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gamoqveynebis TariRi – 2019 03 25 



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ dizainis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamo qvey-
nebis  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  SesaZ-

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

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

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _ samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri 
(pirveli publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba  F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli 

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ samrewvelo nimuSis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli samrewvelo nimuSis 
gamoqveynebis  TariRi da biuletenis nomeri

(51) _ samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos 
klasifikaciis klasi da qveklasi)

(54) _ samrewvelo nimuSis dasaxeleba
(55) _ samrewvelo nimuSis gamosaxuleba
(57) _ samrewvelo nimuSis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ-

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

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

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso 
registraciis madridis xelSekrulebasTan da kavSirebuli proto-
kolis mixedviT (saerTaSoriso re gistraciis nomeri)
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gamoqveynebuli obieqtebi 
 

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14539; 14629 
 

• patentebi:  

6956-6961 
 

sasargeblo modeli 
 

• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14806 
 

• patenti:  

2004 
  

dizainebi 
 

• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

1064 
 

• registrirebuli dizainebi: 
799, 800 

 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini: 

801 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 
88323; 96645; 96893; 97474, 97475; 97965; 98438; 98766; 98768; 98772; 98777-98780; 98782-98784; 
98786, 98787; 98789-98794; 98796; 98800; 98890; 98894; 98905; 98912; 98967; 98974, 98975; 98977-          
-98980; 98982; 98984-98991; 98996; 99061; 99066; 99082; 99154; 99174; 99179-99181; 99184, 99185; 
99189, 99190; 99192; 99313; 99354; 99356 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

30926-30972 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

30911-30925 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 
93013*; 93023*; 94389; 94394; 96797; 97506; 97519; 97634; 97642; 97644; 97649; 97651-97653; 97655; 
97657; 97677; 97725; 97750; 97752; 97821, 97822; 97837-97839; 97842; 97854, 97855; 97857; 97926-          
-97935; 97951; 98019; 98022; 98025, 98026; 98059-98064; 98066; 98068; 98079, 98080; 98084-98086; 
98090; 98112-98114; 98126; 98128; 98133, 98134; 98138; 98140, 98141; 98315; 98332; 98338-98340; 
98342; 98363; 98475; 98484, 98485; 98488; 98490-98493; 98503; 98604-98610; 98612; 98641, 98642; 
98740; 98744 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 
92521; 93385; 94114; 94943, 94944; 95913, 95914; 96061; 96334, 96335; 96337; 96340, 96341; 96375; 
96389; 96401; 96405, 96406; 96408; 96411- 96413; 96436-96438; 96440-96442; 96445, 96446; 96450; 
96476; 96478- 96481; 96483, 96484; 96493; 96547-96549; 96552; 96581-96583; 96605, 96606; 96609; 
96611-96614; 96617-96619; 96630-96637; 96641; 96647; 96654; 96658; 96675, 96676; 96686; 96691; 96700, 
96701; 96703, 96704; 96712; 96714, 96715; 96722; 96773, 96774; 96792, 96793; 96831-96838, 96853; 
96855-96857; 96870-96872; 96952; 96955, 96956; 97133; 97144- 97146; 97148, 97149; 97151, 97152; 97163 
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ganyofileba A 
 

A 61 
 
(10) AP 2019 14539 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/5377 
A 61 P 35/00 
C 07 D 495/04 

(21) AP 2014 14539 (22) 2014 12 11 
(71) ნატკო ფარმა ლიმიტედ (IN)  

ნატკო ჰაუს, როუდ N2 ბანჯარა ჰილს,  
ჰაიდარაბადი, ტელანგანა, 500034,  
ინდოეთი (IN) 

(72) ვენკაიახ ჩოვდარი ნანნაპანენი (IN);  
კალი სატია ბხუჯანგა რაო ადიბ- 
ხატლა (IN);  
პულლა რედდი მუდდასანი (IN);  
სანდიპ კუმარ ტხოოტა (IN);  
სრინივასა კრიშნა მურთხი კონდური (IN);  
რამა კრიშნა პილლი (IN);  
ნაგა ვასანტა სრინივასუ ვუპპალაპატი (IN);  
ჯანაკი რამა რაო რავი (IN);  
დურგა პრასად კონაკანჩი (IN);  
სუბბა რაო პულა (IN);  
ლაკშმანა ვისვა ვენკატა პავან კუმარ  
მადდულა (IN) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2017 07 06 
(86) PCT/IN2014/000770, 2014 12 11 
(54) 7-(მორფოლინილ)-2-(N-პიპერაზინილ)  

მეთილ თიენო[2,3-C]პირიდინ წარმოე- 
ბულები როგორც კიბოს საწინააღმდე- 
გო წამლები 

(57) ნაერთი-7-(მორფოლინილ)-2-(N-პიპერაზი-
ნილ) მეთილთიენო[2,3-c]პირიდინი, ფორმულით  I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ან მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილი, 
რომლის R1, R2, R3, R4  ჩამნაცვლებლების 
მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების 
ფორმულაში. 
მუხლები:  5 დამოუკიდებელი 
                   6 დამოკიდებული 
ფიგურა: 4 
__________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 

C 25 
 
(10) AP 2019 14629 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 25 C 5/02, 7/02  
(21) AP 2017 14629 (22) 2017 11 20 
(71) თამაზ აგლაძე (GE)  

იოსელიანის ქ. 2, ბ. 62, საქართველო (GE);  
მარინე დონაძე (GE)  
მუხიანის  IVბ მკრ., კორპ. 31, ბ. 62, 
თბილისი, საქართველო (GE);  
სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GE)  
მ. ალექსიძის ქ. 1, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) თამაზ აგლაძე (GE);  
მარინე დონაძე (GE) 

(54) ვერცხლის მონოდისპერსული  
მონონაწილაკების მიღების ხერხი 

(57) ვერცხლის მონოდისპერსული ნანონაწი-
ლაკების მიღების ხერხი, რომელიც ითვალის-
წინებს მბრუნავი რკალის ფორმის კათოდის 
მქონე ორფენიან აბაზანაში ელექტროსინთე-
ზის პროცესის განხორციელებას, ვერცხლის 
ანოდის გახსნას ელექტროლიტში, რომელიც 
წარმოადგენს AgNO3 წყალხსნარს, კათოდზე 
ვერცხლის იონების აღდგენას ატომურ ვერც-
ხლამდე და მის დისპერგირებას ჰექსანისა და 
ოლეინმჟავის შემცველ ორგანულ ფაზაში. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  5 
__________________________________________ 
 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

 
#6  2019 03 25 

 
4 



 
 
 

gamogonebebi 

 
 
 
 

ganyofileba A 
 
A 43 
 
(11) P 2019 6959 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 43 B 7/12 
A 43 B 23/02 

(10) AP 2018 14409 A (44) 22(506)/2018 
(21) AP 2015 14409 
(22) 2015 07 10 
(24) 2015 07 10 
(31) PD2014A000186 
(32) 2014 07 11 
(33) IT 
(86) PCT/EP2015/065861, 2015 07 10 
(73) ჯეოქს ს.პ.ა. (IT) 

ვია ფელტრინა ცენტრო 16, I-31044  
მონტებელუნა, ფრაზიონე ბიადენე (IT) 

(72) მარიო პოლეგატო მორეტი (IT); 
ლივიო პოლონი (IT); 
ბრუნო მატიონი (IT) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) ფეხსაცმელი წყალგაუმტარი  

და ორთქლგამტარი ლანჩით და ზედით 
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P  2019 6961 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/53  
C 07 D 253/08 

(10) AP 2018 14515 A (44) 23(507)/2018 
(21) AP 2015 14515 
(22) 2015 11 19 
(24) 2015 11 19 
(31) 62/082,539; 62/184,729  
(32) 2014 11 20; 2015 06 25;  
(33) US; US 
(86) PCT/US2015/061607; 2015 11 19 
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი  

ლიმიტედ  (JP)  
1-1, დოშომაჩი 4-ჩოუმ, ჩუო-კუ,  ოსაკა-ში,  
ოსაკა 541-0045 (JP) 

(72) სტეფან ჰიჩკოკი (US);  
ჰოლი რეიჩარდი (US);  
ჰოლგერ მონენშეინი (US);  
ბეტი ლამი (US) 

(74) გეგეჭკორი ალექსანდრე 
(54) 4-ოქსო-3,4-დიჰიდრო - 1, 2, 3 – 

ბენზოტრიაზინები როგორც  
GPR 139-ის მოდულატორები 

__________________________________________ 
 

 
 
 
 
(11) P 2019 6956 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/395 
(10) AP 2018 13723 A (44) 22(506)/2018 
(21) AP 2010 13723 
(22) 2010 10 22 
(24) 2010 10 22 
(62) 61/254,474 2009 10 23 (US) 
(31) 61/254,474 
(32) 2009 10 23 
(33) US 
(86) PCT/US2010/053686, 2010 10 22 
(73) მილენიუმ ფარმასიუტიკალს ინკ. (US) 

ზი ტაკედა ონკოლოჯი კომპანი,  
40 ლენდსდაუნ სტრიტ, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02139 (US); 
ემჯენ ბრითიშ კოლამბია (CA) 
7990 ენტერპრაიზ სტრიტ, ბარნები,  
BC V5A 1V7 (CA) 

(72) სამუელ ს. ნამი (US); 
ედვარდ ა. გრინფილდი (US); 
ჯონ ბაბქუქი (US); 
ტერეზა ო'კიფი (US); 
შისინ ცინი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ანტი-GCC ანტისხეულის 

მოლეკულები, მათი შემცველი  
კომპოზიციები და გამოყენება 

__________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2019 6957 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 5/02 
(10) AP 2018 14134 A (44) 22(506)/2018 
(21) AP 2014 14134 
(22) 2014 11 06 
(24) 2014 11 06 
(31) MI2013A001856 
(32) 2013 11 08 
(33) IT 
(86) PCT/EP2014/073957, 2014 11 06 
(73) ნიოსის ს.პ.ა (IT) 

პიაცა დელ კარმინე 4, I-20121,  
მილანი (IT) 

(72) დავიდ ბიანკი (IT); 
მარკო ვალეტი (IT); 
პაოლა ბაცა (IT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

(54) S-აცეტილ გლუტათიონის  
კრისტალური ფორმები, მათი მიღების  
ხერხები და გამოყენება ფარმაცევტულ  
და ნუტრიცევტულ შემადგენლობებში 

__________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 02 
 
(11) P 2019 6958 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 02 B 8/02 
(10) AP 2018 14189 A (44) 16(500)/2018 
(21) AP 2016 14189 
(22) 2016 06 24 
(24) 2016 06 24 
(73) არჩილ გეგუჩაძე (GE) 

ჩეხოვის ქ. 25, 4600, ქუთაისი (GE); 
ჯონდო ნოსელიძე (GE) 
ნიკიას ქ., II შეს. 6/9, 4600, ქუთაისი (GE); 
შორენა მომცემლიძე (GE) 
ნიკიას ქ., II შეს. 6/9, 4600, ქუთაისი (GE); 
დარეჯან კალაძე (GE) 
ავტომშენებლის ქ., I შეს. 2/23, 4600,  
ქუთაისი (GE); 
გიორგი ნოსელიძე (GE) 
რუსთაველის გზატკ., კორპ. 271,  
სახ. 13/57, 0165, თბილისი (GE); 
სერგი ყურაშვილი (GE) 
სოფ. პატრიკეთი, 5400, წყალტუ- 
ბოს რ-ნი, (GE); 
თამარ კამკამიძე (GE) 
დ. აღმაშენებლის გამზ. 127/76, 4600,  
ქუთაისი (GE) 

(72) არჩილ გეგუჩაძე (GE); 
ჯონდო ნოსელიძე (GE); 
შორენა მომცემლიძე (GE); 
დარეჯან კალაძე (GE); 
გიორგი ნოსელიძე (GE); 
სერგი ყურაშვილი (GE); 
თამარ კამკამიძე (GE) 

(54) კაშხალიანი წყალსაცავის ფსკერის  
ნატანისაგან თვითგამწმენდი  
სიფონური მოწყობილობა 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba G 
 
G 10 
 
(11) P 2019 6960 B (51) Int. Cl. (2006) 

G 10 L 19/008 
(10) AP 2018 14481 A (44) 23(507)/2018 
(21) AP 2015 14481 
(22) 2015 10 28 
(24) 2015 10 28 
(31) 62/073,462; 62/167,711 
(32) 2014 10 31; 2015 05 28 
(33) US; US 
(86) PCT/EP2015/075022, 2015 10 28 
(73) დოლბი ინტერნეიშენალი აბ (NL) 

აპოლო ბილდინგი 3E, ჰერიკერბერგვეგი  
1-35, NL-1101 CN ამსტერდამი ზუიდუსტი, 
 ნიდერლანდები (NL) 

(72) ლარსი ვილემოუსი (SE); 
ჰეიკო პურნჰეგენი (SE); 
ჰეიდი-მარია ლეჰტონენი (SE) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(54) ხმოვანი სიგნალების  

პარამეტრული მიქშირება 
__________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 63 
 
(10) AU 2019 14806 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 63 F 13/00  
(21) AU 2018 14806 (22) 2018 06 11 
(71) შპს ,,მალტისოფტი“ (GE)  

ონიაშვილის ქ. 67, 0160, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) გიორგი ჯანაშია  (GE) 
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) თამაშის ჩატარების ინტერაქტიული  

სისტემა ინტერნეტ-ტელევიზიის  
ქსელის გამოყენებით 

(57) სისტემა შეიცავს ერთ ან მეტ მომხმა-
რებლის  კონტროლერს,  რომლებიც  განკუთ-
ვნილია კომპიუტერული   თამაშების   კონტენ-
ტის მანიპულირებისათვის და ფუნქციურად 
დაკავშირებულია ტელევიზორის სეტ-ტოპ-
ბოქსთან და ინტერნეტ  პროტოკოლით  მომუ-
შავე სატელევიზიო ქსელთან. ქსელი შეიცავს, 
სულ ცოტა,  ერთ  კომპიუტერული  თამაშების 
ჰოსტ-სერვერს, დაკავშირებულს სატელევი-
ზიო  ქსელის  მეშვეობით  სეტ-ტოპ-ბოქსთან. 
სისტემა დამატებით შეიცავს სპორტული ღო-
ნისძიებების  შედეგებზე ფსონის  დადების 
პლატფორმის სერვერს, კონფიგურირებულს  
მომხმარებლების  მიერ  შეყვანილი  ფსონის 
მონაცემების შესანახად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                  7 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 
________________________________________ 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

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

 
 
 

 

ganyofileba C 
 
C 02 
 
(11) U  2019 2004 Y (51) Int. Cl. (2006)  

C 02 F 3/32  
(10) AU 2018 14736 U (44) 22(506)/2018 
(21) AU 2018 14736 
(22) 2018 03 23 
(24) 2018 03 23 
(73) გიორგი  გიგოლაშვილი  (GE)  

დ/დიღომი, იოანე პეტრიწის ქ. 8ა, ბ. 19,  
0131, თბილისი, (GE); 
გია ხატისაშვილი  (GE)  
დ/დიღომი, III მ/რ, კორპ. 15, ბ. 222, 0131, 
თბილისი  (GE); 
მარინე ფრუიძე  (GE)  
გამსახურდიას გამზ. 36, ბ. 44, 0160,  
თბილისი,  (GE); 
გიორგი ადამია (GE)  
მ. თამარაშვილის გამზ. 15/52, 0177,  
თბილისი (GE); 
შოთა რუსთაველის ეროვნული  
სამეცნიერო ფონდი (GE)  
მ. ალექსიძის ქ. 1, 0193, თბილისი (GE); 
თამარ  ვარაზი  (GE)  
პასტერის ქ. 7ა, 0102, თბილისი,  (GE); 
საქართველოს აგრარული უნივერსი- 
ტეტი (GE)  
დ. აღმაშენებლის ხეივანი 240,  
თბილისი (GE); 
ლიანა  ჩოხელი (GE)  
კანდელაკის ქ. 8ა, ბ. 14, 0160,  
თბილისი (GE);  
მარიცა  ყურაშვილი  (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ., II კვარტ., კორპ. 25,  
ბ. 32, 0186, თბილისი (GE) 

(72) გიორგი  გიგოლაშვილი  (GE); 
გია ხატისაშვილი  (GE); 
მარინე ფრუიძე  (GE); 
გიორგი ადამია (GE); 
ლიანა  ჩოხელი (GE); 
თამარ  ვარაზი  (GE); 
მარიცა  ყურაშვილი  (GE) 

(54) ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე სპირუ- 
ლინას გამოყენებით 2,4,6-ტრინიტ- 
როტოლუოლით დაბინძურებული  
წყლის გაწმენდის ხერხი 

_________________________________________ 
 

sasargeblo modelis patenti 
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(10) AD 2019 1064 S (51) 09-01 
(21) AD 2018 1064 (22) 2018 11 10 
(28) 14 
(71) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)  

დ. თავდადებულის ქ. 3, 4800, ყვარელი, საქართველო (GE) 
(72) გიორგი ზაუტაშვილი (GE) 
(74) გიორგი ქართველიშვილი (GE) 
(54) 1.-14. ბოთლები 
(55)  

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1  

4.1 5.1 6.1 7-1  

dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

 

7-2 7-3 8.1 9.1  
 
 
 
 

10.1 11.1 12.1 13.1 14.1  
 

_____________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 
 

(11) D 2019 799 S (51) 32-00 
(10) AD 2018 1042 S (44) 2018 12 10 №23 
(21) AD 2018 1042 
(22) 2018 06 27 
(24) 2018 06 27 
(28) 2 
(18) 2023 06 27 
(73) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტედ  (GB)  

უეი ქორთ ვესტ, იუნიონ როუდ, სარი  
GU9 7PT, ფარნჰამი, გაერთიანებული  
სამეფო (GB) 

(72) მარიამ გურგენიძე (GE) 
(74) გივი აკოფაშვილი (GE) 
(54) გრაფიკული სიმბოლო 
______________________________________ 
 
(11) D 2019 800 S (51) 32-00 
(10) AD 2018 1043 S (44) 2018 12 10 №23 
(21) AD 2018 1043 
(22) 2018 06 27 
(24) 2018 06 27 
(28) 2 
(18) 2023 06 27 
(73) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. (PA)  

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, 3 სართული, პანამა, პანამის  
რესპუბლიკა (PA) 

(72) მარიამ გურგენიძე (GE) 
(74) გივი აკოფაშვილი (GE) 
(54) გრაფიკული სიმბოლო 
______________________________________ 
 

registrirebuli dizainebi 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 

 
(11) D 2019 801 S (51) 19-08 
(21) AD 2019 1077 (22) 2019 03 06 
(24) 2019 03 06 
(28) 4 
(18) 2024 03 06 
(73) ევგენია კარაჩიოვა (RU)  

გორბუნოვის ქ., სახლი 19, კორპ. 1, ბ. 20, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია (RU) 
(72) ევგენია კარაჩიოვა (RU) 
(74) რამაზ მოსეშვილი (GE) 
(54) 1.-4. ეტიკეტები 
(55)  

 

1.1  
 

2.1  
 

3.1  
 

4.1  
__________________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
dizaini 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-

lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(260) AM 2019 88323 A 
(210) AM 88323 
(220) 17 08 2016 
(731) სსიპ-ღვინის ეროვნული სააგენტო 

მ. გელოვანის გამზ. 6, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) თათია კერესელიძე 
(540)  

cradle of wine 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96645 A 
(210) AM 96645 
(220) 05 03 2018 
(731) ფიუჩერ ტენს 

20 ჰაშაჩამ სტ., კესარია, 3711301, ისრაელი 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Dentamet 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
1 – სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტ-
ყევეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; 
სასოფლო-სამეურნეო სასუქი.  
 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი სა-
შუალებები, ინსექტიციდები, რეპელენტები მწე-
რებისათვის, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96893 A 
(210) AM 96893 
(220) 01 11 2018 
(731) შპს `ჰეალაინ ინტერნეიშნლ~ 

ქავთარაძის ქ. 16, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ჰეალაინი 
Hairline 

 
 
 
 
 
 
 
 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეც-
ხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუც-
ხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრე-
პარატები; საპნები (არასამკურნალო) პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები 
(არასამკურნალო), თმის ლოსიონები (არასამკუ-
რნალო); კბილის ფხვნილები და პასტები (არა-
სამკურნალო). 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და 
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფერო-
ში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღ-
ჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97474 A 
(210) AM 97474 
(220) 08 05 2018 
(731) შპს `გოლიათი~ 

მახალდიანის ქ. 16, 0101, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი, წითელი 
(531) 02.01.08; 21.03.13; 26.01.21; 27.01.12; 28.19;  

29.01.12 
(511)  
31 – არასამედიცინო საკვები დანამატი. 
 

