეტენ სკვეარი, პ.ო. ბოქსი
1162, გრანდ კაიმანი KY1-1102, კაიმანის
კუნძულები
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21687 R
(151) 2011 08 11
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეზის სტრიტი, ვალარინო
ბლდგ, მე-3 სარ., პანამა, პანამის
რესპუბლიკა
(141) 2022 02 22
__________________________________________
(111) M 2011 21688 R
(151) 2011 08 11
(732) შპს „სტანდარტ ტობაკო ინკორპორეიტიდ“
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,
საქართველო
(141) 2022 02 22
__________________________________________
(111) M 2011 21689 R
(151) 2011 08 23
(732) შპს „FINKEL“
ფალიაშვილის ქ. 16, ბ. 7, 0179, თბილისი,
საქართველო
(141) 2022 03 04
__________________________________________
(111) M 2011 21690 R
(151) 2011 08 23
(732) შპს „FINKEL“
ფალიაშვილის ქ. 16, ბ. 7, 0179, თბილისი,
საქართველო
(141) 2022 03 04
__________________________________________

(111) M 2011 21686 R
(151) 2011 08 11
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამის რესპუბლიკა
(141) 2022 02 22
__________________________________________
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საერთაშორისო სალიცენზიო ხელშეკრულებები
(800) 1438380
(732) DD IP Holder LLC
P.O. Box 9141, Canton MA 02021, აშშ
(791) დანკინ' დონატს ფრენჩაიზინგ ელ ელ სი
ს.ყ. 9141, კანტონი, მასაჩუსეტსი
02021, აშშ
(793) №1695
მარტივი
26 08 2021-დან გფხ-ს ვადის ამოწურვამდე
29 ‒ Hash brown potatoes.
30 ‒ Doughnuts and bakery products; cookies; cakes;
pies; muffins; plain, glazed, coated and filled fried
cakes; bagels; sandwiches; coffee and coffee-based
beverages; tea and teabased beverages; cocoa and
cocoa-based beverages; coffeebased iced beverages,
namely, coffee-flavored slush-type drinks.
32 ‒ Fruit drinks and fruit juices; fruit-flavored
slush-type drinks; smoothies; coffee-flavored soft
drinks.

(800) 1400643
(732) DD IP Holder LLC
P.O. Box 9141, Canton MA 02021, აშშ
(791) დანკინ' დონატს ფრენჩაიზინგ ელ ელ სი
ს.ყ. 9141, კანტონი, მასაჩუსეტსი
02021, აშშ
(793) №1693
მარტივი
26 08 2021-დან გფხ-ს ვადის ამოწურვამდე
29 ‒ Fruit-based fillings for doughnuts, cookies, cakes and pies; edible oils and fats; fruit topping; nut
topping; shortenings; hash brown potatoes.
30 ‒ Doughnuts and bakery products; cookies; muffins; plain, glazed, coated and filled fried cakes; bagels; sandwiches; sugar; flour; custard-based fillings
for cakes and pies; chocolate-based fillings for cakes
and pies; chocolate-based topping; coffee and coffeebased beverages; tea and teabased beverages; cocoa
and cocoa-based beverages; coffeebased iced beverages, namely, coffee-flavored slush-type drinks.

43 ‒ Restaurant services; cafe services; snack bar
services; fast-food restaurant services.
__________________________________________

32 ‒ Fruit drinks and fruit juices; fruit-flavored
slush-type drinks; smoothies; coffee-flavored soft
drinks; syrups and other preparations, concentrates,
and powders for making soft drinks and fruit drinks.

(800) 1439413
(732) DD IP Holder LLC
PO Box 9141, Canton MA 02021, აშშ
(791) დანკინ' დონატს ფრენჩაიზინგ ელ ელ სი
ს.ყ. 9141, კანტონი, მასაჩუსეტსი
02021, აშშ
(793) №1694
მარტივი
26 08 2021-დან გფხ-ს ვადის ამოწურვამდე
29 ‒ Cream, non-dairy creamer, fruit-based snack foods, hummus, cream cheese, nut-based snack foods,
yogurt, hash brown potatoes.