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

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(260) AM 2019 97475 A 
(210) AM 97475 
(220) 08 05 2018 
(731) შპს `გოლიათი~ 

მახალდიანის ქ. 16, 0101, თბილისი,  
საქართველო  

(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.18; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.21;  

27.05.24 
(511)  
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ვიდეო თამაშის 
აპარატები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის 
განკუთვნილი საქონელი; ნაძვისხის მორთულო-
ბა. 
 

31 – არასამედიცინო საკვები დანამატი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97965 A 
(210) AM 97965 
(220) 04 06 2018 
(731) თეიმურაზ ჭიჭინაძე 

თაყაიშვილის ქ. 9, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, წითელი, ოქროსფერი 
(531) 20.01.05; 23.01.01; 24.01.05; 24.01.13; 24.01.17;  

24.01.20; 28.19; 29.01.13 
(526) ბასიანი 
(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-სა-
განმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98438 A 
(210) AM 98438 
(220) 16 07 2018 
(731) შპს `ალტა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 104, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ASBC 
(511)  
35 – რეკლამა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98766 A 
(210) AM 98766 
(220) 01 08 2018 
(731) ბიოკონ ლიმიტედ 

20 კ.მ., ჰოსურ როუდ, ელექტრონიკ სიტი 
პ.ო., ბანგალორი - 560100, ინდოეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
5 – წამლები და სამედიცინო პრეპარატები. 
 

10 – ქირურგიული და სამედიცინო ინსტრუმენ-
ტები; უნარშეზღუდული ადამიანებისთვის მოსა-
ხერხებელი თერაპიული და დამხმარე მოწყობი-
ლობები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98768 A 
(210) AM 98768 
(220) 01 08 2018 
(731) ბიოკონ ლიმიტედ 

20 კ.მ., ჰოსურ როუდ, ელექტრონიკ სიტი  
პ.ო., ბანგალორი - 560100, ინდოეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
5 – წამლები და სამედიცინო პრეპარატები. 
 

10 – ქირურგიული და სამედიცინო ინსტრუმენ-
ტები; უნარშეზღუდული ადამიანებისთვის მოსა-
ხერხებელი თერაპიული და დამხმარე მოწყობი-
ლობები. 
____________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2019 98772 A 
(210) AM 98772 
(220) 01 08 2018 
(731) ნიკა გოლეთიანი 

ბახტრიონის ქ. 60, 2200, თელავი,  
საქართველო 

(540)  

სამარგებლო 
samargeblo 
самаргебло 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98777 A 
(210) AM 98777 
(220) 02 08 2018 
(731) შპს `პალატი~ 

დავით აღმაშენებლის გამზ.  22, ბ. 109,  
4600, ქუთაისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 07.01.09; 27.05.01; 28.19 
(511) 
43 – ბარ-რესტორნით მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98778 A 
(210) AM 98778 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს `აგრონომი~ 

ლ. გოთუას ქ. 12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

PLANET 
პლანეტა 
ПЛАНЕТ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – პესტიციდები. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2019 98779 A 
(210) AM 98779 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს `აგრონომი~ 

ლ. გოთუას ქ. 12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

PRIVATE 
პრივატი 
ПРИВАТ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – პესტიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98780 A 
(210) AM 98780 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს `აგრონომი~ 

ლ. გოთუას ქ. 12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

FOSORGAN DUO 
ფოსორგან დუო 

ФОСОРГАН ДУО 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – პესტიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98782 A 
(210) AM 98782 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს `აგრონომი~ 

ლ. გოთუას ქ. 12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) მწვანე, შავი, ლურჯი, თეთრი 
(531) 26.05.04; 26.05.15; 26.05.18; 26.05.22; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.23; 29.01.14 
(511) 
5 – პესტიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98783 A 
(210) AM 98783 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს `აგრონომი~ 

ლ. გოთუას ქ. 12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო  

(540) 

 
(591) შავი, მწვანე, წითელი, თეთრი 
(531) 01.03.01; 07.01.01; 26.01.04; 26.01.21; 27.05.01;  

28.03; 29.01.13 
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(511)  
5 – პესტიციდები. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2019 98784 A 
(210) AM 98784 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

პლანტობანი 
Плантобан 
Рlantoban 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალო საშუალება (ფარმაცევტული 
პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98786 A 
(210) AM 98786 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

თეზოლი 
Тезол 
Tezol 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98787 A 
(210) AM 98787 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

ვინოსტაზიბი 
Виностазиб 
Vinostazib 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 

(260) AM 2019 98789 A  
(210) AM 98789 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

ეტოზონი 
Этозон 
Etozon 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალო საშუალება (ფარმაცევტული 
პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98790 A 
(210) AM 98790 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

აბიტომაქსი 
Абитомакс 
Аbitomax 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98791 A 
(210) AM 98791 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

ციტოპლატინი 
Цитоплатин 

Citoplatin 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98792 A 
(210) AM 98792 
(220) 03 08 2018 
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(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

ონკოციდონი 
Онкоцидон 
Oncocidon 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98793 A 
(210) AM 98793 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

დანობინი 
Данобин 
Danobin 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალო საშუალება (ფარმაცევტული 
პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98794 A 
(210) AM 98794 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

დოქსიმალონი 
Доксималон 
Doximalon 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98796 A 
(210) AM 98796 
(220) 03 08 2018 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

მეტოსტანი 
Метостан 
Metostan 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98800 A 
(210) AM 98800 
(220) 03 08 2018 
(731) რამადა ინტერნეშენელ ინკ. 

22 სილვან ვეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი  
07054, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) წითელი, ძოწისფერი, ლურჯი, მწვანე,  

ყვითელი 
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.15 
(511)  
43 – საკურორტო სასტუმროებთან, მოტელებ-
თან, დროებითი საცხოვრებელი ადგილებით უზ-
რუნველყოფასა და რესტორნებთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; საცხოვრებელი ადგილის 
დაჯავშნა; მესამე პირებისათვის საცხოვრებელი 
ადგილის დაჯავშნა; სტუმართმოყვარეობის მო-
მსახურება, კერძოდ, დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა, საკვები პროდუქტებითა და სა-
სმელებით უზრუნველყოფა; სასტუმროების, 
დროებით საცხოვრებელი ადგილების და საც-
ხოვრებელი ადგილების შეკვეთა და დაჯავშნა; 
რესტორნის დაჯავშნის მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98890 A 
(210) AM 98890 
(220) 04 08 2018 
(731) ნექსთორჩ ინდასტრიზ კო., ლტდ. 

61 იუდონგ 1 როუდ, დონგჩენგ, იანგდონგ,  
იანგჯიანგ, 529931, გუანდუნი, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა; 
ფაუერ სორს ინდასტრიზ კო., ლტდ. 
61 იუდონგ 1 როუდ, დონგჩენგ, იანგდონგ,  
იანგჯიანგ, 529931, გუანდუნი, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

(740) პავლე მეიფარიანი 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი, რუხი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
8 – პოლიციელის ხელკეტები; მჭრელი პირის 
ასაწყობი ინსტრუმენტები; ჯიბის დანები; მკვნე-
ტარები; ბრტყელტუჩა; ნაჯახები; სახრახნისები; 
ქანჩის გასაღებები; დანები, ჩანგლები და კოვზე-
ბი; საავარიო სიტუაციებში გამოსაყენებელი ჩა-
ქუჩები მინის ჩასამსხვრევად;  ხელის იარაღის 
ღვედები-დამჭერები; დანები კოლოფების და ყუ-
თების გახსნისათვის. 
 

9 – სასიგნალო ფარნები; მნათი ნიშნები; ელექ-
ტრული აკუმულატორები; ელექტრული ბატა-
რეები; სამუხტავი მოწყობილობები; მონაცემთა 
გადაცემის ხაზები; ელექტროენერგიის გამომმუ-
შავებელი პორტატიული (გადასატანი) მოწყობი-
ლობები; მზის ბატარეები; სასიგნალო სასტვე-
ნები; ხმოვანი სასიგნალო მოწყობილობები; ინ-
დივიდუალური დაცვის საშუალებები ავარიის 
დროს გამოსაყენებლად. 
 

11 – განათების ხელსაწყოები და მოწყობილობე-
ბი; ელექტრული ფარნები; ფარები; თავზე დასა-
მაგრი ფარნები; ფარნები და ფარები ველოსიპე-
დებისათვის; ფარნები ბანაკებში და კარვებში 
გამოყენებისათვის; ფარნები გასაღების შესანა-
თად; წყალქვეშა პროჟექტორები და ფარნები; 
მზის თერმული კოლექტორები (გათბობის); შუქ-
გამბნევები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98894 A 
(210) AM 98894 
(220) 06 08 2018 
(731) ზტე კორპორეიშნ 

ზტე პლაზა, კეჟი როად საუტ, ჰაი-თექ  
ინდასტრიალ პარკ, ნანშან დისტრიქტ,  
შენჟენი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – სმარტფონები, მობილური ტელეფონები; ფი-
ჭური ტელეფონები; პოზიციონირების გლობა-
ლური სისტემების [GPS] აპარატები; ფიზიკური 
აქტივობის ტრეკერები პორტატულები; სმარტ-
ფონების დამცავი ფირი; სმარტფონის შალითე-
ბი; სმარტფონების ფუტლარები; ტელეფონის 
კორპუსები; კავშირის ქსელური მოწყობილობე-

ბი; სმარტფონის ეკრანების დამცავი ფირები; ინ-
ტერაქტიური სენსორული ტერმინალები; ადამი-
ანის მსგავსი რობოტები ხელოვნური ინტელექ-
ტით; მობილური ტელეფონების პროგრამული 
უზრუნველყოფისთვის დამატებები, ჩატვირთვა-
დი; სმარტ-საათები (ინფორმაციის გადამუშავე-
ბა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98905 A 
(210) AM 98905 
(220) 08 08 2018 
(731) შპს `ჯორჯია~ 

წინანაურის ქ. 26, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, მუქი რუხი, ლურჯი 
(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.22;  

26.11.02; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01;  
27.05.24; 29.01.13 

(511)  
10 – მავთულის მიმმართველები, სამედიცინო. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98912 A 
(210) AM 98912 
(220) 09 08 2018 
(731) შპს `Bolero&Company~ 

მარშალ გელოვანის გამზ. 13, სართ. 9,  
0179, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) წითელი, ოქროსფერი 
(531) 19.09.02; 27.03.01; 27.03.15; 29.01.12 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98967 A 
(210) AM 98967 
(220) 13 08 2018 
(731) ალექსანდრე ჯოხაძე 

გამრეკელის ქ. 10, ბ.72, 0194, თბილისი,  
საქართველო 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.01; 03.07.16; 19.01.01; 19.01.05; 19.01.07;  

27.05.01; 27.07.01; 28.19 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98974 A 
(210) AM 98974 
(220) 14 08 2018 
(731) ა(ა) იპ `შენთვის~ 

გალაქტიონ ტაბიძის ქ. 24, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

აბა შენ იცი! 
(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-სა-
განმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98975 A 
(210) AM 98975 
(220) 14 08 2018 
(731) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926, შვეიცარია 
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) ლურჯი, მუქი ლურჯი, ცისფერი, თეთრი,  
წითელი 

(531) 03.01.02; 03.01.17; 03.01.20; 03.01.22; 24.01.15;  
24.09.02; 24.09.09; 25.01.01; 27.05.01;  
27.05.21; 27.05.24; 29.01.14 

(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; თამბაქო, დამუშავებუ-
ლი და დაუმუშავებელი; თამბაქოს ნაწარმი; თამ-
ბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მიზნები-
სათვის); სიგარები, სიგარილები; სანთებლები; 
ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარეტის და პა-
პიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილზები; სიგა-
რეტის ფილტრები; ჯიბის მოწყობილობა სიგა-
რეტის დახვევისათვის; ქაღალდის ჰილზებში 
თამბაქოს დამტენი ხელის მანქანები; ელექტრო-
ნული სიგარეტი; სითხეები ელექტრონული სი-
გარეტებისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი 
თამბაქოს ნაწარმი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98977 A 
(210) AM 98977 
(220) 14 08 2018 
(731) ბტა ჰავალიმანლარი იეჩეკ ვე იჩეჩეკ  

ჰიზმეტლერი ა.შ.  
ათათურქ ჰავალიმანი დიშათლარ  
ტერმინალი ეარპორტ ჰოტელ ეშილქეი- 
ბექირქეი, სტამბოლი, 34831, თურქეთი 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

BADIA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – სხვების სასარგებლოდ შეგროვება (თავმოყ-
რა) სხვადასხვა საქონლისა, როგორიცაა: ხორ-
ცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; დამუშავე-
ბული ხორცპროდუქტები; გამხმარი პარკოსნე-
ბი; სუპები, ბულიონები, დამუშავებული ზეთის-
ხილი, ზეთისხილის პასტა; ცხოველური წარმო-
შობის რძე; მცენარეული წარმოშობის რძე; რძის 
პროდუქტები; კარაქი; საკვები ზეთები; გამხმა-
რი, დაკონსერვებული, გაყინული, მოხარშული, 
შებოლილი ან დამარილებული ხილ-ბოსტნეუ-
ლი; ტომატის პასტა; დამუშავებული კაკალი და 
გამხმარი ხილი, როგორც წასახემსებელი; თხი-
ლის პასტა და არაქისის კარაქი; ტაჰინი (სეზა-
მის თესლების პასტა); კვერცხი და კვერცხის 
ფხვნილი; კარტოფილის ჩიპსები; ყავა, კაკაო; 
სასმელები ყავის ან კაკაოს საფუძველზე, სასმე-
ლები შოკოლადის საფუძველზე; მაკარონის ნა-
წარმი, შიგთავსიანი ფუნთუშები, ატრია; ფქვი-
ლისგან დამზადებული პურ-ფუნთუშეული და 
საკონდიტრო ნაწარმი; დესერტები ფქვილისა და 
შოკოლადის საფუძველზე; პური, სიმითი (სეზა-
მის თესლმოყრილი მრგვალი ფორმის თურქული 
ბლითი); ფოღაჩა (თურქული ღვეზელი), პიტა, 
სენდვიჩები, კატამა (თურქული ფენოვანი კვერი), 
ღვეზელები, კექსები, ბაქლავა (თურქული დესე-
რტი სიროფით დაფარული ცომის საფუძველზე), 
კადაიფი (თურქული ცომეული დესერტი); დესე-
რტები სიროფით დაფარული ცომის საფუძველ-
ზე, პუდინგები, მოხარშული კრემი, ქაზანდიბი 
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(თურქული პუდინგი), ბრინჯის პუდინგი, ქეშ-
ქიული (თურქული პუდინგი); თაფლი, პროპოლი-
სი ადამიანებისთვის, პროპოლისი საკვები მიზ-
ნებისთვის, სანელებლები საკვები პროდუქტები-
სთვის, ვანილი (არომატიზატორი), საკმაზები, 
სოუსები (სანელებლები), ტომატის სოუსი, ფქვი-
ლი, მანანის ბურღული, საკვები სახამებელი; 
შაქარი, შაქრის კუბები, შაქრის ფხვნილი; ჩაი, 
ცივი ჩაი; საკონდიტრო ნაწარმი, შოკოლადი, ბი-
სკვიტები, კრეკერები, ვაფლი; საღეჭი რეზინი; 
ნაყინი, საკვები ყინული; მარილი; საუზმეული 
მარცვლოვან საფუძველზე, ბატი-ბუტი, დაქუც-
მაცებული შვრია, სიმინდის ჩიპსები, საუზმის 
მარცვლეული, დამუშავებული ხორბალი ადამი-
ანებისთვის, დაქუცმაცებული ქერი ადამიანე-
ბისთვის, დაქუცმაცებული შვრია ადამიანების-
თვის, დაქუცმაცებული ჭვავი ადამიანებისთვის, 
ბრინჯი; შავი ბადაგი საკვებისთვის; ლუდი; შე-
მადგენლობები ლუდის დასამზადებლად; მინე-
რალური წყალი, წყაროს წყალი, სუფრის წყა-
ლი, გაზიანი წყალი; ხილისა და ბოსტნეულის 
წვენები, ხილისა და ბოსტნეულის კონცენტრა-
ტები და ექსტრაქტები სასმელების დასამზადებ-
ლად, უალკოჰოლო სასმელები; ენერგეტიკული 
სასმელები; პროტეინით გამდიდრებული სპორ-
ტული სასმელები; ალკოჰოლიანი სასმელები 
(ლუდის გარდა), ღვინო, რაკი (ტრადიციული 
თურქული ალკოჰოლიანი სასმელი), ვისკი, ლი-
ქიორები, ალკოჰოლიანი კოქტეილები; თამბაქო, 
საღეჭი თამბაქო, სიგარეტი, სიგარები; კავშირე-
ბი, რომლებიც საშუალებას მისცემენ მომხმა-
რებლებს მოხერხებულად დაათვალიერონ და 
შეიძინონ აღნიშნული საქონელი, ასეთი მომსა-
ხურება შესაძლებელია გაწეულ იქნეს საცალო 
და საბითუმო საფირმო მაღაზიებში ელექტრო-
ნული მედიის ან საფოსტო შეკვეთების კატალო-
გის მეშვეობით. 
 

43 – მომსახურება საკვებითა და სასმელებით 
მომარაგებისთვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98978 A 
(210) AM 98978 
(220) 15 08 2018 
(731) შპს `ევრო პაკი~ 

ს. დოდაშვილის მოედანი 3, 0113, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 

(591) ნარინჯისფერი, თეთრი 
(531) 26.11.09; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.01 
(511)  
21 – საოჯახო ან სამზარეულოს ნივთები და 
ჭურჭელი; დასასუფთავებელი ჩვრები, დოზატო-
რები, ერთჯერადი თეფშები, თავსახურავები,  
თერმოიზოლაციური ჭურჭელი, თეფშები (ერთ-
ჯერადი), თეფშები ქაღალდის, იატაკის მოსაწ-
მენდი ტილოები, კალათები საყოფაცხოვრებო 
მიზნებისთვის, კვერცხის ჩასადებები, კოვზები, 
კოქტეილის ღეროები, ლამბაქები, ლანგრები 
ბოსტნეულისთვის, ლანგრები საოჯახო, ლანგ-
რის სადგამები, ლითონის ნეჭა წმენდისათვის, 
ლუდის კათხები, მოსარევი კოვზები, მოსასხმე-
ლი კოვზები, მტვრის ტილოები,  ნამცხვრის კო-
ლოფები და ყუთები, ნამცხვრის ფირმები, ნესე-
სერები, ნეჭა წმენდისათვის, საკარაქეები, საკა-
რაქის თავსახურები, საკვები პროდუქტის გასა-
ციებლები საოჯახო მოწყობილობები თბოგადა-
მცემი დენადი გარემოთი, საკვების მოსამზადე-
ბელი ჭურჭელი, საკვების წნევის ქვეშ დამუშა-
ვების სწრაფსახარში ჭურჭელი (ავტოკლავი), 
არაელექტრული, სამზარეულოს ჭურჭლის ნაკ-
რები (ერთჯერადი) სამზარეულოს სათავსები 
(კონტეინერები) სამზარეულოს ჭურჭლეული, 
სანაგვე ყუთები, სანელებლების ჭურჭელი, საპ-
ნის დოზატორები, სასალათეები, სასაპნეები, სა-
სმელი ჭურჭელი, სასმელი ჭურჭელი თბოიზო-
ლოციით, საუზმის ჩასადები კოლოფები, საყი-
ნულე ფორმები, სამზარეულო კონტეინერები, 
ტაშტები, იატაკის მოსაწმენდი ტილოები, ტუა-
ლეტის ქაღალდის დამჭერები, ტუალეტის ღრუ-
ბლები, ფინჯნები, ფორმები (საყინულე), ფორმე-
ბი კულინარიისათვის, ქაღალდის ან პლასტმა-
სის ჭიქები, ქაღალდის თეფშები, ჩასადებები 
(კვერცხის) ჭიქები, ჭიქები სასმელისათვის, ჭურ-
ჭლის (გასაცივებელი) ხელთათმანები (ბაღში 
სამუშაო), ხელთათმანები (გასაპრიალებელი), 
ხელთათმანი საყოფაცხოვრებო, ხელსახოცის 
რგოლები, ჯამები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98979 A 
(210) AM 98979 
(220) 15 08 2018 
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი No:4  მასლაქი 34467 სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Onylac 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
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(260) AM 2019 98980 A 
(210) AM 98980 
(220) 15 08 2018 
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი No:4  მასლაქი 34467 სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98982 A 
(210) AM 98982 
(220) 15 08 2018 
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი No:4  მასლაქი 34467 სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Desmot 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98984 A 
(210) AM 98984 
(220) 15 08 2018 
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი No:4  მასლაქი 34467 სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98985 A 
(210) AM 98985 
(220) 15 08 2018 
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  

ჯადესი No:4  მასლაქი 34467 სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Amatrix 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მედიკამენტები, სტომატოლოგიური დანიშ-
ნულების გარდა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98986 A 
(210) AM 98986 
(220) 15 08 2018 
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი No:4  მასლაქი 34467 სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მედიკამენტები, სტომატოლოგიური დანიშ-
ნულების გარდა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98987 A 
(210) AM 98987 
(220) 15 08 2018 
(731) ჩემპიონ პროდაქტს იუროპ ლიმიტიდ 

სუიტი 8, პლაზა 212, ბლანჩარდსტაუნ  
კორპორეიტ პარკ 2, ბლანჩარდსტაუნ,  
დუბლინი 15, ირლანდია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.02; 26.02.01 
(511)  
35 – მენეჯმენტი, ორგანიზება და მართვა საცა-
ლო ვაჭრობის სფეროში, კერძოდ, ტანსაცმელი, 
ფეხსაცმელი და სპორტული ნაწარმი; ტანსაცმ-
ლის, ფეხსაცმლის, ჩანთების და სპორტული ნი-
ვთების საცალო ვაჭრობა; ელექტრონული კო-
მერციის მომსახურება, კერძოდ, სარეკლამო და 
გაყიდვების მიზნით სატელეკომუნიკაციო ქსე-
ლების საშუალებით პროდუქციის შესახებ ინ-
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ფორმაციის მიწოდება; ბიზნეს-მომსახურება, 
რომელიც ეხება სპონსორობის უზრუნველყო-
ფას. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98988 A 
(210) AM 98988 
(220) 15 08 2018 
(731) ჩემპიონ პროდაქტს იუროპ ლიმიტიდ 

სუიტი 8, პლაზა 212, ბლანჩარდსტაუნ  
კორპორეიტ პარკ 2, ბლანჩარდსტაუნ,  
დუბლინი 15, ირლანდია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.02; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.19 
(511)  
35 – მენეჯმენტი, ორგანიზება და მართვა საცა-
ლო ვაჭრობის სფეროში, კერძოდ, ტანსაცმელი, 
ფეხსაცმელი და სპორტული ნაწარმი; ტანსაც-
მლის, ფეხსაცმლის, ჩანთების და სპორტული 
ნივთების საცალო ვაჭრობა; ელექტრონული კო-
მერციის მომსახურება, კერძოდ, სარეკლამო და 
გაყიდვების მიზნით სატელეკომუნიკაციო ქსე-
ლების საშუალებით პროდუქციის შესახებ ინ-
ფორმაციის მიწოდება; ბიზნეს-მომსახურება, 
რომელიც ეხება სპონსორობის უზრუნველყო-
ფას. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98989 A  
(210) AM 98989 
(220) 15 08 2018 
(731) ჰბი ბრენდიდ ეპერელ ენტერპრაიზის, ლლკ 

1000 ისტ ჰეინს მილ როუდი, უინსტონ-სა- 
ლემი, ჩრდილოეთ კაროლინა 27105, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.22 
(511)  
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
____________________________________________ 

(260) AM 2019 98990 A 
(210) AM 98990 
(220) 15 08 2018 
(731) გიორგი დავლიანიძე 

სოფ. ბეთლევი, ამბროლაურის რაიონი, 
საქართველო 

(540)  

ბოშო 
BOSHO 
БОШО 

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

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბა-
დაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლე-
ბი; საკვები ყინული. 
 

31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხო-
ველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თეს-
ლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; 
ცხოველთა საკვები; ალაო. 
 

32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელე-
ბის დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

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

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98991 A 
(210) AM 98991 
(220) 15 08 2018 
(731) ოლეგ ზობოვ 

მეუნარგიას ქ. 68, ბ. 35, თბილისი,  
საქართველო 

(740) კონსტანტინე მეიფარიანი  
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
39 – ტრანსპორტირება; მოგზაურობის ორგანი-
ზება; სამოგზაურო ბილეთების დაჯავშნა; სამო-
გზაურო მარშრუტების დაჯავშნა; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების დაჯავშნა; კრუიზების ორგა-
ნიზება; სამოგზაურო ტურების ორგანიზება; მო-
გზაურთა გადაყვანა; ავტობუსებით გადაყვანა; 
ავტომობილებით გადაზიდვა; წყლის ტრანსპორ-
ტით გადაზიდვა; სარკინიგზო გადაზიდვა; საზ-
ღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვა; მგზავრების 
გადაყვანა; სამდინარო ტრანსპორტით გადაზიდ-
ვა; ავტომობილების გაქირავება; სახმელეთო სა-
ტრანსპორტო საშუალებების გაქირავება; მოგ-
ზაურთა თანხლება; სატრანსპორტო მომსახუ-
რება; სატრანსპორტო მომსახურება ღირსშესა-
ნიშნაობათა ტურებისთვის; (ტურისტებისათვის) 
ექსკურსიების მოწყობა; გადაზიდვებთან დაკავ-
შირებული ინფორმაცია; ავტობუსების გაქირა-
ვება; სამოგზაურო მარშრუტების ორგანიზება; 
ტუროპერატორების მომსახურება; ტურისტული 
სააგენტოების მომსახურება; ტურისტული მომ-
სახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98996 A 
(210) AM 98996 
(220) 16 08 2018 
(731) სს `Hualing international special economic zone~ 

ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 22, ისანი-სამგორის  
რაიონი, 0162, თბილისი, საქართველო 

(740) ზაალ ვარსიმაშვილი 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი, თეთრი 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 05.05.20; 27.05.01; 28.19;  

29.01.02 
(511)  
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, 
ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში 
გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავე-
ბელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლა-
სტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენი-

ლობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და 
რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტების დასაკონ-
სერვებელი ქიმიური ნივთიერებები; სამრეწვე-
ლო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები. 
 

2 – საღებავები, ოლიფა, ლაკები; ლითონის კო-
როზიისა და მერქნის დაშლისაგან დამცავი ნივ-
თიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმე-
ლები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები; მხატ-
ვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო-დეკორატიული 
დანიშნულების ფურცლოვანი და ფხვიერი ლი-
თონები. 
 

3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეც-
ხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუც-
ხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრე-
პარატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთები, 
კოსმეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიონები; 
კბილის ფხვნილები და პასტები. 
 

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი 
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებე-
ლი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი 
(მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი 
ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სა-
ნთლები. 
 

5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
 

6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნო-
ბები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის 
მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლი-
თონის მასალა ლიანდაგებისათვის; ჩვეულებრი-
ვი ლითონის გვარლები და მავთული (არაელ-
ექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; 
ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; 
ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, სხვა კლა-
სებში შეტანილის გარდა; მადანი. 
 

7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები 
(მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებში გა-
მოსაყენებლის გარდა); შეერთებები და გადაცე-
მის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო სა-
შუალებებში გამოსაყენებლის გარდა); სასოფ-
ლო-სამეურნეო იარაღი, განსხვავებული ხელის 
იარაღისაგან; ინკუბატორები. 
 

8 – ხელის იარაღი და ინსტრუმენტები (ხელით 
სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი; 
სამართებლები. 
 

9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
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წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამ-
წერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზ-
მები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინ-
ფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

10 – ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლო-
გიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და კბილე-
ბის პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკე-
რების დასადები მასალა. 
 

11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასა-
ცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამა-
ნაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები. 
 

12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, 
წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი აპარა-
ტები. 
 

13 – ცეცხლსასროლი იარაღი; საბრძოლო მასა-
ლა და ჭურვები; ფეთქებადი ნივთიერებები; ფეი-
ერვერკი. 
 

14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული 
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; 
საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები. 
 

15 – მუსიკალური ინსტრუმენტები. 
 

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

17 – კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი, ქარ-
სი და ამ მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაწი-
ლობრივ დამუშავებული პლასტმასის ნაწარმი; 
დასაგმანი, შესამჭიდროებელი და საიზოლაციო 
მასალა; არალითონური მილები. 

 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხო-
ველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; 
წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; 
შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და 
სასარაჯე ნაკეთობა. 
 

19 – არლითონური სამშენებლო მასალა; სამშე-
ნებლო დანიშნულების ხისტი მილები; ასფალ-
ტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური მოძრავი 
კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური 
ძეგლები. 
 

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

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

22 – ბაგირები, ბაწრები, თოკები, ბადეები, კარვე-
ბი, ჩარდახები, ბრეზენტი, იალქნები და 
ტომრები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; დასატენი მასალა (რეზინისა და პლას-
ტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო ბოჭკოვანი 
ნედლეული. 
 

23 – საფეიქრო ძაფები და ნართი. 
 

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

25 – ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

26 – მაქმანი და ნაქარგობა, თასმა და ლენტები; 
ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცებიანი 
ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები; ხელოვ-
ნური ყვავილები. 
 

27 – ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი 
და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი და 
გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო). 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები; საქონელი ტან-
ვარჯიშისა და სპორტისათვის, რომელიც არ მი-
ეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთულო-
ბა. 
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29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხ-
მარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფურთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბა-
დაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლე-
ბი; საკვები ყინული. 
 

31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხო-
ველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თეს-
ლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; 
ცხოველთა საკვები; ალაო. 
 

32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი. 
 

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

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

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების და-
ყენება. 
 

38 – კავშირგაბმულობა. 
 

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

40 – მასალების დამუშავება. 
 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-სა-
განმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და 
დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეც-
ნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა. 
 

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

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და 
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფერო-
ში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღ-
ჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
 

45 – იურიდიული მომსახურება; საკუთრების ან 
ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსახური; ინ-
დივიდუალურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკ-
მაყოფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერ-
სონალური და სოციალური მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99061 A 
(210) AM 99061 
(220) 22 08 2018 
(731) ჯემალ ქურიძე 

ჭავჭავაძის გამზ. 62, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

Chero 
ჩერო 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99066 A 
(210) AM 99066 
(220) 22 08 2018 
(731) ბრფ ს.ა. 

რუა ჯორჯ ტზაჩელ, 475, იტაჟაი, სანტა- 
კატარინა, ბრაზილია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
29 – ხორცი;  ხორცი, დაკონსერვებული; თევზი; 
შინაური ფრინველი; ღორის ხორცი; საქონლის 
ხორცი; სოსისი; ნანადირევი; დამუშავებული 
ხორცი, კერძოდ, შაშხი, ინდაური, ქათამი, 
ცხვრის და საქონლის ხორცი; სამრეწველო და-
მუშავებული ხორცი, კერძოდ, შაშხი, ინდაური, 
ქათამი, ცხვრის და საქონლის ხორცი; შეკაზმუ-
ლი ფრინველის ხორცი;  შებოლილი ფრინვე-
ლის ხორცი; შებოლილი ღორის სუკი; დამარი-
ლებული ხორცი; ბეკონი; დაკონსერვებული პა-
რკოსნები; სისხლზე დამზადებული ძეხვი; ღვიძ-
ლი; ღვიძლის პაშტეტი; ხორცის ექსტრაქტები; 
ხორცის კონსერვები; მომზადებული მზა კერძე-
ბი, ძირითადად, ხორცისგან; თინუსი (მზა კერ-

 
 #6  2019 03 25 

 
25 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

ძი); კარტოფილის გუფთები ცომში, კარტოფი-
ლის ვარენიკები (მზა კერძები); ხორცის რულე-
ტი (მზა კერძები); თბურად დამუშავებული ხორ-
ცი (მზა კერძები); თბურად დამუშავებული თევ-
ზი (მზა კერძები); გუფთა; გაყინული ბოსტნეუ-
ლი; გაყინული ხილი;  წვნიანები;  გაყინული 
წვნიანი;  თბურად დამუშავებული ბოსტნეული;  
გამომშრალი ბოსტნეული;  გამომშრალი ხილი; 
ბოსტნეული, დაკონსერვებული; ხილი, დაკონ-
სერვებული; ბოსტნეულის კონსერვები; ხილის  
კონსერვები; კარტოფილის ფრი; ხორცის გუფ-
თები; სოიოს პროდუქტები, კერძოდ, გუფთები 
სოიოსგან და კოტლეტები ბურგერებისთვის სო-
იოსგან; სოიოს პროდუქტები, კერძოდ, ხორცის 
შემცვლელები; საკვები ზეთები; საკვები ცხიმე-
ბი; შრატი, დო; იოგურტი; მარგარინი; ნაღების 
კარაქი; ყველი; რძის ნაწარმი; ბულიონები; ბუ-
ლიონის კონცენტრატები.  
 

30 – სუნელები; მდოგვი; კეტჩუპი (სოუსი); მაიო-
ნეზი; საკაზმები (სალათის); პომიდვრის საწებე-
ლა; საკაზმები; სანელებლები; სენდვიჩები, მზა; 
ღვეზელი (ხორციანი); კუბექი გატარებული 
ხორცის სახით ცომში; გაყინული პიცა; ყველის 
პური; მაკარონის ნაწარმი; მზა კერძები, რომლე-
ბიც ძირითადად მაკარონისგან შედგება; ტარტე-
ბი; პიცა; ნამცხვრის მოსაყინი (შაქრის ჭიქურა); 
ნამცხვრები; საკონდიტრო ნაწარმი; ღვეზლები; 
კიში; რავიოლი; ტორტილია (სიმინდის კვერი); 
ყველის ფუნთუშა; პური; ფუნთუშები; საფანე-
ლი; ბრიოშები; მაკარონის ნაწარმი ფქვნილის-
გან, რომელიც არა მხოლოდ მაკარონს, სპაგეტს, 
ატრიას შეიცავს; შემწვარი ატრია სობა; კერი 
(ცხარე საკაზმი); საკვები ყინული; ფხვნილი ნა-
ყინის, საკვები ყინულის დასამზადებლად; წვენი 
(ხორცის) (საწებელა); ჰამბურგერები (სენდვიჩე-
ბი); ჩიზბურგერები (სენდვიჩები). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99082 A 
(210) AM 99082 
(220) 23 08 2018 
(731) ჰუანგშან ლიშენ კომოდიტი კო., ლტდ. 

ბეი'ან ეკონომიკ დეველოპმენტ ზოუნ, შე  
ქსიან, ჰუანშანი, ანჰუი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
5 – მატონიზირებელი საშუალებები (სამკურნა-
ლო პრეპარატები); ბავშვთა კვება; ჰაერის გამ-
წმენდი პრეპარატები; ძაღლების რეპელენტები; 
პესტიციდები; თაგვების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; სამედიცინო დანიშნულების ბამბა; 

კბილის პროთეზის წებო; პირსახოცები (ჰიგიე-
ნური); ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატე-
ბი. 
 

11 – მყარ, თხევად და აირად სათბობზე მომუშა-
ვე გათბობის ხელსაწყოები; სანათები; საკვების 
თბური დამუშავების ჭურჭლეული, ელექტრუ-
ლი; გასაყინი კამერები; თმის საშრობები; სანი-
ტარულ-ტექნიკური ხელსაწყოები და დანადგა-
რები; დეზინფექციის აპარატები; მილები (სანი-
ტარულ-ტექნიკური სისტემების ნაწილები); ელ-
ექტრო რადიატორები; გათბობის ხელსაწყოები, 
ელექტრული.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99154 A 
(210) AM 99154 
(220) 24 08 2018 
(731) რ & ა ბეილი & კო. 

ნენგორ ჰაუზ ვესტერნ ისტეიტ 12,  
დუბლინი, ირლანდია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)    

BAILEYS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; ბრინ-
ჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები (საკაზმები); 
სანელებლები, ყინული. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99174 A 
(210) AM 99174 
(220) 31 08 2018 
(731) ასტრაზენეკა აბ 

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

QTERN 
(591) შავ-თეთრი 
 (511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერე-
ბები. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2019 99179 A 
(210) AM 99179 
(220) 03 09 2018 
(731) მილუოკი ელექტრიკ ტულ კორპორეიშნ 

13135 ვესტ ლისბონ როუდ, ბრუკფილდ,  
ვისკონსინ 53005, აშშ 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
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(540) 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.15.03; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.19 
 (511)  
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები 
(სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის განკუთვნილის გარდა); მანქანის შეერთებე-
ბი და ტრანსმისიის კომპონენტები (სახმელეთო 
ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა); სასოფ-
ლო-სამეურნეო იარაღები, ხელით სამართავის 
გარდა; ინკუბატორები კვერცხებისათვის; ავტო-
მატური სავაჭრო აპარატები; მექანიკურ-ამძრა-
ვიანი ხელსაწყოები; ხელის ინსტრუმენტები, ხე-
ლით სამართავის გარდა; იარაღები გაზონებისა 
და ბაღებისათვის, ხელით სამართავის გარდა; 
ამძრავიანი ხერხები; ამძრავიანი უროები; ამძრა-
ვიანი საღარავები სახეხები; ამძრავიანი სახეხე-
ბი; საჭრელი ჩარხები; საბურღი პერფორატორე-
ბი; პისტოლეტები (წებოს დასატანი), ელექტრუ-
ლი; დასაქუცმაცებელი მანქანები; დანები, ელ-
ექტრული; ამძრავიანი დარტყმითი ქანჩსაბრუნე-
ბი; ამძრავიანი ხრუტუნები; საკრეჭი მაკრატლე-
ბი, ელექტრული; ამძრავიანი შემოსაჭრელები; 
ამძრავიანი აირსაჭირხნები; გაზონსაკრეჭები 
(მანქანები); საპრიალებელი მანქანები და მოწ-
ყობილობები (ელექტრული); ტუმბოები (მანქანე-
ბი); პნევმატური მანქანები; დალაგებისა და და-
სუფთავების მანქანები და მოწყობილობები, ელ-
ექტრული; მტვერსასრუტები; მაღალი წნევით 
წმენდის მოწყობილობები; ელექტროგენერატო-
რები; კარის გასაღები მოწყობილობები, ელექტ-
რული; სატვირთო საწეველები; სახელურები მე-
ქანიკურ-ამძრავიანი ხელსაწყოებისთვის; ყავის 
საფქვავები, ხელის საფქვავების გარდა; ბლენ-
დერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნებისა-
თვის; საყოფაცხოვრებო წისქვილები, ხელით 
სამართავის გარდა. 
 