43 ‒ Restaurant services, cafe services, snack bar services, carry-out food services.
__________________________________________

30 ‒ Doughnuts and bakery products; cookies; cakes;
pies; muffins; plain, glazed, coated and filled fried
cakes; bagels; sandwiches; pizza; coffee and coffeebased beverages; tea and tea-based beverages; cocoa
and cocoa-based beverages; coffee-based iced beverages, namely, coffee-flavored slush-type drinks.
32 ‒ Fruit drinks and fruit juices; fruit-flavored
slush-type drinks; smoothies; coffee-flavored soft
drinks; syrups and other preparations, concentrates,
and powders for making soft drinks and fruit drinks.
43 ‒ Restaurant services; cafe services; snack bar
services; fast-food restaurant services.
__________________________________________
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(800) 1403126
(732) DD IP Holder LLC
P.O. Box 9141, Canton MA 02021, აშშ
(791) დანკინ' დონატს ფრენჩაიზინგ ლლკ
ს.ყ. 9141, კანტონი, მასაჩუსეტსი
02021, აშშ
(793) №1696
მარტივი
26 08 2021-დან გფხ-ს ვადის ამოწურვამდე
29 ‒ Hash browns.
30 ‒ Doughnuts and bakery products; cookies; muffins; plain, glazed, coated and filled fried cakes; bagels; sandwiches; coffee and coffee-based beverages;
tea and tea-based beverages; cocoa and cocoa-based
beverages; coffee-based iced beverages, namely, coffee-flavored slush-type drinks.
32 ‒ Fruit drinks and fruit juices; fruit-flavored
slush-type drinks; smoothies; coffee-flavored soft
drinks; syrups and other preparations, concentrates,
and powders for making soft drinks.
43 ‒ Restaurant services; cafe services; snack bar
services; fast-food restaurant services.
__________________________________________
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(800) 1412911
(732) VTB Bank (public joint-stock company)
ul. Bolshaya Morskaya, 29, RU-190000
St.-Petersburg, რუსეთის ფედერაცია
(791) სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“
გ. ჭანტურიას ქ., თბილისი,
საქართველო
(793) №1692
არაექსკლუზიური
17 02 2021-დან 31 12 2023-მდე
36 ‒ Credit bureau services; debt collection agency
services; real estate agency services; financial analysis; rental of apartments; rental of real estate; rental
of offices [real estate]; lease-purchase financing; savings bank services; accommodation bureau services
[apartments]; rent collection; issuance of travelers'
checks; issuance of credit cards; issuance of tokens
of value; capital investment; insurance information;
financial information; clearing, financial; insurance
consultancy; financial consultancy; debt advisory
services; stock exchange quotations; lending against
security; business liquidation services, financial; brokerage, included in this class; financial management;
exchanging money; online banking; processing of
debit card payments; processing of credit card payments; factoring; real estate affairs; organization of
collections; arranging finance for construction projects; antique appraisal; jewelry appraisal; financial
evaluation of standing timber; stamp appraisal; real
estate appraisal; numismatic appraisal; art appraisal;
financial evaluation of wool; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; repair costs evaluation
[financial appraisal]; electronic funds transfer; surety
services; securities brokerage; financial brokerage;
real estate brokerage; brokerage of carbon credits;
insurance brokerage; pensions brokerage; providing
information relating to securities trading; advisory
services relating to pensions; providing rebates at
participating establishments of others through use of
a membership card; loans [financing]; pawnbrokerage; providing financial information via a web site;
check verification; investment of funds, including
pension funds; charitable fund raising; stocks and
bonds brokerage; financial sponsorship; mortgage
banking; instalment loans; insurance underwriting;
life insurance underwriting; health insurance underwriting; accident insurance underwriting; marine insurance underwriting; fire insurance underwriting;
apartment house management; real estate management; pension fund management; financial management of reimbursement payments for others; actuarial services; banking; stock brokerage services; retirement payment services; bail-bonding; trusteeship;
provident fund services, including pension funds; financial customs brokerage services; financial services, including services related to pension funds; financial services, including factoring; financial servi-

ces of depositories and specialized depositories; mutual funds; financing services; safe deposit services;
deposits of valuables; securities deposit services; fiscal valuation; rental of offices for co-working; rental
of farms; equity research; investment management;
asset and portfolio management; real estate lease surrender services; provident fund services.
__________________________________________
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სისტემური საძიებლები
გამოგონებები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)

A 61 K 39/095; C 08 B 37/00; C 08 H 1/00; C 08 L 5/00
B 64 D 27/10; F 02 K 3/77
E 03 B 1/00

AP 2022 15229 A
AP 2022 15579 A
AP 2022 15559 A

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

AP 2022 15229 A
AP 2022 15559 A
AP 2022 15579 A

A 61 K 39/095; C 08 B 37/00; C 08 H 1/00; C 08 L 5/00
E 03 B 1/00
B 64 D 27/10; F 02 K 3/77

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

პატენტის ნომერი
(11)

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)

A 01 K 61/00
A 23 L 33/105; A 61 Q 19/08
A 61 K 31/519; A 61 K 31/53; A 61 P 35/00;
C 07 D 471/04; C 07 D 487/04
B 65 D 85/10
E 02 B 9/04

P 2022 7363 B
P 2022 7360 B

AP 2021 15380 A
AP 2021 15237 A

P 2022 7359 B

AP 2021 15385 A

P 2022 7362 B
P 2022 7361 B

AP 2021 15628 A
AP 2021 15582 A
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პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
პატენტის ნომერი
(11)