8 – ხელის იარაღი და ინსტრუმენტები, ხელით 
სამართავი; მჭრელი ნაკეთობა, ჩანგლები და 
კოვზები; ცივი იარაღი; სამართებლები; ბაღ-
ბოსტნის იარაღი, ხელით სამართავი; გონიო, 
კუთხედი (ხელის იარაღი); მაგნიტური სატაცი 
ინსტრუმენტები (ხელის ინსტრუმენტები); ცარ-
ცის ზონრიანი კოჭები (ხელის ინსტრუმენტები); 
საფართები; დრელები, ხელით სამართავი; ჩაქუ-
ჩები (ხელის იარაღი); ხერხები (ხელის იარაღი); 
მჭრელი ინსტრუმენტები (ხელის იარაღი); ქლი-

ბები; ხელის ტუმბოები; სახრახნისები, არაელ-
ექტრული. 
 

9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, კონტროლის (ზედა-
მხედველობის), სამაშველო და სასწავლო ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გა-
დამცემი და აღმწარმოებელი მოწყობილობები; 
ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები; კომპაქტ-დისკები, DVD და 
სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზ-
მები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინ-
ფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, 
კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული აპლიკაციის 
პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური ტე-
ლეფონებისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილო-
ბა; ბატარეები, ელექტრული; აკუმულატორის 
დამტენები; თარაზოები (ჰორიზონტალური პო-
ზიციის განმსაზღვრელი ხელსაწყოები); მან-
ძილსაზომი ხელსაწყოები; სახაზავები (გამზომი 
ინსტრუმენტები); გამზომი კუთხედები; შვეულას 
ტყვიის ტვირთები; საზომი ლენტები; ღრეჩო-
საზომები ლითონის ფურცლით; კონტურული 
საზომი; უჟანგავი ლითონის ტრანსპორტირები; 
ტრანსპორტირები; კუთხის საზომი; კალიბრები; 
გამაფრთხილებელი მოწყობილობა; გამაფრთ-
ხილებელი უსაფრთხოების ლენტები, ზონრები, 
დროშები, კონუსები, სტრიმერები, სამკუთხედე-
ბი; ლუმინესცენციური გამაფრთხილებელი ნიშ-
ნები; კომპიუტერის სტილუსი (კალმები); უსაფ-
რთხოების მოწყობილობა უბედური შემთხვევე-
ბის ან დაზიანებების პრევენციისთვის; ფოტო-
აპარატები; საყურისები; ლაზერები, არასამედი-
ცინო; მდებარეობის განსაზღვრის მოწყობილო-
ბები; მაგნიტები; დამცავი ტანსაცმელი; დისტან-
ციური მართვის აპარატურა. 
 

11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტების თბური დამუშავების, გა-
საცივებელი, საშრობი, სავენტილაციო, წყალ-
მომარაგების და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები; ჰაერის კონდიცირების აპარატები; 
ჰაერის დეზოდორირების აპარატები; ჰაერის სა-
შრობი მოწყობილობები; ჰაერის გასაფილტრი 
დანადგარები; ჰაერის გასაწმენდი აპარატები და 
მანქანები; საცხობი მანქანები; პურის საცხობი 
მანქანები; პურის გასახუხი ტოსტერები; ყავის 
ფილტრები, ელექტრული; ყავის მადუღარები, 
ელექტრული; პერკოლატორები (ყავის), ელექ-
ტრული; ყავის მოსახალი აპარატები; სამზარეუ-
ლოს ქურები; საკვების თბური დამუშავების აპა-
რატები და დანადგარები; საკვების თბური დამუ-
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შავების ჭურჭლეული, ელექტრული; სამაცივრო 
ხელსაწყოები და დანადგარები; თმის საშრობე-
ბი; იოგურტის მოსამზადებელი ელექტრული 
ხელსაწყოები; ვენტილატორები; გასაყინი კამე-
რები; სასმელი წყლის ფილტრები; ფილტრები 
ჰაერის კონდიცირებისათვის; ფილტრები (ელექ-
ტრული საყოფაცხოვრებო ან სამრეწველო და-
ნადგარების ნაწილები); ხილის გამოსაშრობი 
აპარატები; გრილები (სამზარეულოს საკუთვ-
ნო); დამტენიანებლები ცენტრალური გათბობის 
რადიატორებისათვის; ყინულის დასამზადებე-
ლი მანქანები და აპარატები; ჩაიდნები, ელექ-
ტრული; თეთრეულის საშრობები, ელექტრული; 
ნათურის კოლბები; მიკროტალღური ღუმლები 
(სამზარეულოს საკუთვნო); ღუმლები, გარდა 
ლაბორატორიული გამოყენებისა; კერძის შესა-
თბობი ხელსაწყოები; წნევის ქვეშ დამუშავების 
ქვაბები (ავტოკლავი), ელექტრული; როსტერე-
ბი; ორთქლის ქვაბები, მანქანათა ნაწილების 
გარდა; ორთქლწარმომქმნელი დანადგარები; 
სტერილიზატორები; ღუმლები; სამზარეულოს 
მცირე საკუთვნოები, კერძოდ, ელექტროტაფები, 
ნელსახარში ელექტროქვაბები, იოგურტის მო-
სამზადებელი ელექტრო საკუთვნო შესანახი 
კონტეინერებით, საკვების ელექტრო დეჰიდრა-
ტორები, წყლის ელექტრო ურნები, იოგურტის 
მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობილობა და 
ნაყინის მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობი-
ლობა, ფრიტიურის ჭურჭელი, ელექტრული, სენ-
დვიჩის და პანინის ტოსტერები; ესპრესოს ელ-
ექტრო მანქანები, ვაფლის მოსამზადებელი ელ-
ექტრო მოწყობილობა, ქაფქეიქის მოსამზადებე-
ლი ელექტრო მოწყობილობა, დონატების მოსამ-
ზადებელი ელექტრო მოწყობილობა, კესადილი-
ის მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობილობა; 
ელექტრობით გასათბობი ტანსაცმელი, ქურთუ-
კები და ხელთათმანები; ხელის გამათბობლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99180 A 
(210) AM 99180 
(220) 03 09 2018 
(731) ტექტრონიკ პაუერ ტულს ტექნოლოჯი  

ლიმიტედ 
ტრიდენტ ჩემბერს, პ.ო. ბოქს 146, როდ- 
ტაუნ, ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(ბრიტანეთის) 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
 

(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.22; 27.05.01;  
27.05.21; 27.07.17 

(511)  
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები 
(სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის განკუთვნილის გარდა); მანქანის შეერთებე-
ბი და ტრანსმისიის კომპონენტები (სახმელეთო 
ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა); სასოფ-
ლო-სამეურნეო იარაღები, ხელით სამართავის 
გარდა; ინკუბატორები კვერცხებისათვის; ავტო-
მატური სავაჭრო აპარატები; მექანიკურ-ამძრა-
ვიანი ხელსაწყოები; ხელის ინსტრუმენტები, ხე-
ლით სამართავის გარდა; იარაღები გაზონებისა 
და ბაღებისათვის, ხელით სამართავის გარდა; 
ამძრავიანი ხერხები; ამძრავიანი უროები; ამძრა-
ვიანი საღარავები სახეხები; ამძრავიანი სახეხე-
ბი; საჭრელი ჩარხები; საბურღი პერფორატორე-
ბი; პისტოლეტები (წებოს დასატანი), ელექტრუ-
ლი; დასაქუცმაცებელი მანქანები; დანები, ელ-
ექტრული; ამძრავიანი დარტყმითი ქანჩსაბრუნე-
ბი; ამძრავიანი ხრუტუნები; საკრეჭი მაკრატლე-
ბი, ელექტრული; ამძრავიანი შემოსაჭრელები; 
ამძრავიანი აირსაჭირხნები; გაზონსაკრეჭები 
(მანქანები); საპრიალებელი მანქანები და მოწ-
ყობილობები (ელექტრული); ტუმბოები (მანქანე-
ბი); პნევმატური მანქანები; დალაგებისა და და-
სუფთავების მანქანები და მოწყობილობები, ელ-
ექტრული; მტვერსასრუტები; მაღალი წნევით 
წმენდის მოწყობილობები; ელექტროგენერატო-
რები; კარის გასაღები მოწყობილობები, ელექ-
ტრული; სატვირთო საწეველები; სახელურები 
მექანიკურ-ამძრავიანი ხელსაწყოებისთვის; ყა-
ვის საფქვავები, ხელის საფქვავების გარდა; 
ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზ-
ნებისათვის; საყოფაცხოვრებო წისქვილები, ხე-
ლით სამართავის გარდა. 
 

9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, კონტროლის (ზე-
დამხედველობის), სამაშველო და სასწავლო ხე-
ლსაწყოები და ინსტრუმენტები; დენის გადაცე-
მის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი მოწყობილობე-
ბი; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, 
ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქტ-დისკები, DVD 
და სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექა-
ნიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახ-
დით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანე-
ბი, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვი-
ლობა, კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; კომპიუტერული აპლიკა-
ციის პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური 
ტელეფონებისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობი-
ლობა; ბატარეები, ელექტრული; აკუმულატო-
რის დამტენები; თარაზოები (ჰორიზონტალური 
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პოზიციის განმსაზღვრელი ხელსაწყოები); მან-
ძილსაზომი ხელსაწყოები; სახაზავები (გამზომი 
ინსტრუმენტები); გამზომი კუთხედები; შვეულას 
ტყვიის ტვირთები; საზომი ლენტები; ღრეჩოსა-
ზომები ლითონის ფურცლით; კონტურული სა-
ზომი; უჟანგავი ლითონის ტრანსპორტირები; 
ტრანსპორტირები; კუთხის საზომი; კალიბრები; 
გამაფრთხილებელი მოწყობილობა; გამაფრთ-
ხილებელი უსაფრთხოების ლენტები, ზონრები, 
დროშები, კონუსები, სტრიმერები, სამკუთხედე-
ბი; ლუმინესცენციური გამაფრთხილებელი ნიშ-
ნები; კომპიუტერის სტილუსი (კალმები); უსაფ-
რთხოების მოწყობილობა უბედური შემთხვევე-
ბის ან დაზიანებების პრევენციისთვის; ფოტო-
აპარატები; საყურისები; ლაზერები, არასამედი-
ცინო; მდებარეობის განსაზღვრის მოწყობილო-
ბები; მაგნიტები; დამცავი ტანსაცმელი; დისტან-
ციური მართვის აპარატურა. 
 

11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტების თბური დამუშავების, გა-
საცივებელი, საშრობი, სავენტილაციო, წყალ-
მომარაგების და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები; ჰაერის კონდიცირების აპარატები; 
ჰაერის დეზოდორირების აპარატები; ჰაერის სა-
შრობი მოწყობილობები; ჰაერის გასაფილტრი 
დანადგარები; ჰაერის გასაწმენდი აპარატები და 
მანქანები; საცხობი მანქანები; პურის საცხობი 
მანქანები; პურის გასახუხი ტოსტერები; ყავის 
ფილტრები, ელექტრული; ყავის მადუღარები, 
ელექტრული; პერკოლატორები (ყავის), ელექტ-
რული; ყავის მოსახალი აპარატები; სამზარეუ-
ლოს ქურები; საკვების თბური დამუშავების აპა-
რატები და დანადგარები; საკვების თბური დამუ-
შავების ჭურჭლეული, ელექტრული; სამაცივრო 
ხელსაწყოები და დანადგარები; თმის საშრო-
ბები; იოგურტის მოსამზადებელი ელექტრული 
ხელსაწყოები; ვენტილატორები; გასაყინი კამე-
რები; სასმელი წყლის ფილტრები; ფილტრები 
ჰაერის კონდიცირებისათვის; ფილტრები (ელექ-
ტრული საყოფაცხოვრებო ან სამრეწველო და-
ნადგარების ნაწილები); ხილის გამოსაშრობი 
აპარატები; გრილები (სამზარეულოს საკუთვ-
ნო); დამტენიანებლები ცენტრალური გათბობის 
რადიატორებისათვის; ყინულის დასამზადებე-
ლი მანქანები და აპარატები; ჩაიდნები, ელექ-
ტრული; თეთრეულის საშრობები, ელექტრული; 
ნათურის კოლბები; მიკროტალღური ღუმლები 
(სამზარეულოს საკუთვნო); ღუმლები, გარდა 
ლაბორატორიული გამოყენებისა; კერძის შესა-
თბობი ხელსაწყოები; წნევის ქვეშ დამუშავების 
ქვაბები (ავტოკლავი), ელექტრული; როსტერე-
ბი; ორთქლის ქვაბები, მანქანათა ნაწილების 
გარდა; ორთქლწარმომქმნელი დანადგარები; 
სტერილიზატორები; ღუმლები; სამზარეულოს 
მცირე საკუთვნოები, კერძოდ, ელექტროტაფები, 
ნელსახარში ელექტროქვაბები, იოგურტის მო-
სამზადებელი ელექტრო საკუთვნო შესანახი 

კონტეინერებით, საკვების ელექტრო დეჰიდრა-
ტორები, წყლის ელექტრო ურნები, იოგურტის 
მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობილობა და 
ნაყინის მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობი-
ლობა, ფრიტიურის ჭურჭელი, ელექტრული, სენ-
დვიჩის და პანინის ტოსტერები; ესპრესოს ელ-
ექტრო მანქანები, ვაფლის მოსამზადებელი ელ-
ექტრო მოწყობილობა, ქაფქეიქის მოსამზადებე-
ლი ელექტრო მოწყობილობა, დონატების  მო-
სამზადებელი ელექტრო მოწყობილობა, კესადი-
ლიის მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობილო-
ბა, ელექტრობით გასათბობი ტანსაცმელი, ქურ-
თუკები და ხელთათმანები; ხელის გამათბობ-
ლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99181 A 
(210) AM 99181 
(220) 03 09 2018 
(731) ტექტრონიკ პაუერ ტულს ტექნოლოჯი  

ლიმიტედ 
ტრიდენტ ჩემბერს, პ.ო. ბოქს 146, როდ- 
ტაუნ, ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(ბრიტანეთის) 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.17; 26.04.22; 27.05.17;  

27.05.21; 27.07.17 
(511)  
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები 
(სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის განკუთვნილის გარდა); მანქანის შეერთებე-
ბი და ტრანსმისიის კომპონენტები (სახმელეთო 
ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა); სასოფ-
ლო-სამეურნეო იარაღები, ხელით სამართავის 
გარდა; ინკუბატორები კვერცხებისათვის; ავტო-
მატური სავაჭრო აპარატები; მექანიკურ-ამძრა-
ვიანი ხელსაწყოები; ხელის ინსტრუმენტები, ხე-
ლით სამართავის გარდა; იარაღები გაზონებისა 
და ბაღებისათვის, ხელით სამართავის გარდა; 
ამძრავიანი ხერხები; ამძრავიანი უროები; ამძრა-
ვიანი საღარავები სახეხები; ამძრავიანი სახეხე-
ბი; საჭრელი ჩარხები; საბურღი პერფორატორე-
ბი; პისტოლეტები (წებოს დასატანი), ელექტრუ-
ლი; დასაქუცმაცებელი მანქანები; დანები, ელ-
ექტრული; ამძრავიანი დარტყმითი ქანჩსაბრუნე-
ბი; ამძრავიანი ხრუტუნები; საკრეჭი მაკრატლე-
ბი, ელექტრული; ამძრავიანი შემოსაჭრელები; 
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ამძრავიანი აირსაჭირხნები; გაზონსაკრეჭები 
(მანქანები); საპრიალებელი მანქანები და მოწ-
ყობილობები (ელექტრული); ტუმბოები (მანქანე-
ბი); პნევმატური მანქანები; დალაგებისა და და-
სუფთავების მანქანები და მოწყობილობები, ელ-
ექტრული; მტვერსასრუტები; მაღალი წნევით 
წმენდის მოწყობილობები; ელექტროგენერატო-
რები; კარის გასაღები მოწყობილობები, ელექ-
ტრული; სატვირთო საწეველები; სახელურები 
მექანიკურ-ამძრავიანი ხელსაწყოებისთვის; ყა-
ვის საფქვავები, ხელის საფქვავების გარდა; 
ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზ-
ნებისათვის; საყოფაცხოვრებო წისქვილები, ხე-
ლით სამართავის გარდა. 
 

9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, კონტროლის (ზედა-
მხედველობის), სამაშველო და სასწავლო ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის, 
განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგუ-
ლირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი მოწყობილობე-
ბი; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, 
ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქტ-დისკები, DVD 
და სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექა-
ნიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი გადახ-
დით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქა-
ნები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვი-
ლობა, კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; კომპიუტერული აპლიკა-
ციის პროგრამული უზრუნველყოფა მობილური 
ტელეფონებისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობი-
ლობა; ბატარეები, ელექტრული; აკუმულატო-
რის დამტენები; თარაზოები (ჰორიზონტალური 
პოზიციის განმსაზღვრელი ხელსაწყოები); მან-
ძილსაზომი ხელსაწყოები; სახაზავები (გამზომი 
ინსტრუმენტები); გამზომი კუთხედები; შვეულას 
ტყვიის ტვირთები; საზომი ლენტები; ღრეჩოსა-
ზომები ლითონის ფურცლით; კონტურული სა-
ზომი; უჟანგავი ლითონის ტრანსპორტირები; 
ტრანსპორტირები; კუთხის საზომი; კალიბრები; 
გამაფრთხილებელი მოწყობილობა; გამაფრთ-
ხილებელი უსაფრთხოების ლენტები, ზონრები, 
დროშები, კონუსები, სტრიმერები, სამკუთხედე-
ბი; ლუმინესცენციური გამაფრთხილებელი ნიშ-
ნები; კომპიუტერის სტილუსი (კალმები); უსაფ-
რთხოების მოწყობილობა უბედური შემთხვევე-
ბის ან დაზიანებების პრევენციისთვის; ფოტო-
აპარატები; საყურისები; ლაზერები, არასამედი-
ცინო; მდებარეობის განსაზღვრის მოწყობილო-
ბები; მაგნიტები; დამცავი ტანსაცმელი; დისტან-
ციური მართვის აპარატურა. 
 