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)

P 2022 7359 B

AP 2021 15385 A

P 2022 7360 B
P 2022 7361 B
P 2022 7362 B
P 2022 7363 B

AP 2021 15237 A
AP 2021 15582 A
AP 2021 15628 A
AP 2021 15380 A

საერთაშორისო კ ლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 61 K 31/519; A 61 K 31/53; A 61 P 35/00;
C 07 D 471/04; C 07 D 487/04
A 23 L 33/105; A 61 Q 19/08
E 02 B 9/04
B 65 D 85/10
A 01 K 61/00

განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის ნომერი
(21)
AP 2017 15237
AP 2020 15380
AP 2018 15385
AP 2021 15582
AP 2021 15628

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AP 2021 15237 A
AP 2021 15380 A
AP 2021 15385 A
AP 2021 15582 A
AP 2021 15628 A

პატენტის ნომერი
(11)
P 2022 7360 B
P 2022 7363 B
P 2022 7359 B
P 2022 7361 B
P 2022 7362 B

სასარგებლო მოდელები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)

A 61 L 2/16
F 01 K 23/10
F 03 D 5/00

AU 2022 15637 U
AU 2022 15699 U
AU 2022 15519 U

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

AU 2022 15519 U
AU 2022 15637 U
AU 2022 15699 U

F 03 D 5/00
A 61 L 2/16
F 01 K 23/10
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საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

პატენტის ნომერი
(11)

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)

C 12 G 3/025

U 2022 2111 Y

AU 2021 15359 U

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
პატენტის ნომერი
(11)
U 2022 2111 Y

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AU 2021 15359 U

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
C 12 G 3/025

განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AU 2021 15359 U

განაცხადის ნომერი
(21)
AU 2020 15359

პატენტის ნომერი
(11)
U 2022 2111 Y

დიზაინები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AD 2022 1248 S
AD 2022 1250 S

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
01-01
32-00

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AD 2022 1248 S
AD 2022 1250 S
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საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

რეგისტრაციის
ნომერი
(11)

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)

15-07
20-02

D 2022 924 S
D 2022 925 S

AD 2021 1237 S
AD 2021 1221 S

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
რეგისტრაციის ნომერი
(11)
D 2022 924 S
D 2022 925 S

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AD 2021 1237 S
AD 2021 1221 S

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
15-07
20-02

განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის ნომერი
(21)
AD 2021 1221
AD 2021 1237

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AD 2021 1221 S
AD 2021 1237 S
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(11)
D 2022 925 S
D 2022 924 S
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სასაქონლო ნიშნები
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
რეგისტრაციის
ნომერი
(111)

განაცხადის
ნომერი
(210)

M 2022 35108 R
M 2022 35109 R
M 2022 35110 R
M 2022 35111 R
M 2022 35112 R
M 2022 35113 R
M 2022 35114 R
M 2022 35115 R
M 2022 35116 R
M 2022 35117 R
M 2022 35118 R

AM 116643
AM 116641
AM 98569
AM 116734
AM 98568
AM 116664
AM 116668
AM 116736
AM 116658
AM 116524
AM 116763

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)
–
–
AM 2021 98569 A
–
AM 2021 98568 A
–
–
–
–
–
–

ბიულეტენის
ნომერი
5(584)2022
5(584)2022
16(572)2021
5(584)2022
16(572)2021
5(584)2022
5(584)2022
5(584)2022
5(584)2022
5(584)2022
5(584)2022

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის
შესაბამისობის ცხრილი
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განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)

განაცხადის ნომერი
(210)

1
AM 2022 85823 A*
AM 2022 110126 A
AM 2022 110210 A
AM 2022 110377 A
AM 2022 112675 A
AM 2022 113219 A
AM 2022 113375 A
AM 2022 113780 A
AM 2022 113879 A
AM 2022 113978 A
AM 2022 113984 A
AM 2022 113994 A
AM 2022 113995 A
AM 2022 113996 A
AM 2022 113997 A
AM 2022 113998 A
AM 2022 114029 A
AM 2022 114033 A
AM 2022 114040 A
AM 2022 114041 A
AM 2022 114043 A

2
AM 85823
AM 110126
AM 110210
AM 110377
AM 112675
AM 113219
AM 113375
AM 113780
AM 113879
AM 113978
AM 113984
AM 113994
AM 113995
AM 113996
AM 113997
AM 113998
AM 114029
AM 114033
AM 114040
AM 114041
AM 114043