11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტების თბური დამუშავების, გა-
საცივებელი, საშრობი, სავენტილაციო, წყალ-

მომარაგების და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები; ჰაერის კონდიცირების აპარატები; 
ჰაერის დეზოდორირების აპარატები; ჰაერის სა-
შრობი მოწყობილობები; ჰაერის გასაფილტრი 
დანადგარები; ჰაერის გასაწმენდი აპარატები და 
მანქანები; საცხობი მანქანები; პურის საცხობი 
მანქანები; პურის გასახუხი ტოსტერები; ყავის 
ფილტრები, ელექტრული; ყავის მადუღარები, 
ელექტრული; პერკოლატორები (ყავის), ელექტ-
რული; ყავის მოსახალი აპარატები; სამზარეუ-
ლოს ქურები; საკვების თბური დამუშავების აპა-
რატები და დანადგარები; საკვების თბური და-
მუშავების ჭურჭლეული, ელექტრული; სამაცივ-
რო ხელსაწყოები და დანადგარები; თმის საშ-
რობები; იოგურტის მოსამზადებელი ელექტრუ-
ლი ხელსაწყოები; ვენტილატორები; გასაყინი 
კამერები; სასმელი წყლის ფილტრები; ფილტ-
რები ჰაერის კონდიცირებისათვის; ფილტრები 
(ელექტრული საყოფაცხოვრებო ან სამრეწველო 
დანადგარების ნაწილები); ხილის გამოსაშრობი 
აპარატები; გრილები (სამზარეულოს საკუთვ-
ნო); დამტენიანებლები ცენტრალური გათბობის 
რადიატორებისათვის; ყინულის დასამზადებე-
ლი მანქანები და აპარატები; ჩაიდნები, ელექ-
ტრული; თეთრეულის საშრობები, ელექტრული; 
ნათურის კოლბები; მიკროტალღური ღუმლები 
(სამზარეულოს საკუთვნო); ღუმლები, გარდა 
ლაბორატორიული გამოყენებისა; კერძის შესა-
თბობი ხელსაწყოები; წნევის ქვეშ დამუშავების 
ქვაბები (ავტოკლავი), ელექტრული; როსტერე-
ბი; ორთქლის ქვაბები, მანქანათა ნაწილების 
გარდა; ორთქლწარმომქმნელი დანადგარები; 
სტერილიზატორები; ღუმლები; სამზარეულოს 
მცირე საკუთვნოები, კერძოდ, ელექტროტაფები, 
ნელსახარში ელექტროქვაბები, იოგურტის მო-
სამზადებელი ელექტრო საკუთვნო შესანახი 
კონტეინერებით, საკვების ელექტრო დეჰიდრა-
ტორები, წყლის ელექტრო ურნები, იოგურტის 
მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობილობა და 
ნაყინის მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობი-
ლობა, ფრიტიურის ჭურჭელი, ელექტრული, სენ-
დვიჩის და პანინის ტოსტერები; ესპრესოს ელ-
ექტრო მანქანები, ვაფლის მოსამზადებელი ელ-
ექტრო მოწყობილობა, ქაფქეიქის მოსამზადებე-
ლი ელექტრო მოწყობილობა, დონატების  მოსა-
მზადებელი ელექტრო მოწყობილობა, კესადი-
ლიის მოსამზადებელი ელექტრო მოწყობილო-
ბა; ელექტრობით გასათბობი ტანსაცმელი, ქურ-
თუკები და ხელთათმანები; ხელის გამათბობ-
ლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99184 A 
(210) AM 99184 
(220) 03 09 2018 
(731) შპს `ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია~ 
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დ. აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25, ძველი  
თბილისის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

კრიმანჭული 
Krimanchuli 
Криманчули 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99185 A 
(210) AM 99185 
(220) 04 09 2018 
(731) კაანე ამერიკან ინტერნეშნლ ტობაკკო  

კომპანი ფზე 
პ.ო. ბოქს 61021, ჟებელ ალი ფრი ზოუნ,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
34 – სიგარეტები; საფერფლეები; საღეჭი თამბა-
ქო; სიგარეტები თამბაქოს შემცვლელებით, არა-
სამედიცინო მიზნებისათვის; ელექტრო სიგარე-
ტები; სანთებლები; ასანთის კოლოფები.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99189 A 
(210) AM 99189 
(220) 05 09 2018 
(731) ანა სუთიძე 

ცაგარელის ქ. 43, 0194, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, ოქროსფერი 
(531) 24.17.02; 26.04.03; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.23;  

29.01.02 
(511)  
43 – სასტუმრო. 
____________________________________________ 

(260) AM 2019 99190 A 
(210) AM 99190 
(220) 05 09 2018 
(731) მაკკა ალ-მუკარრამა ჰალალ კო. ლიმიტედ 

ოფის ოფ ვოლკერს კორპორეიტ ლიმიტედ,  
კაიმან კორპორეიტ სენტერ, 27 ჰოსპიტალ  
როუდ, ჯორჯ ტაუნ, დიდი კაიმანი KY1- 
9008, კაიმანის კუნძულები; 
მასლიმ ვორლდ ლიგ 
უმმ ალ-ჯოუდ, მაკკა ალ მუკარრამა 21955,  
პ.ო. ბოქს 537, საუდის არაბეთი 

 (740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) მწვანე, ჩალისფერი, ოქროსფერი, შავი 
(531) 01.05.01; 25.05.02; 25.07.17; 26.01.02; 27.05.01;  

28.01; 29.01.13 
(511)  
3 – არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები); 
სასმელების დასამზადებელი არომატული ნივ-
თიერებები (ეთერზეთები); კოსმეტიკური ნაკრე-
ბი; კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური 
კრემები; კბილის პასტები, ფხვნილები; ცხიმები 
კოსმეტიკური მიზნებისათვის; საკმეველი; მაკია-
ჟი; სუნამოები; შამპუნები; საპნები; ჰიგიენური 
საშუალებები (პარფიუმერია, კოსმეტიკა, ტუა-
ლეტის საკუთვნო); გამწმენდი პრეპარატები; ყვე-
ლა საქონელი შეესაბამება ტერმინს `ჰალალი~. 
 

5 – ლეიკოპლასტირი; ცილოვანი საკვები პრო-
დუქტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ანტიბიო-
ტიკები; ანტისეპტიკური საშუალებები; საღეჭი 
რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; კომპრესე-
ბი; სამკურნალო კანფეტები; დიეტური საკვები 
პროდუქტი სამედიცინო მიზნებისათვის; მიქსტუ-
რები; მედიკამენტები; ჟელატინი სამედიცინო მი-
ზნებისათვის; საცხები სამედიცინო მიზნები-
სათვის; სამკურნალო უნაბი; სამკურნალო ზე-
თები; ყვავილის მტვერის დიეტური დანამატები; 
პროტეინული დიეტური დანამატები; სამედიცი-
ნო სანთლები; მატონიზებელი საშუალებები 
(სამკურნალო პრეპარატები); ვიტამინის პრეპა-
რატები; მადეზინფიცირებელი საპონი; ყველა 
საქონელი შეესაბამება ტერმინს `ჰალალი~. 
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25 – ჩექმები; ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი; 
კოსტიუმები; საბანაო ტრუსები; კაბები; ფეხსაც-
მელი; ბეწვის მოსასხამები; ბეწვი (სამოსი); 
შუბლსაკრავები (სამოსი); თავსაბურავი; ქურ-
თუკები (ტანსაცმელი); ჯერსის ტანსაცმელი; 
ხელოვნური ტყავის ტანსაცმელი; თეთრეული 
(ტანსაცმელი); ყველა საქონელი შეესაბამება 
ტერმინს `ჰალალი~. 
 

29 – კარაქი; ძეხვეული; ყველი; ნაღები (რძის ნა-
წარმი); საკვები ცხიმები; კვერცხი; ცხიმოვანი 
ნივთიერებები საკვები ცხიმის დასამზადებლად; 
თევზით დამზადებული საკვები პროდუქტები; 
თევზის კონსერვები; ხილის ჩირი; ჟელატინი; ჟე-
ლე, საკვები; ღვიძლი; ხორცი; ხორცის ექსტრაქ-
ტები; ხორცის კონსერვები; რძე; რძის ნაწარმი; 
შინაური ფრინველი, არაცოცხალი; პროტეინის 
რძე; სოსისი; წვნიანები; არაქისის რძე; ყველა 
საქონელი შეესაბამება ტერმინს `ჰალალი~. 
 

30 – არომატიზატორები საკვებისათვის; შოკო-
ლადის სასმელები; კაკაოს სასმელები; შაქარყი-
ნული; კარამელი (კანფეტი); საღეჭი რეზინი; 
კაკაოს რძიანი სასმელები; ყავის რძიანი სასმე-
ლები; ტკბილეული; ბისკვიტები; საკვები ყინუ-
ლი; საკვები ესენციები, გარდა ეთერის ესენციი-
სა და ეთერზეთებისა; სასმელის არომატიზა-
ტორები, გარდა ეთერზეთებისა; ნამცხვრის არო-
მატიზატორები, გარდა ეთერზეთებისა; ფქვი-
ლეულის ნაწარმი; გაყინული იოგურტი (გაყინუ-
ლი საკონდიტრო ნაწარმი); კვების პროდუქტის 
სახით დამზადებული წებოგვარა; ხორცის წვე-
ნი; რძეზე დამზადებული ფაფა; მაიონეზი; ხორ-
ციანი ღვეზელი; ხორცის საოჯახო პირობებში 
დასარბილებელი შედგენილობები; ღვეზლები; 
საკონდიტრო ნაწარმი; მშრალი ნამცხვარი; 
პუდინგები; სენდვიჩები; საკაზმები; სანელებლე-
ბი; შაქარი; ჩაი; ძმარი; საფუარი; ყველა საქო-
ნელი შეესაბამება ტერმინს `ჰალალი~. 
 

31 – ცოცხალი ცხოველები; სათევზაო სატყუარა 
(ცოცხალი); თევზი ცოცხალი; ფურაჟი; მწვანი-
ლი (ცოცხალი); შინაური ფრინველი (ცოცხა-
ლი); თევზის ქვირითი; ბაგაში საქონლის გასა-
სუქებელი საკვები; ბოსტნეული (ცოცხალი); 
ყველა საქონელი შეესაბამება ტერმინს `ჰალა-
ლი~. 
 

32 – გაზიანი წყალი; უალკოჰოლო სასმელები; 
სასმელების დასამზადებელი შედგენილობები; 
სასმელის დასამზადებელი ესენციები; ხილის 
უალკოჰოლო ექსტრაქტები; ხილის წვენი; ბადა-
გი; მინერალური წყალი; ყურძნის ტკბილი; 
გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ფხვნილები; 
ზელტერის წყალი; შარბათი (სასმელი); წყალი 
(სასმელი); შრატზე დამზადებული სასმელები; 
ყველა საქონელი შეესაბამება ტერმინს `ჰალა-
ლი~. 
 

35 – საბუღალტრო აღრიცხვა; რეკლამა; სარეკ-
ლამო სააგენტოები; სარეკლამო მასალის გავ-
რცელება; კომერციული საქმიანობის შეფასება; 
აუქციონით გაყიდვა; კომერციული საქმიანობის 
აუდიტი; ფინანსური აუდიტი; კვლევები საქმია-
ნობის სფეროში; კონსულტაციები საქმიანობის 
მართვაში; სასტუმროს საქმიანობის მართვა; 
კონსულტაციები საქმიანობის ორგანიზებაში; 
ეკონომიკური პროგნოზირება; მარკეტინგი; ბაზ-
რის კვლევა; ბაზრის შესწავლა; საგადასახადო 
დეკლარაციის შედგენა; ყველა მომსახურება 
შეესაბამება ტერმინს `ჰალალი~. 
 

36 – ფინანსური ანალიზი; თავდებობა; საბანკო 
მომსახურება; კაპიტალის ინვესტიცია; ფულის 
გადაცვლა; ფაქტორინგი (დავალიანების ყიდვა-
გაყიდვის მომსახურება); მინდობილობით მარ-
თვის მომსახურება; ფინანსებთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაცია; ფინანსების მართვა; დაფი-
ნანსება; საქველმოქმედო სახსრების შეგროვე-
ბა; ფულადი სახსრების გადარიცხვა ელექტრო-
ნული ანგარიშგების სისტემაში; დაზღვევასთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები; გადაზღვევა; 
საკრედიტო ბარათების გამოშვება; სესხები 
(დაფინანსება); უძრავი ქონების სააგენტოები; 
შემნახველი ბანკების მომსახურება; საბირჟო 
შუამავლობა; ყველა მომსახურება შეესაბამება 
ტერმინს `ჰალალი~. 
 

43 – დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყო-
ფის სააგენტოები (სასტუმროები, პანსიონები); 
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება;  ცხო-
ველთა პანსიონები; პანსიონები; კაფეები; კაფე-
ტერიები; სასადილოები; საკვების შეკვეთით და-
მზადება, საკვებისა და სასმელის ადგილზე მი-
ტანა (წვეულებების მომსახურება); სასტუმროე-
ბი; მოტელები; რესტორნები; თვითმომსახურე-
ბის რესტორნები; სასაუზმეები; ტურბაზები; ყვე-
ლა მომსახურება შეესაბამება ტერმინს `ჰალა-
ლი~. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99192 A 
(210) AM 99192 
(220) 05 09 2018 
(731) შპს `აისი~ 

ვარკეთილი 3, 1 მკრ., კორპ. 28, ბ. 26,  
0163, თბილისი,  საქართველო 

(540)  

Berlitz 
ბერლიც 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
2 – საღებავები, ოლიფა, ლაკები; ლითონის კო-
როზიისა და მერქნის დაშლისაგან დამცავი ნივ-
თიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმე-
ლები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები; მხატ-
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ვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო-დეკორატიული 
დანიშნულების ფურცლოვანი და ფხვიერი ლი-
თონები. 
 

7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები 
(მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებში გა-
მოსაყენებლის გარდა); შეერთებები და გადაცე-
მის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო სა-
შუალებებში გამოსაყენებლის გარდა); სასოფ-
ლო-სამეურნეო იარაღი, განსხვავებული ხელის 
იარაღისაგან; ინკუბატორები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99313 A 
(210) AM 99313 
(220) 10 09 2018 
(731) ფორდ მოტორ კომპანი 

უან ამერიკან როუდი, დირბორნი, მიჩიგანი,  
48126, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

FORD F-MAX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 – საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალე-
ბები, მათი დეტალები, ნაწილები და სამარჯ-
ვეები; დიდტონაჟიანი სატვირთო მანქანები, 
მათი დეტალების, ნაწილებისა და სამარჯვეების 
ჩათვლით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99354 A 
(210) AM 99354 
(220) 13 09 2018 
(731) შპს `ალპენ მილკ~ 

დავით აღმაშენებლის ქ. 28/1,   
ახალქალაქი, საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

КАРАЛИНАЯ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკ-
ვები ცხიმები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99356 A 
(210) AM 99356 
(220) 13 09 2018 
(731) შპს `ალპენ მილკ~ 

დავით აღმაშენებლის ქ. 28/1,   
ახალქალაქი, საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Фермерская Поляна 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკ-
ვები ცხიმები. 
____________________________________________ 
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(111) M 2019 30926 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 92105 A 
(220) 15 05 2017 
(732) ოოო „მირიდა“ 

მოსკოვი სუშოვსკი ვალ 3/5, რუსეთის  
ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30927 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 93349 A 
(220) 14 07 2017 
(732) ზორლუთექს თექსთილ  თიჯარეთ ვე  

სანაი ანონიმ შირქეთი 
ლევენთი 199 ბიუიუქდერე ჯადესი  
No:199 34394 შიშლი, სტამბოლი,  
თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30928 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 93709 A 
(220) 10 08 2017 
(732) შპს `დაფნა~ 

ლილოს დასახ. ნაკვეთი 05/004, 0198,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30929 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 93818 A 
(220) 18 08 2017 
(732) დენსო კორპორეიშნ 

1-1 შოვა-ჩო, კარიია-სიტი, აიჩი-პრეფ., 
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30930 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95113 A 
(220) 17 11 2017 
(732) ნინო ბუცხრიკიძე 

შევჩენკოს ქ. I, სად. II, ბ. 55, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
(111) M 2019 30931 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95236 A 
(220) 29 11 2017 
(732) შპს `პორტო ფრანკო~ 

მემედ აბაშიძის ქ. 39, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30932 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95360 A 
(220) 05 12 2017 
(732) მაკდონალდ'ზ ინტერნეშენელ პროპერტი  

კომპანი, ლტდ. 
110 ნორს კარპენტერ სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60607, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30933 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95658 A 
(220) 25 12 2017 
(732) შპს `მილადა ინტერნეშინელ~ 

მიქელაძის ქ. საკოლმეურნეო ბაზრის  
მიმდებარედ, საოფისე ფართი 1, 0159  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30934 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95659 A 
(220) 25 12 2017 
(732) შპს `მილადა ინტერნეშინელ~ 

მიქელაძის ქ., საკოლმეურნეო ბაზრის  
მიმდებარედ, საოფისე ფართი 1, 0159  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30935 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95689 A 
(220) 28 12 2017 
(732) შენჟენ ტაიმს ინოვეიშენ ტექნოლოჯი  

კო., ლტდ 
რუმ 03, 6/F, ბილდინგ 3, უინლედი, ფადა  
როუდი, ბანტაინ სტრიტი, ლონგგანგ  
დისტრიკტი, შენჟენ სიტი, გუანგდონგ  

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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პროვინსი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30936 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95713 A 
(220) 29 12 2017 
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30937 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95714 A 
(220) 29 12 2017 
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30938 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2017 95715 A 
(220) 29 12 2017 
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30939 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 95801 A 
(220) 05 01 2018 
(732) შპს `მირა-ჰოტელსი~ 

ყიფშიძის ქ. 20, ბ. 4, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30940 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 95835 A 
(220) 08 01 2018 
(732) მზია მაღლაკელიძე  

ცოტნე დადიანის ქ. 315, ბ. 15, 0192,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30941 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96006 A 
(220) 16 01 2018 
(732) ჯენერალ პეტროლეუმ გმბჰ 

ფრიდრიხ-ებერტ-ანლაგე 49, მესეტურმ- 
ფრანკფურტ 25 ეტაჟე, მაინის  
ფრანკფურტი, 60308, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30942 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96240 A 
(220) 05 02 2018 
(732) შპს  `L + კომპანი~ 

დ. ბაქრაძის ქ. 6, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30943 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96283 A 
(220) 08 02 2018 
(732) შპს `ქართული ღვინოები~ 

ი. ჭავჭავაძის  გამზ. 29-31-33, ბ. 72, 0179, 
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30944 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96485 A 
(220) 21 02 2018 
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

პ.ო. ბოქს 61051, ჯებელ ალი ფრი ზონ,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30945 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96594 A 
(220) 01 03 2018 
(732) თურქიიე ჯუმჰურიიეთი ზირაათ ბანკასი  

ანონიმ შირქეთი 
დოგანბეი მ. ათათურქ ბლვ. №8 ულუს  
ალტინდაგ ანკარა, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30946 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96671 A 
(220) 05 03 2018 
(732) შპს `კონსალტიგური და საბროკერო~  

დაბა ბაკურიანი ლაგირის მიმდებარე  
ტერიტორა, 1200, ბორჯომის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 

 
 #6  2019 03 25 

 
35 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2019 30947 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96693 A 
(220) 06 03 2018 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30948 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96694 A 
(220) 06 03 2018 
(732) დესიემ ბიუთი გრუპ ინკ. 

517 რიჩმონდ სტრიტ ისტ, ტორონტო,  
ონტარიო M5A 1R4, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30949 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96709 A 
(220) 08 03 2018 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30950 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96710 A 
(220) 08 03 2018 
(732) დესიემ ბიუთი გრუპ ინკ. 

517 რიჩმონდ სტრიტ ისტ, ტორონტო,  
ონტარიო M5A 1R4, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30951 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96763 A 
(220) 12 03 2018 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30952 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96767 A 
(220) 12 03 2018 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
 

1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30953 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96810 A 
(220) 14 03 2018 
(732) შპს `ტიფლისის ტექსტილი~ 

გრ. ლორთქიფანიძის ქ. 81ა, 0145,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30954 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96817 A 
(220) 14 03 2018 
(732) დესიემ ბიუთი გრუპ ინკ. 

517 რიჩმონდ სტრიტ ისტი, ტორონტო,  
ონტარიო M5A 1R4, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30955 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96862 A 
(220) 15 03 2018 
(732) ნიუჟონგიუან ბილდინგ მეტირიელს კო.,  

ლტდ 
ფლორ 4, N190, ნანჟუანგ როუდ ისტ,  
ნანჟუანგ ტაუნ, ჩანჩენგ დისტრიკტ,  
ფოშანი, გუანდუნის პროვინცია, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30956 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96863 A 
(220) 15 03 2018 
(732) ლევან თორაძე 

ჩუბინიშვილის ქ. 9/51, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30957 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96865 A 
(220) 16 03 2018 
(732) შპს `აისი~ 

ვარკეთილი 3, I მ/რ, კორპ. 28, ბ. 26, 0163,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2019 30958 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96868 A 
(220) 16 03 2018 
(732) გოლდენ ლიფ (მაკაო) ტობაქოუ’ს  

მანუფაქტურინგ ლიმიტიდ  
რუა დოს პესქადორეს, N66, ბლოქო II, 
3°ანდარ–ა, მაკაო, მაკაო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30959 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96892 A 
(220) 19 03 2018 
(732) საგა იმპექსი 

ბელიაშვილის ქ. 145, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30960 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96917 A 
(220) 20 03 2018 
(732) ბლეს ბიოქემიკალს ინკ. 

8-60 პესიფიქ ქორთ, ლონდონი,  
ონტარიო, N5V 3K4, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30961 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 96918 A 
(220) 20 03 2018 
(732) ბლეს ბიოქემიკალს ინკ. 

8-60 პესიფიქ ქორთ, ლონდონი,  
ონტარიო, N5V 3K4, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30962 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97008 A 
(220) 26 03 2018 
(732) დუბაი ეივიეიშენ კორპორეიშენ  

(მოვაჭრე, როგორც ფლაიდუბაი) 
ფლაიდუბაი ჰედქუოტერს ტერმინალ 2,  
პო ბოქს 353, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30963 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97014 A 

(220) 27 03 2018 
(732) კუმიაი ქემიკალ ინდასტრი კო., ლტდ. 

4-26, იკენოჰატა 1-ჩომე, ტაიტო-კუ,  
ტოკიო 110-8782, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30964 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97197 A 
(220) 10 04 2018 
(732) მარსა იაღ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30965 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97216 A 
(220) 11 04 2018 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი,  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30966 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97223 A 
(220) 12 04 2018 
(732) არშავირ მინასარიანი 

აჰარონიანის ქ. 12, ბ. 7, ერევანი, სომხეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30967 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97369 A 
(220) 19 04 2018 
(732) ზე ბებკოკ & უილკოქს კომპანი 

20 ს. ვან ბურენ ავენიუ, ბარბერტონი,  
ოჰაიო, 44203, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30968 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97379 A 
(220) 23 04 2018 
(732) ხათუნა მალანია 

ევდოშვილის ქ. 19, მე-3 სართ., ბ. 10,  
თბილისი, 0154, საქართველო 

__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2019 30969 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97386 A 
(220) 24 04 2018 
(732) სს `გუდვილი~ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 9, ვაკე- 
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30970 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97404 A 
(220) 25 04 2018 
(732) ბრიჯსტონ კორპორეიშნ 

1-1, კაიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30971 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97405 A 
(220) 25 04 2018 
(732) ბრიჯსტონ კორპორეიშნ 

1-1, კაიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30972 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(260) AM 2018 97687 A 
(220) 14 05 2018 
(732) შპს `აისი~ 

ვარკეთილი 3,  I მკრ., კორპ. 28, ბ. 26,  
0163, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2019 30911 R  
(151) 11 03 2019 
(181) 11 03 2029 
(210) AM 101693 
(220) 21 02 2019 
(732) უმეი ოთომოთივ თექსთილ სან ვე თიჯ  

ლტდ სთი 
ბარაქფაქიჰ სანაიი ბოლგესი ვათან 
CD. N 6 ქესთელ/ბურსა, თურქეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი, წითელი 
(531) 01.05.02; 01.05.03; 01.05.06; 24.17.01;  

24.17.02; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21;  
29.01.13 

(511)  
12 – მანქანის ძარის თუნუქის დეტალები, მათ 
შორის, წინა და უკანა ფრთები და მათი ნაწი-
ლები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30912 R  
(151) 11 03 2019 
(181) 11 03 2029 
(210) AM 101921 
(220) 27 02 2019 
(732) შპს `ხალედ ალრაჯჰი ჰოლდინგ  

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

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(531) 03.07.24; 26.13.25; 27.05.01 
(511)  
43 – დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველ-
ყოფის ბიუროები (სასტუმროები, პანსიონები); 
სასტუმროები; მოტელები; ადგილების დაჯავ-
შნა სასტუმროში; შეხვედრების ჩასატარებე-
ლი ოთახების გაქირავება; დროებითი საცხო-
ვრებლის გაქირავება; დროებითი საცხოვრებ-
ლის დაჯავშნა; ადგილების დაჯავშნა პანსი-
ონებში; პანსიონები; დასასვენებელი ბანაკები 
(საცხოვრებლით უზრუნველყოფა); კემპინგე-
ბით უზრუნველყოფა; ტურბაზები; მიღების 
მომსახურება დროებითი საცხოვრებლით უზ-
რუნველყოფისას (დახვედრისა და გაცილების 
მართვა); რესტორნები; თვითმომსახურების 
რესტორნები; ბარების მომსახურება; კაფეები; 
კაფეტერიები; სასაუზმეები; პირადი შეფ-მზა-
რეულის მომსახურება; საკვების შეკვეთით 
დამზადება და შინ მიტანა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30913 R  
(151) 11 03 2019 
(181) 11 03 2029 
(210) AM 102033 
(220) 04 03 2019 
(732) შპს `INTERMETAL GEORGIA~ 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა,  
(ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური  
განვითარების ზონა), ნაკვეთი N 545,  
მიწის ნაკვეთის შიდა ნომერი N 286,  
4400 ფოთი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

Modyle 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლი-
თონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობე-
ბი; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის; 
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთუ-
ლი  (არაელექტრული); რკინა-კავეული და სა-
კეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადე-
ნები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკე-
თობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; მადანი. 
__________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2019 30914 R  
(151) 12 03 2019 
(181) 12 03 2029 
(210) AM 102026 
(220) 01 03 2019 
(732) შპს `ჯადვარი-აბიეს~ 

სოფ. თლუღი, ამბროლაურის რაიონი,  
საქართველო 

(740) თამარ ხარაზიშვილი 
(540) 

 
(591) მწვანე, თეთრი 
(531) 05.01.01; 26.03.15 
(511)  
31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მე-
ურნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და 
ტყის პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებე-
ლი მარცვლეული და თესლეული; ცოცხალი 
მცენარეები; დასარგავი და დასათესი ბოლ-
ქვები, ნერგები და თესლები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30915 R  
(151) 12 03 2019 
(181) 12 03 2029 
(210) AM 101910 
(220) 26 02 2019 
(732) სს `ქართული ლუდის კომპანია~ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(540)  

ბარონი 
baron 
Барон 

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

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და). 
__________________________________________ 

(111) M 2019 30916 R  
(151) 13 03 2019 
(181) 13 03 2029 
(210) AM 101905 
(220) 25 02 2019 
(732) შპს `ხაჭაპური ჰატ~ 

დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის  
ტერიტორია, ფართი L1-B-16, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, წითელი, მწვანე, შავი 
(531) 02.01.01; 26.01.14; 27.05.01; 27.05.03;  

27.05.11; 29.01.15 
(511)  
30 – ხაჭაპური. 
 

43 – სახაჭაპურე მიტანის სერვისის ჩათვლით. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30917 R  
(151) 13 03 2019 
(181) 13 03 2029 
(210) AM 101667 
(220) 18 02 2019 
(732) შპს `აილექსი~ 

უიარაღოს II გას., 3ა, გლდანი-ნაძალა- 
დევის რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) ზაალ ვარსიმაშვილი 
(540) 

 
(591) მუქი იასამნისფერი, ღია იასამნისფერი,  

მუქი მწვანე, ფოსფორისფერი,  
ნაცრისფერი, შავი, ლურჯი 

(531) 03.13.01; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.07;  
27.05.08; 27.05.10; 29.01.13 

(511)  
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, 
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, 
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sasaqonlo niSnebi 

თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პას-
ტები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30918 R  
(151) 14 03 2019 
(181) 14 03 2029 
(210) AM 102054 
(220) 05 03 2019 
(732) თორნიკე შენგელია 

გოძიაშვილის ქ. II შესახ., კორპ. 15,  
ბ. 4, ვაშლიჯვარი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) ცისფერი, თეთრი, შავი 
(531) 01.15.05; 13.01.05; 21.03.01; 26.04.16;  

26.04.24; 27.01.01; 27.01.06; 27.05.02;  
29.01.13 

(511)  
25 – ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30919 R  
(151) 14 03 2019 
(181) 14 03 2029 
(210) AM 102066 
(220) 07 03 2019 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

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

(111) M 2019 30920 R  
(151) 14 03 2019 
(181) 14 03 2029 
(210) AM 101912 
(220) 26 02 2019 
(732) შპს `აგრომედია~ 

ი. აბაშიძის ქ. 18ა, ბ. 6, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

აგრო ტვ 
Agro TV 
Агро ТВ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური 
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭ-
რო ავტომატები და მექანიზმები აპარატები-
სათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპა-
რატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის 
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუ-
ტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭ-
დი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუ-
შაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღა-
ლდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფა-
ცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერე-
ბები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი 
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარ-
და);  სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება 
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუ-
თი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.   
 

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

38 – კავშირგაბმულობა. 
 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2019 30921 R  
(151) 14 03 2019 
(181) 14 03 2029 
(210) AM 101915 
(220) 27 02 2019 
(732) ახვერდი ახვერდიევი 

26 მაისის ქ. 69, სოფ. ყიზილაჯლო,  
მარნეულის რ-ნი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.13.08; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.17;  

27.05.21; 27.05.24 
(511) 
25 – წინდები, ტრუსები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30922 R  
(151) 14 03 2019 
(181) 14 03 2029 
(210) AM 102050  
(220) 05 03 2019 
(732) შპს `კრაფტი და დრაფტი~ 

წილკნის ტერიტორია, მცხეთის რაიონი,  
წილკანი, 3319, საქართველო  

(540)  

ტკაცუნები 
Tkatsunebi 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30923 R  
(151) 15 03 2019 
(181) 15 03 2029 
(210) AM 102036 
(220) 04 03 2019 
(732) მალხაზ ბერიძე 

სანზონა, კორპ. 15, ბ. 15, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 04.03.05 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30924 R  
(151) 15 03 2019 
(181) 15 03 2029 
(210) AM 102040 
(220) 04 03 2019 
(732) იშიჰარა სანგიო კაიშა, ლტდ. 

3-15, ედობორი, 1-ჩომე, ნიში-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, ინსექტიცი-
დები, ნემატიციდები, პესტიციდები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30925 R  
(151) 18 03 2019 
(181) 18 03 2029 
(210) AM 102078 
(220) 08 03 2019 
(732) ია ამაშუკელი 

ბახტრიონის ქ. 18, ბ. 39, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
 

(591) ცისფერი, შავი, თეთრი 
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(531) 03.07.09; 07.03.02; 26.04.09; 26.04.15;  
27.05.01; 28.19; 29.01.13 

(511)  
6 – ალუმინის/მეტალის პროფილები, ნაკეთო-
ბები (მათ შორის, კარ-ფანჯარა), აქსესუარე-
ბი. 
 

19 – პლასტმასის პროფილები, ნაკეთობები 
(მათ შორის, კარ-ფანჯარა), აქსესუარები, მი-
ნები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 93013 A* 
(800) 1351457 
(151) 2017 04 21 
(891) 2017 04 21 
(731) BEIJING AUTOMOBILE GROUP CO. LTD 

No.99 Shuanghe Street, Shunyi District,  
Beijing, China 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
12 – Rolling stock for railways; locomotives; trac-
tors; electric vehicles; cars; engines for land vehic-
les; propulsion mechanisms for land vehicles; vehic-
le chassis; gear boxes for land vehicles; cycle cars. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 93023 A* 
(800) 1350931 
(151) 2017 01 10 
(891) 2017 01 10 
(731) ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 

Banbury Road, Gaydon Warwick CV35 0DB,  
United Kingdom 

(540)  

AMR 
(591) Black and white 
(511)  
12 – Land, water and air vehicles; apparatus for lo-
comotion by land, air or water; air vehicles; seap-
lanes; boats; locomotives; rolling stock for railways; 
cars; motor cars; engines; automobile engines; mo-
tors and engines for land vehicles; powertrains, inc-
luding engines and motors, for land vehicles; boats, 
yachts; parts and fittings for the aforesaid goods; 
motor land vehicles, namely, automobiles; and struc-
tural parts therefore and other automobile parts, na-
mely, chassis; automobile chassis; hoods for engi-
nes; radiator grills of non-metallic materials for ve-
hicles; vehicle and automobile bumpers; automobile 
bumper guards; hoods for vehicles; clutches; trans-
missions; gear boxes for land vehicles; transmission 
shafts; sunroofs; deflectors; directional signals; 
horns; rear view and side view mirrors; mud flaps;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
roof-racks; ski-racks, shock absorbers for automobi-
les; convertors for land vehicles; steering wheels; 
steering linkages; suspension systems; windshield 
sunshades; windshield wipers; arm rests; luggage 
racks for motor cars; ski carriers for motor cars; bra-
kes for vehicles; brake hardware; brake lining; brake 
pads; caps for vehicle fuel tanks; storage compart-
ments specifically fitted for use in automobiles; spo-
ilers; anti-theft alarms; alarm systems for cars; 
alarms for vehicles; air bags for vehicles; seat cushi-
ons; seat covers, cushions adapted for use in vehic-
les; tire cushions; vehicle windows; luggage carriers; 
airbags for vehicles; safety seats for children; whe-
els, tyres and continuous tracks; tyres and wheels for 
automobiles; valve caps for vehicle tires; petrol tank 
caps for motor cars; bicycles; cycles; trolleys; baby 
carriages; children's safety seats for cars; custom 
leather interiors for vehicles; fitted automotive seat 
covers; auto aftermarket accessories, namely, vehic-
le custom grilles; steering wheel locks and covers; 
sleighs (vehicles); mopeds; scooters; electric cigare-
tte lighters for land vehicles; parts and fittings for 
the aforesaid goods. the above-mentioned goods do 
not include bicycles or two-wheel land vehicles and 
parts/goods and accessories for bicycles and two-
wheel land vehicles 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94389 A 
(800) 1366276 
(151) 2017 04 28 
(891) 2017 04 28 
(731) XIAOMI SINGAPORE PTE. LTD. 

12 Marina View #23-01 Asia Square Tower  
2 Singapore 018961, Singapore 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
7 – Agitators; mixers (machines); dishwashers; grin-
ding machines; electric blenders; electric kitchen 
machines; electric fruit presses for household use; 
soybean reaping cutters (machines); industrial was-
hing machines; washing machines for household 
purposes; washing machines incorporating drying 
facilities; ironing machines; industrial robots; knives 
(parts of machines); knife blades for electric knives; 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

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

knife sharpeners (electric); mills (machines); indus-
trial cleaning machines; electric cleaning machines; 
carpet cleaning machines; apparatus for the removal 
of dust from buildings; electric dust removing (clea-
ning apparatus); dust removing installations for cle-
aning purposes; dust separators; dust filters and bags 
for vacuum cleaners; air filters being parts of engi-
nes; machines for manufacturing air filter elements; 
filters (parts of machines or engines); apparatus (ma-
chines) for filtering; filter presses; filters for indus-
trial purposes; central vacuum cleaning apparatus. 
 

9 – Computer storage apparatus; computer appara-
tus; computer programmes (programs), recorded; 
keyboards; computer operating programs, recorded; 
computer peripheral equipment; computer software; 
computer software (recorded); monitors (computer 
hardware); computer monitoring apparatus; compu-
ter monitoring instruments; computer mouse; data 
processing equipment; optical data media; optical 
disks; central processing units; scanners (data proce-
ssing equipment); electronic cards; notebook com-
puters; electronic publications (downloadable); com-
puter programs(downloadable software); computer 
game software; downloadable ring tones for mobile 
phones; downloadable music files; downloadable 
image files; USB flash drives; portable computers; 
counters; time recording apparatus; electronic ti-
mers; detectors; photocopiers (photographic, elec-
trostatic, thermic); mobile or portable fax machine; 
fax devices; scales; measuring apparatus and instru-
ments; gauges; electronic bulletin board apparatus; 
telephone handsets; apparatus for navigation; navi-
gational instruments; radiotelegraphy sets; telegrap-
hic apparatus; radio apparatus; radio receivers; radio 
control units; radios; telephones; video phones; sate-
llite navigational apparatus; hands free kits for pho-
nes; global positioning system (GPS) apparatus; mo-
bile phones for use in vehicles; cell phones; telep-
hone sets; tape recorders; audio amplifiers; video 
receivers; headsets for telephones; headsets for use 
with computers; wireless headsets for smartphones; 
anti-dust headsets; loud speakers; apparatus for 
sound transmission; sound recording devices; recor-
ding devices for sound and image carriers; time 
clocks (time recording devices); speakers (audio 
equipment); cameras; portable media players; video 
apparatus; video cameras; cameras (photography); 
slide projectors; photographic projectors for slides; 
photographic slides; slide framing apparatus; slide 
projection lenses; slide film mounts; pressure gau-
ges; dynamometers; optical instruments, other than 
for medical use; stereoscopes; video monitors; remo-
te control apparatus; electronic measuring devices 
for telephone lines; automatic test instruments for 
monitoring telephone lines; electric wires; silicon 
wafers; semiconductors; sensor apparatus, other than 
for medical use; electric control apparatus; electrical 
anti-theft devices, other than for vehicles; anti-theft 
warning devices; burglar alarms; optical glasses; gla-

sses adapted to protect the eyes; sunglasses; ba-
tteries; battery chargers; vehicle batteries; animated 
cartoons; regulated power supply apparatus; on-off 
sensors; light regulators (dimmers), electric; plugs, 
sockets and other contacts (electric connections); 
temperature indicators; electrical sensors; meters; 
instruments for measuring pressure; simulators for 
driving or control of vehicles. 
 

11 – Electric lamps; lighting lamps; lighting appara-
tus and installations; lighting devices for showcases; 
lampshades; flashlights; safety lamps; lighting insta-
llations for air vehicles; vehicle lighting apparatus; 
motor vehicle lamps; lamps; electric cookers; coo-
king apparatus and installations; electric pressure co-
okers; electric kettles; water heaters; freezers; refri-
gerators; refrigeration installations; refrigeration 
units; refrigerator deodorizing units; pocket torches, 
electric; toasters; air purification apparatus; air con-
ditioning apparatus; air filtration installations; air 
cooling apparatus; air dryers; air-conditioning fans; 
clothes dryers; dryers for the hands using a warm air 
drying stream; drying apparatus; electric heaters; 
water filter apparatus; gas purification apparatus; io-
nizers for the treatment of air or water; machines for 
the processing (purification) of sewage; apparatus 
for water purification; fabric steamers; heaters for 
heating irons; ventilating fans; axial fans; air humi-
difier; electric heating apparatus; automatic faucets; 
water distributing apparatus (automatic); water insta-
llations (automatic); automatic flushing installations 
for urinals; toilet stool units with a washing water 
squirter; toilets with washing functions; automatic 
watering installations; bathroom fixtures; bathroom 
installations; bath fittings; portable electric heater; 
lighters; electric hair dryers; drying apparatus and 
installations. 
 