1
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114051 A
AM 2022 114053 A
AM 2022 114054 A
AM 2022 114132 A
AM 2022 114137 A
AM 2022 114138 A
AM 2022 114139 A
AM 2022 114142 A
AM 2022 114219 A
AM 2022 114220 A
AM 2022 114227 A
AM 2022 114228 A
AM 2022 114230 A
AM 2022 114325 A
AM 2022 114326 A
AM 2022 114327 A
AM 2022 114331 A
AM 2022 114332 A
AM 2022 114336 A
AM 2022 114343 A
AM 2022 114399 A
AM 2022 114413 A
AM 2022 114423 A
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2
AM 114045
AM 114046
AM 114047
AM 114051
AM 114053
AM 114054
AM 114132
AM 114137
AM 114138
AM 114139
AM 114142
AM 114219
AM 114220
AM 114227
AM 114228
AM 114230
AM 114325
AM 114326
AM 114327
AM 114331
AM 114332
AM 114336
AM 114343
AM 114399
AM 114413
AM 114423

სისტემური საძიებლები

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით
საქონლისა და/ან
მომსახურების კლასი
(511)
1
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
9
9
9
12
12
14
14
14
14
16
16
16
18
18
18
20
20
20
21
21
21
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
29
29
29
29
29
29

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)
2
AM 2022 110377 A
AM 2022 113996 A
AM 2022 113998 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114132 A
AM 2022 114219 A
AM 2022 114132 A
AM 2022 114139 A
AM 2022 114228 A
AM 2022 114033 A
AM 2022 114325 A
AM 2022 114326 A
AM 2022 113978 A
AM 2022 114029 A
AM 2022 110377 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 113994 A
AM 2022 113995 A
AM 2022 113996 A
AM 2022 113997 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114051 A
AM 2022 114053 A
AM 2022 114054 A
AM 2022 85823 A*
AM 2022 113984 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114132 A
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1

2

29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35

AM 2022 114399 A
AM 2022 114413 A
AM 2022 114423 A
AM 2022 85823 A*
AM 2022 113984 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114132 A
AM 2022 114336 A
AM 2022 114399 A
AM 2022 85823 A*
AM 2022 113984 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114132 A
AM 2022 85823 A*
AM 2022 113984 A
AM 2022 113996 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114132 A
AM 2022 114227 A
AM 2022 114228 A
AM 2022 85823 A*
AM 2022 110126 A
AM 2022 113219 A
AM 2022 113879 A
AM 2022 113984 A
AM 2022 113996 A
AM 2022 114043 A
AM 2022 114045 A
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114132 A
AM 2022 114137 A
AM 2022 114138 A
AM 2022 114230 A
AM 2022 114327 A
AM 2022 114331 A
AM 2022 112675 A
AM 2022 113375 A
AM 2022 114041 A
AM 2022 114142 A
AM 2022 85823 A*
AM 2022 110210 A
AM 2022 113780 A
AM 2022 113984 A
AM 2022 113996 A
AM 2022 114045 A
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სისტემური საძიებლები

1
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
39

2
AM 2022 114046 A
AM 2022 114047 A
AM 2022 114132 A
AM 2022 114227 A
AM 2022 114228 A
AM 2022 114327 A
AM 2022 114336 A
AM 2022 114413 A
AM 2022 114423 A
AM 2022 114343 A
AM 2022 110210 A

1
39
41
41
42
42
43
43
43
44
44

2
AM 2022 113978 A
AM 2022 113984 A
AM 2022 114332 A
AM 2022 110210 A
AM 2022 113984 A
AM 2022 85823 A*
AM 2022 113996 A
AM 2022 114220 A
AM 2022 113984 A
AM 2022 114040 A

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით
საქონლისა და/ან
მომსახურების კლასი
(511)
5
7
9
11
14
16
18
20
25
25
25
28
28
33
35
35
39
41
41
43
44
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დაჩქარებული პროცედურით
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის
ნომერი
(111)
M 2022 35109 R
M 2022 35116 R
M 2022 35116 R
M 2022 35116 R
M 2022 35111 R
M 2022 35113 R
M 2022 35111 R
M 2022 35111 R
M 2022 35111 R
M 2022 35113 R
M 2022 35114 R
M 2022 35113 R
M 2022 35114 R
M 2022 35108 R
M 2022 35113 R
M 2022 35117 R
M 2022 35113 R
M 2022 35113 R
M 2022 35115 R
M 2022 35118 R
M 2022 35117 R
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სამრეწველო საკუთრების
ოფიციალური ბიულეტენი

5(584)

გამოგონებები
სასარგებლო მოდელები
დიზაინები
სასაქონლო ნიშნები

მთავარი რედაქტორი:
კორექტორი:
დამკაბადონებლები:
პოლიგრაფიული ჯგუფი:

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

ხელმოწერილია გამოსაცემად 2022 03 09
ტირაჟი 10
შეკვეთა #5
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სათავო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №5; ფაქსი: (+995 32) 2252531
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. №31; ტელ.: (+995 32) 2252531
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