12 – Electric vehicles; cars; bicycles; load carrying 
(transporting) apparatus; carriages for infants; vehic-
le tyres; repair materials for tyres; air vehicles; water 
vehicles; child safety seats for use in vehicles; air 
pumps for inflating bicycle tyres; foot pumps for inf-
lating vehicle tyres; motor vehicles; aircraft; remote 
control vehicles, other than toys; spacecraft; amphi-
bious vehicles; amphibious craft; amphibious air-
planes; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; anti-theft alarms for vehicles; bicycle tyres; ty-
res for aircraft. 
 

14 – Bracelets (jewelry); watches; clocks; chain (je-
welry); cases for jewels; cases (fitted) for watches; 
cases (fitted) for clocks; artificial jewellery; chrono-
graphs (watches); stopwatches; earrings; brooches 
(jewelry); trinkets (jewelry); badges of precious me-
tal; tie pins; electronic alarm clocks; ring bands (je-
welry); medals; ornaments of spangles of precious 
metal; presentation boxes for jewelry; jewelry boxes. 
 

18 – Leather (unworked or semi-worked); fur; travel 
cases; backpacks; purses; handbags; travel bags; 
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bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; 
luggage; rucksacks; sports bags; leather straps; umb-
rellas; umbrella handles; canes; alpenstocks; saddle 
belts; saddlery; collars for animals. 
 

20 – Tables; office furniture; furniture; chairs; beds; 
flower-pot pedestals; flower-stands (furniture); shel-
ves (furniture); benches; trolleys (furniture); baby 
walkers; furniture racks; non-metallic containers for 
transport purposes; non-metallic containers for stora-
ge purposes (other than household or kitchen use); 
non-metallic carrying boxes; toy boxes (furniture); 
plugs, not of metal; non-metallic cases for tools; 
non-metallic check valves (other than parts of ma-
chines); silvered glass (mirrors); frames for photo-
graphs; picture frame brackets; non-metallic brac-
kets for hanging window draperies; non-metallic 
brackets used for fixing plaques; non-metallic shelf 
brackets; plastic spacer brackets; straw edgings; 
straw mattress; straw plaits; bamboo; tortoiseshell; 
showcases (furniture); show shelves; non-metal na-
meplates; non-metallic number plate digits; signbo-
ards of wood or plastics; doors for furniture; non-
metallic clothes hangers; non-metallic hangers for 
shelves; non-metallic hangers for shelving; non-me-
tallic furniture fittings; cushions; pillows; camping 
furniture; locks, not of metal, for vehicles; curtain 
rings; screws, not of metal; pegs (pins), not of metal. 
 

21 – Basins (receptacles); combined containers for 
kitchen use; bottles; trash cans; watering cans; plas-
tic containers for holding metal cans; spray bottles 
(empty), not for medical purposes; non-electric food 
mixers (for household purposes); glass containers; 
kettles, non-electric; kitchen containers; boxes for 
household use; cooking pot sets; tea filters; coffee 
filters not of paper being part of non-electric coffee 
makers; coffee filters, non-electric; non-electric deep 
fryers; chopsticks; cleaning instruments, hand-opera-
ted; carpet sweepers; crumb-sweepers; non-electric 
hand held cleaning apparatus; carpet beaters (hand 
instruments); polishing apparatus and machines, for 
household purposes, non-electric; non-electric shoe 
polishers; gloves for domestic use; window glass 
washers; tea services (tableware); articles of glass-
ware; glass containers; ceramics for household pur-
poses; porcelain; porcelain figures; ceramic figuri-
nes; household utensils; kitchen utensils; tea canis-
ters; tea cosies; tea cups; tea filters; tea infusers; tea 
sets; teapot stands; teapots; wine buckets; wine glas-
ses; wine jugs; wine openers; wine strainers; wine 
tasters (siphons); coffee cosies; coffee cups; coffee 
filters, non-electric; coffee mugs; coffee-pot stands; 
coffee services (tableware); coffee scoops; sprink-
lers; perfume sprayers; vases; clothes drying han-
gers; toiletry cases (fitted); thermally insulated flasks 
for household use; electric toothbrushes; flower pots; 
combs; electric combs; hair brushes, toothpicks; 
toothpick holders; coolers (non-electric containers); 
thermal insulated containers for food or beverages; 

thermal insulation bags for food or beverages; 
cleaning cloths; toughened glass (unworked or semi-
worked), except for building; unworked or semi-
worked glass (not for building); indoor terrariums 
for plants. 
 

28 – Self-contained electronic game apparatus; video 
game apparatus; game cards; battery-operated com-
puter game with LCD screen; game machines, auto-
matic and coin-operated; toys; plush toys; toy cars; 
stuffed toys; chess games; draughts (games); articles 
of sports apparatus; children's playground apparatus; 
skis; leg guards adapted for playing sport; sporting 
articles for wear adapted for use in a specific sport 
(other than helmets); fishing apparatus. 
 

38 – Wireless broadcasting; television broadcasting; 
cable broadcasting and transmission; information 
transmission by telematic codes; information trans-
mission by teletypewriters; information transmission 
services via digital networks; information transmi-
ssion via electronic communications networks; tele-
phone communications; communication by mobile 
telephone; communications by computer terminals; 
computer aided transmission of information and 
images; e-mail forwarding services; radio paging; 
telephone paging services; communication by elec-
tronic means; satellite transmission; electronic bulle-
tin board services (telecommunication services); 
providing telecommunications connections to a glo-
bal computer network; teleconferencing services; 
providing user access to a global computer network; 
chat room services (telecommunications services); 
providing access to databases; voice mail services; 
transmission of digital files; telecommunications ro-
uting and junction services; providing telecommuni-
cation channels for teleshopping services. 
 

42 – Technical research; biotechnology research; re-
search and development of new products for others; 
scientific research and development; scientific labo-
ratory services; quality control; building and structu-
ral inspection services (engineering, quality assess-
ment, and surveying services); calibration (measu-
ring); measurement services; meteorological infor-
mation; material testing; mechanical research; indus-
trial design; packaging design; interior design; fashi-
on design; computer rental; computer programming; 
computer software consultancy; updating of compu-
ter software; providing information, including onli-
ne, about design and development of computer hard-
ware and software; rental and maintenance of com-
puter software; rental of computer hardware; rental 
of computers; recovery of computer data; develop-
ment of computer system; advisory services relating 
to computer system analysis; computer systems in-
tegration services; computer systems design; co-
pying of computer software; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; crea-
ting and maintaining web sites for others; installa-
tion of computer software; rental of web servers; 
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rental of a database server (to third parties); compu-
ter virus protection services; provision of Internet 
search engines; digitization of documents (scan-
ning); monitoring of computer systems by remote 
access; product quality evaluation; quality control of 
goods; graphic art design. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94394 A 
(800) 1366356 
(151) 2017 06 20 
(891) 2017 06 20 
(731) KARDEŞLER UÇAN YAĞLAR SANAYİ  

ANONİM ŞİRKETİ 
Geposb İçi Atatürk Bulvarı 4. Cadde, 42.  
Sokak No:1 İnönü Mah. Gebze TR-41400  
Kocaeli, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue and green 
(531) 05.03.14; 27.05.01; 27.05.05; 27.05.08;  

27.05.17; 29.01.13 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes, chemical reagents for phar-
maceutical and veterinary purposes; dietary supple-
ments for pharmaceutical and veterinary purposes; 
dietary supplements; nutritional supplements; medi-
cal preparations for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted for me-
dicinal purposes; dental preparations and articles: 
teeth filling material, dental impression material, 
dental adhesives and material for repairing teeth; 
sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers, including those made of paper and textiles; 
deodorants, other than for human beings or for ani-
mals; air deodorising preparations; disinfectants; an-
tiseptics; detergents for medical purposes. 
 

16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes; cardboard boxes; 
paper towels; toilet paper; paper napkins; plastic 
materials for packaging and wrapping purposes. 
 

35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely,  pharmaceutical and 
veterinary preparations for medical purposes, chemi-
cal preparations for medical and veterinary purposes, 
chemical reagents for pharmaceutical and veterinary 
purposes, dietary supplements for pharmaceutical 
and veterinary purposes, dietary supplements, nutri-
tional supplements, medical preparations for slim-
ming purposes, food for babies, herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes, dental 

preparations and articles, teeth filling material, den-
tal impression material, dental adhesives and mate-
rial for repairing teeth, sanitary preparations for me-
dical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, 
materials for dressings, diapers, including those 
made of paper and textiles, deodorants, other than 
for human beings or for animals, air deodorising 
preparations, disinfectants, antiseptics, detergents for 
medical purposes, paper and cardboard, paper and 
cardboard for packaging and wrapping purposes, 
cardboard boxes, paper towels, toilet paper, paper 
napkins, plastic materials for packaging and wrap-
ping purposes, 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 2019 96797 A 
(800) 1360051 
(151) 2017 03 30 
(891) 2018 01 30 
(731) RELIFE S.R.L. 

Via dei Sette Santi, 3, I-50131 Firenze, Italy 
(540) 

 
(531) 26.01.06; 26.01.18; 26.04.01; 26.04.10;  

26.04.18; 27.05.10; 27.05.21 
(511) 
10 – Surgical apparatus and instruments; surgical 
threads; threads for facelift used in plastic surgery; 
needles for medical purposes; syringes and injectors 
for medical purposes; automated blood separation 
instruments; autologous blood recovery apparatus; 
autologous blood processing apparatus; filters for 
blood and blood components; medical apparatus for 
the preparation of PRP (platelet rich plasma); hypo-
dermic needles; surgical needles; multishot needle 
syringes; injection instruments without needles; hy-
podermic injectors; medication injectors; jet injec-
tors for medical use; apparatus for acne treatment; 
suture and wound closing materials and products; all 
of the aforesaid goods being other than goods re-
lating to treatment of eye diseases and disorders. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97506 A 
(800) 1398117 
(151) 2017 11 29 
(891) 2017 11 29 
(731) SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL  

HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD. 
4th Floor, Jin Jiang Oriental Hotel, (District  
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B), No.899, Yang Gao Nan Road, China  
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
35 – Advertising; organization of exhibitions for co-
mmercial or advertising purposes; business manage-
ment of hotels; commercial administration of the li-
censing of the goods and services of others; business 
management consultancy; sales promotion for ot-
hers; personnel management consultancy; office ma-
chines and equipment rental; rental of sales stands; 
retail or wholesale services for pharmaceutical, vete-
rinary and sanitary preparations and medical supp-
lies. 
 

43 – Hotel services; hotel reservations; rental of tem-
porary accommodation; food and drink catering; res-
taurant services; rental of meeting rooms; retirement 
home services; day-nursery services; boarding for 
animals; rental of chairs, tables, table linen, glass-
ware. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97519 A 
(800) 1398222 
(151) 2017 10 05 
(891) 2017 10 05 
(731) KLAUS FABER AG 

Lebacher Straße 152-156, 66113 Saarbrücken,  
Germany 

(540)  

FABER 
(591) Black, white  
(511)  
6 – Unprocessed and semi-processed materials of 
metal; pipes, tubes and hoses, and fittings therefor, 
including valves, of metal; metal shafts for access to 
cables; metallic shafts for cable distribution; trun-
king [channels] of metal for electric cables; cable 
ducts made of metal [other than electricity]; clips of 
metal for cables and pipes; non-electric cables and 
wires of metal and chains of metal; reels of metal 
[non-mechanical] for storing cables; cable stretchers; 
cable supports made of metal; binding screws of 
metal for cables; cable straps of metal; metal hard-
ware; ducts of metal for ventilating and air conditio-
ning installations; ducts made of metal for trunking 
conduits for gases. 
 

9 – Cable harnesses; cable modems; cable connec-
tors; cable adapters; cable detectors; cables for trans-

mitting and receiving cable television signals; elec-
tric cables for the transmission of sounds and ima-
ges; cable television converters; USB cables; lumi-
nous USB cables; telecommunications cables; data 
transmission cables; USB cables for cellphones; data 
synchronization cables; electric cables and wires; 
mobile High-Definition Link (MHL) cables; threa-
ded electrical cable connectors; electric wiring har-
nesses; conductor bars; ducting for electric cables; 
cable channels (electric-); cable covers [conduits]; 
wire connectors [electricity]; electrical connecting 
cables; insulated electrical cables; heat resistant elec-
tric wires; thermocouple cables; cable junctions for 
electric cables; insulated cable for electrical installa-
tions; male connectors for electrical cables; connec-
tions for electric cables; threaded cable connectors 
of metal; identification threads for electric wires; ca-
bles for electrical signal transmission; joint boxes for 
housing cable joints; materials for electricity mains 
[wires, cables]; cable locators; power wires; current 
plugs; electricity conduits; power adapters; power 
distributors [electrical]; current-meters; apparatus 
and instruments for accumulating electricity; power 
line conditioners; power line protectors; apparatus 
and instruments for conducting electricity; ducts [el-
ectricity]; line drivers; electromagnetic conduits; 
ducts [electricity]; conduit couplings [electric]; me-
tal ducts [electric]; cables, electric; wires, electric; 
interface cables [electric]; electrical power extension 
cords; mounting cords [electrical]; insulated electri-
cal cables; rubber covered electrical wires; heat re-
sistant electric wires; connections for electric cables; 
junction boxes for electric wires; sheaths for electri-
cal wires; circuits for heavy current; aerial cables for 
heavy currents. 
 

35 – Retail and wholesale services relating to cables, 
wires and other electrical goods, in particular copper 
ropes, including via the Internet; information on co-
mmercial matters, including via the Internet, cable 
network or other forms of data transmission; electro-
nic processing of orders. 
 

39 – Electricity distribution via cables; supply of el-
ectricity; leasing the use of power lines to third 
parties for the transmission of electricity; electricity 
distribution via cables; storage of electrical equip-
ment; packaging and storage of goods; transportation 
and storage; storage and delivery of goods; parcel 
receipt services; storage of packages; storage of car-
go; distribution of oil or gas by pipeline and cable. 
 

40 – Metal fabrication and finishing services; cus-
tom manufacture of metal hardware; custom manu-
facture of elastomeric components; custom manu-
facture of thermoplastic components; custom manu-
facture of semiconductor components, devices and 
circuits; coppersmithing; rental of assembly machine 
equipment; custom assembling of materials for ot-
hers; heat treatment of pipes and tubes made of me-
tal; exterior and interior plating of pipes and tubes 
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made of metal; photogravure printing; custom manu-
facture of rubber stamps; processing of rubber. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97634 A 
(800) 1400448 
(151) 2017 10 16 
(891) 2017 10 16 
(731) MOROZOV VIKTOR ALEKSANDROVICH 

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

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
30 – Aromatic preparations for food; star aniseed; 
sponge cakes; pancakes; buns; bread rolls; vanillin 
[vanilla substitute]; waffles; vermicelli [noodles]; 
natural sweeteners; sausage binding materials; mus-
tard; yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; 
rice-based snack food; cereal-based snack food; arti-
ficial coffee; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; confectionery for decorating Christmas 
trees; pastries; peanut confectionery; almond confec-
tionery; pasta; cocoa; capers; boiled sweets; quiches; 
gluten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; 
peppermint sweets; coffee; unroasted coffee; starch 
for food; crackers; groats for human food; hominy 
grits; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turme-
ric; noodles; ice for refreshment; ice, natural or arti-
ficial; edible ices; candy; rice cakes; maltose; homi-
ny; marzipan; honey; royal jelly; ice cream; muesli; 
mint for confectionery; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; coffee-based beverages; 
chocolate beverages with milk; chocolate-based be-
verages; infusions, not medicinal; crushed oats; hus-
ked oats; nutmegs; pastilles [confectionery]; molas-
ses for food; pepper; cookies; pies; pizzas; fondants 
[confectionery]; popcorn; pralines; condiments; meat 
tenderizers for household purposes; cereal prepara-
tions; oat-based food; propolis; gingerbread; spices; 
ravioli; chewing gum; rice; spring rolls; sugar; anise-
ed; confectionery; salt for preserving foodstuffs; 
cooking salt; celery salt; spaghetti; seasonings; pre-
parations for stiffening whipped cream; rusks; bread-
crumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapio-
ca; almond paste; tortillas; garden herbs, preserved 
[seasonings]; vinegar; ferments for pastes; halvah; 
bread; unleavened bread; tea; iced tea; chocolate; fo-
od flavorings, other than essential oils; vanilla fla-
vorings for culinary purposes; coffee flavorings; sea 
water for cooking; glucose for culinary purposes; ca-
kes; frozen yogurt [confectionery ices]; gruel, with a 
milk base, for food; liquorice [confectionery]; cous-
cous [semolina]; custard; petits fours [cakes]; pow-
ders for making ice cream; puddings; cake powder; 

cake dough; malt for human consumption; baking 
soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; 
candy decorations for cakes; chips [cereal products]; 
chicory [coffee substitute]; malt extract for food; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; fruit ice cream; meal; fruit cakes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97642 A 
(800) 1400758 
(151) 2017 09 22 
(891) 2017 09 22 
(731) Katran Sergey Viktorovich 

Kostyakova street, 6/5, apartment 163,  
RU-125422 Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.17; 28.05 
(511)  
3 – Amber [perfume]; antistatic preparations for ho-
usehold purposes; breath freshening sprays; lavender 
water; toilet water; deodorants and antiperspirants 
for personal use; perfumes; greases for cosmetic pur-
poses; perfumery; decorative transfers for cosmetic 
purposes; ionone [perfumery]; alum stones [astrin-
gents]; cosmetic dyes; cosmetic creams; skin white-
ning creams; hair spray; nail polish; lotions for cos-
metic purposes; beauty masks; oils for perfumes and 
scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet pur-
poses; essential oils; oils for cleaning purposes; ber-
gamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; 
almond oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; 
cleansing milk for toilet purposes; musk [perfume-
ry]; cosmetic kits; eau de Cologne; bases for flower 
perfumes; lipsticks; ethereal essences; pomades for 
cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic 
preparations for baths; cleansers for intimate perso-
nal hygiene purposes, non medicated; non-medicated 
toiletries; hair waving preparations; leather bleac-
hing preparations; mint essence [essential oil]; mout-
hwashes, not for medical purposes; astringents for 
cosmetic purposes; badian essence; sun-tanning pre-
parations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for 
permanent waving; cosmetic preparations for eyelas-
hes; depilatory preparations; cosmetic preparations 
for skin care; cosmetics; cosmetics for animals; deg-
reasers, other than for use in manufacturing proces-
ses; bleaching preparations [decolorants] for cosme-
tic purposes; antiperspirants [toiletries]; terpenes [es-
sential oils]; shampoos; shampoos for pets; extracts 
of flowers [perfumes]. 
 

5 – Deodorants, other than for human beings or for 
animals; air purifying preparations; disinfectants for 
hygiene purposes; air deodorising preparations. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 97644 A 
(800) 1400764 
(151) 2017 12 07 
(891) 2017 12 07 
(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT  

STOCK BANK "UKRGASBANK" 
vul. Yerevanska, 1, Kyiv 03087, Ukraine 

(540) 

 
(591) Blue, yellow and white 
(531) 01.05.06; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.13 
(511)  
35 – Administration of consumer loyalty programs; 
administration of frequent flyer programs; commer-
cial information agency services; employment agen-
cy services; administrative processing of purchase 
orders; cost price analysis; business auditing; auctio-
neering; outsourced administrative management for 
companies; book-keeping; market studies; opinion 
polling; invoicing; web indexing for commercial or 
advertising purposes; arranging newspaper subscrip-
tions for others; arranging subscriptions to teleco-
mmunication services for others; payroll preparati-
on; tax preparation; demonstration of goods; busi-
ness inquiries; business management assistance; co-
mmercial or industrial management assistance; advi-
sory services for business management; business re-
search; economic forecasting; providing business in-
formation via a web site; compilation of information 
into computer databases; compilation of statistics; 
import-export agency services; business information; 
business management of performing artists; business 
management for freelance service providers; busi-
ness management of hotels; business management of 
sports people; business management of reimburse-
ment programmes for others; commercial informa-
tion and advice for consumers [consumer advice 
shop]; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; computerized file 
management; personnel management consultancy; 
business management consultancy; business organi-
zation consultancy; marketing; marketing research; 
typing; provision of commercial and business con-
tact information; provision of an on-line marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; rental 
of advertising time on communication media; wri-
ting of curriculum vitae for others; writing of publi-
city texts; scriptwriting for advertising purposes; 
word processing; updating of advertising material; 
updating and maintenance of data in computer data-
bases; web site traffic optimization; organization of 

exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of fashion shows for promotional pur- 
poses; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; rental of advertising space; 
shop window dressing; business appraisals; person-
nel recruitment; business management and organiza-
tion consultancy; business efficiency expert services; 
outsourcing services [business assistance]; business 
project management services for construction pro-
jects; commercial intermediation services; layout 
services for advertising purposes; news clipping ser-
vices; price comparison services; procurement servi-
ces for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; appointment scheduling services 
[office functions]; appointment reminder services 
[office functions]; relocation services for businesses; 
photocopying services; tax filing services; modelling 
for advertising or sales promotion; secretarial servi-
ces; public relations; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; data search in computer files 
for others; sponsorship search; search engine opti-
mization for sales promotion; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; tele-
phone answering for unavailable subscribers; rental 
of billboards [advertising boards]; office machines 
and equipment rental; publicity material rental; ren-
tal of vending machines; rental of sales stands; rental 
of photocopying machines; direct mail advertising; 
psychological testing for the selection of personnel; 
publication of publicity texts; radio advertising; ad-
vertising agency services; advertising; pay per click 
advertising; bill-posting; advertising by mail order; 
on-line advertising on a computer network; docu-
ment reproduction; distribution of samples; dissemi-
nation of advertising matter; design of advertising 
materials; business investigations; systemization of 
information into computer databases; drawing up of 
statements of accounts; sales promotion for others; 
production of advertising films; shorthand; transcrip-
tion of communications [office functions]; television 
advertising; telemarketing services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third par-
ties; professional business consultancy. 
 

36 – Accommodation bureau services [apartments]; 
real estate agency services; actuarial services; finan-
cial analysis; banking; stock brokerage services; 
stocks and bonds brokerage; brokerage of carbon 
credits; real estate brokerage; insurance brokerage; 
securities brokerage; brokerage; credit bureau servi-
ces; repair costs evaluation [financial appraisal]; 
issuance of travellers' cheques; issuance of credit 
cards; issuance of tokens of value; investment of 
funds; arranging finance for construction projects; 
online banking; trusteeship; debt advisory services; 
electronic funds transfer; providing financial infor-
mation via a web site; safe deposit services; deposits 
of valuables; charitable fund raising; rent collection; 
capital investment; mortgage banking; apartment ho-
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use management; real estate management; clearing, 
financial; debt collection agency services; insurance 
consultancy; stock exchange quotations; pawnbroke-
rage; rental of real estate; rental of farms; financial 
customs brokerage services; marine insurance under-
writing; loans [financing]; instalment loans; bail-
bonding; providing rebates at participating establish-
ments of others through use of a membership card; 
surety services; exchanging money; organization of 
collections; rental of apartments; rental of offices 
[real estate]; antique appraisal; stamp appraisal; real 
estate appraisal; numismatic appraisal, art appraisal; 
fiscal valuation; jewellery [jewelry (Am.)] appraisal; 
check [cheque] verification; lending against security; 
mutual funds; processing of debit card payments; 
processing of credit card payments; savings bank 
services; provident fund services; insurance informa-
tion; insurance underwriting; accident insurance un-
derwriting; fire insurance underwriting; life insuran-
ce underwriting; factoring; financial information; fi-
nancial management; financial management of reim-
bursement payments for others; financial consultan-
cy; financial evaluation of wool; financial evaluation 
of standing timber; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial sponsorship; finan-
cing services; hire-purchase financing; business liqu-
idation services, financial; retirement payment servi-
ces. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97649 A 
(800) 1400992 
(151) 2017 10 09 
(891) 2017 10 09 
(731) GALERI KRISTAL TURIZM INSAAT  

PAZARLAMA VE TICARET ANONIM  
SIRKETI 
Havaalanı Yolu 11 Km., Serik Cad. No.371,  
Altınova Antalya, Turkey 

(540) 

 
(591) The tones of greenish yellow 
(531) 24.03.01; 24.03.07; 24.03.18; 26.01.04;  

26.01.18; 26.01.21; 27.01.12; 27.05.10;  
27.05.11; 27.07.01; 29.01.02 

(511)  
35 – Advertising, marketing and public relations, or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes, office functions, secre-
tarial services, arranging newspaper subscriptions 
for others, compilation of statistics, rental of office 
machines, systemization of information into compu-

ter databases, telephone answering for unavailable 
subscribers, business management, business admi-
nistration and business consultancy, accounting, co-
mmercial consultancy services, personnel recruit-
ment, personnel placement, employment agencies, 
import-export agencies, temporary personnel place-
ment services, expertise services for commercial and 
industrial products, auctioneering, the bringing to-
gether, for the benefit of others, of a variety of go-
ods, namely, chemicals used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry, 
manures and soils, unprocessed artificial resins and 
unprocessed plastics, fire extinguishing compositi-
ons, adhesives not for medical, household and statio-
nery purposes, paints, varnishes, lacquers, preserva-
tives against rust, preservatives against deterioration 
of wood, thinners and binders for paints, pigments, 
preservatives for metals, shoe dyes, printing dyes 
and ink, toners (including filled toner cartridges), co-
lorants for food, pharmaceuticals and beverages, raw 
natural resins, metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists, bleaching 
and cleaning preparations, perfumery, non-medica-
ted cosmetics, fragrances, deodorants for personal 
use and animals, soaps, dental care preparations, ab-
rasive preparations, emery cloth, sandpaper, pumice 
stone, abrasive pastes, polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams 
for leather, vinyl, metal and wood, wax for polis-
hing, industrial oils and greases, cutting fluids, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, solid 
fuels, coal, firewood, liquid and gas fuels, petrol, 
diesel oil, liquified petroleum gas, natural gas, fuel 
oil and their non-chemical additives, candles, wicks, 
semi-finished wax, wax and paraffin for lighting 
purposes, pharmaceutical and veterinary prepara-
tions for medical purposes, chemical preparations 
for medical and veterinary purposes, chemical pre-
parations for medical and veterinary purposes, che-
mical reagents for pharmaceutical and veterinary 
purposes, dietary supplements for pharmaceutical 
and veterinary purposes, dietary supplements, nutri-
tional supplements, medical preparations for slim-
ming purposes, food for babies, herbs and herbal be-
verages adapted for medicinal purposes, dental pre-
parations and articles, sanitary preparations for me-
dical use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, 
materials for dressings, diapers made of paper and 
textiles for babies, adults and pets, preparations for 
destroying vermin, herbicides, fungicides, preparati-
ons for destroying rodents, deodorants, other than 
for human beings or for animals, air purifying prepa-
rations, air deodorising preparations, disinfectants, 
antiseptics, detergents for medical purposes, 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 sto-
rage, wrapping, packaging and sheltering purposes, 
containers of metal (storage, transport), buildings of 

 
 #6  2019 03 25 

 
51 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

metal, frames of metal for building, poles of metal 
for building, metal boxes, packaging containers of 
metal, aluminium foil, fences made of metal, guard 
barriers of metal, metal tubes, storage containers of 
metal, metal containers for the transportation of 
goods, ladders of metal, goods of common metal for 
filtering and sifting purposes, doors, windows, shut-
ters, jalousies and their cases and fittings of metal, 
non-electric cables and wires of metal, ironmongery, 
small hardware of metal, ventilation ducts, vents, 
vent covers, pipes, chimney caps, manhole covers, 
grilles of metal for ventilation, heating, sewage, te-
lephone, underground electricity and air conditio-
ning installations, metal panels or boards (non-
luminous and non-mechanical) used for signalling, 
route showing, publicity purposes, signboards of me-
tal, 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, bollards of 
metal, floating docks of metal, mooring buoys of 
metal, anchors, metal moulds for casting, other than 
machine parts, works of art made of common metals 
or their alloys, 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 load-lifting and 
load-carrying, wheel chocks made primarily of me-
tal, machines, machine tools and industrial robots for 
processing and shaping wood, metals, glass, plastics 
and minerals, 3D printers, construction machines 
and robotic mechanisms (machines) for use in con-
struction, lifting, loading and transmission machines 
and robotic mechanisms (machines) for lifting, loa-
ding and transmission purposes, elevators, escalators 
and cranes, machines and robotic mechanisms (ma-
chines) for use in agriculture and animal breeding, 
machines and robotic mechanisms (machines) for 
processing cereals, fruits, vegetables and food, engi-
nes and motors, other than for land vehicles, parts 
and fittings therefor, bearings (parts of machines), 
roller or ball bearings, machines for mounting and 
detaching tires, alternators, current generators, elec-
tric generators, current generators operated with so-
lar energy, painting machines, automatic spray guns 
for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching 
machines and guns, electric adhesive tape dispensers 
(machines), electric guns for compressed gas or liqu-
id spraying machines, electric hand drills, electric 
hand saws, electric jigsaw machines, spiral machi-
nes, compressed air machines, compressors (machi-
nes), vehicle washing installations, robotic mecha-
nisms (machines) with the abovementioned functi-
ons, electric and gas-operated welding apparatus, 
electric arc welding apparatus, electric soldering ap-

paratus, electric arc cutting apparatus, electrodes for 
welding machines, industrial robots (machines) with  
the abovementioned functions, printing machines, 
packaging machines, filling, plugging and sealing 
machines, labellers (machines), sorting machines, in-
dustrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, electric packing machines for plugging 
and sealing of plastics, machines for textile proce-
ssing, sewing machines, industrial robots (machines) 
with the abovementioned functions, pumps other 
than parts of machines or engines, fuel dispensing 
pumps for service stations, self-regulating fuel 
pumps, electric kitchen machines for chopping, grin-
ding, crushing, mixing and mincing foodstuff, was-
hing machines, laundry washing machines, dishwas-
hers, spin driers (not heated), electric cleaning ma-
chines for cleaning floors, carpets or floorings, vacu-
um cleaners and parts thereof, automatic vending 
machines, galvanizing and electroplating machines, 
electric door openers and closers, gaskets for engines 
and motors, forks, spoons, knives and non-electric 
cutters, slicers, peelers for kitchen use, including 
those made of precious metals, side arms and blades 
(weapons), tools and apparatus for personal beauty 
care use, tools and apparatus for shaving, epilation, 
manicure and pedicure, electric hand implements for 
straightening and curling hair, scissors, hand-opera-
ted [non-electric] hand tools for the repair of machi-
nes, apparatus and vehicles and for use in construc-
tion, agriculture, horticultural and forestry, none of 
them being power tools, electric or non-electric 
irons, steam irons, measurement apparatus and equ-
ipment including those for scientific, nautical, tho-
pographic, meteorologic, industrial and laboratory 
purposes, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, telecommunica-
tions apparatus, apparatus for the reproduction of 
sound or images, computer peripheral devices, data 
processing, magnetic and optic data carriers and 
computer software and programmes recorded there-
to, downloadable and recordable electronic publica-
tions, encoded magnetic and optic cards, antennas, 
satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of 
the aforementioned goods, ticket dispensers, auto-
matic teller machines (ATM), electronic components 
used in the electronic parts of machines and appa-
ratus, counters and quantity indicators for measuring 
the quantity of consumption, automatic time swit-
ches, clothing for protection against accidents, irra-
diation and fire, safety vests and life-saving appa-
ratus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical 
lenses and cases, containers, parts and components 
thereof, apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating or controlling electricity, 
electric and electronic cables, batteries, electric ac-
cumulators, alarms and anti-theft alarms, other than 
for vehicles, electric bells, signalling apparatus and 
instruments, luminous or mechanical signs for traffic 
use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire 
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hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, 
night vision apparatus and instruments, decorative 
magnets, metronomes, surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, furniture espe-
cially made for medical purposes, artificial limbs 
and prostheses, medical orthopaedic articles, surgi-
cal gowns and surgical sterile sheets, adult sexual 
aids, condoms, babies' bottles, babies' pacifiers, 
teats, teethers for babies, lighting installations, lights 
for vehicles and interior-exterior spaces, heating ins-
tallations using solid, liquid or gas fuels or elec-
tricity, steam, gas and fog generators, steam boilers, 
other than parts of machines, installations for air-
conditioning and ventilating, cooling installations 
and freezers, electric and gas-powered devices, ins-
tallations and apparatus for cooking, drying and bo-
iling, cookers, electric cooking pots, electric water 
heaters, barbecues, electric laundry driers, hair dri-
ers, hand drying apparatus, sanitary installations, 
taps [faucets], shower installations, toilets [water-
closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, toi-
let seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary 
installations], washers for water taps, stuffings (tap 
valves), water softening apparatus, water purifica-
tion 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 foot war-
mers, hot water bottles, electrically heated socks, fil-
ters for aquariums and aquarium filtration apparatus, 
industrial type installations for cooking, drying and 
cooling purposes, pasteurizers and sterilizers, motor 
land vehicles, motorcycles, mopeds, engines and 
motors for land vehicles, bicycles and their bodies, 
handlebars and mudguards for bicycles, vehicle 
bodies, tipping bodies for trucks, trailers for tractors, 
frigorific bodies for land vehicles, trailer hitches for 
vehicles, vehicle seats, head-rests for vehicle seats, 
safety seats for children, for vehicles, seat covers for 
vehicles, vehicle covers (shaped), sun-blinds adapted 
for vehicles, direction signals and arms for direction 
signals for vehicles, windscreen wipers and wiper 
arms for vehicles, inner and outer tires for vehicle 
wheels, tubeless tires, tire-fixing sets comprised of 
tire patches and tire valves for vehicles, windows for 
vehicles, safety windows for vehicles, rearview mir-
rors and wing mirrors for vehicles, anti-skid chains 
for vehicles, luggage carriers for vehicles, bicycle 
and ski carriers for cars, saddles for bicycles or 
motorcycles, air pumps for vehicles, for inflating 
tires, anti-theft alarms for vehicles, horns for vehic-
les, safety belts for vehicle seats, air bags (safety 
devices for automobiles), baby carriages, wheel-
chairs, pushchairs, wheelbarrows, shopping carts, 
single or multi-wheeled wheelbarrows, shopping tro-
lleys, grocery carts, handling carts, rail vehicles, lo-
comotives, trains, trams, waggons, cable cars, chair-
lifts, vehicles for locomotion by water and their 
parts, other than their motors and engines, vehicles 

for locomotion by air and their parts, other than their 
motors and engines, firearms, air pistols (weapons), 
spring-loaded firearms, adapted cases and shoulder 
straps therefor, heavy weapons, mortars and rockets, 
fireworks, sprays for personal defence purposes, je-
wellery, imitation jewellery, gold, precious stones 
and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, sta-
tuettes and figurines of precious metal, clocks, wat-
ches and chronometrical instruments, chronometers 
and their parts, watch straps, musical instruments 
and cases for musical instruments, paper and car-
dboard, paper and cardboard for packaging and wra-
pping purposes, cardboard boxes, paper towels, toi-
let paper, paper napkins, plastic materials for pac-
kaging and wrapping purposes, printing blocks and 
types, bookbinding material, printed publications, 
printed matter, books, magazines, newspapers, bill 
books, printed dispatch notes, printed vouchers, ca-
lendars, posters, photographs [printed], paintings, 
stickers [stationery], postage stamps, stationery, offi-
ce stationery, instructional and teaching material 
[except furniture and apparatus], writing and dra-
wing implements, artists' materials, paper products 
for stationery purposes, adhesives for stationery pur-
poses, pens, pencils, erasers, adhesive tapes for sta-
tionery purposes, cardboard cartons [artists' mate-
rials], writing paper, copying paper, paper rolls for 
cash registers, drawing materials, chalkboards, pain-
ting pencils, watercolors [paintings], office requisi-
tes, paint rollers and paintbrushes for painting, ro-
saries, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
semi-finished synthetic goods made from these ma-
terials in the form of powder, bars, panels and foils, 
insulation, stopping and sealing materials, insulation 
paints, insulation fabrics, insulating tape and band, 
insulation covers for industrial machinery, joint sea-
lant compounds for joints, gaskets, O-rings for sea-
ling purposes (other than gaskets for motors, cylin-
ders and washer for water taps), flexible pipes made 
from rubber and plastic, hoses made of plastic and 
rubber, including those used for vehicles, junctions 
for pipes of plastic and rubber, pipe jackets of plastic 
and rubber, hoses of textile material, junctions for 
pipes, not of metal, pipe jackets, not of metal, con-
necting hose for vehicle radiators, unworked or se-
mi-worked leather and animal skins, imitations of 
leather, stout leather, leather used for linings, goods 
made of leather, imitations of leather or other mate-
rials, designed for carrying items, bags, wallets, bo-
xes and trunks made of leather or stout leather, key-
cases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, para-
sols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, 
saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), sand, 
gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, cement, 
gypsum, plaster, concrete, marble blocks for cons-
truction, 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, 
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non-metallic buildings, non-metallic building mate-
rials, 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, bitu-
men cardboard coatings for roofing, bitumen coating 
for roofing, doors and windows of wood and synt-
hetic materials, traffic signs not of metal, non-lumi-
nous and non-mechanical, for roads, monuments and 
statuettes of stone, concrete and marble, building 
glass, prefabricated swimming pools not of metal 
(structures), aquarium sand, furniture, made of any 
kind of material, mattresses, pillows, air mattresses 
and cushions, not for medical purposes, water beds, 
mirrors, beehives, artificial honeycombs and secti-
ons of wood for honeycombs, bouncing chairs for 
babies, playpens for babies, cradles, infant walkers, 
display boards, frames for pictures and paintings, 
identification plates, identification tags, nameplates, 
identification labels made of wood or synthetic ma-
terials, packaging containers of wood or plastics, 
casks for use in transportation or storage, barrels, 
storage drums, tanks, boxes, storage containers, 
transportation containers, chests, loading pallets and 
closures for the aforementioned goods, of wood or 
plastics, small hardware goods of wood or synthetic 
materials, furniture fittings, of wood or synthetic 
materials, opening and closing mechanisms of wood 
or synthetic materials, ornaments and decorative 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, me-
erschaum, beeswax, plastic or plaster, baskets, fis-
hing baskets, kennels, nesting boxes and beds for 
household pets, portable ladders and mobile boar-
ding stairs of wood or synthetic materials, bamboo 
curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted 
indoor blinds, trip curtains, bead curtains for decora-
tion, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs, 
curtain rods, non-metal wheel chocks, hand-operated 
non-electric cleaning instruments and appliances, 
brushes, other than paintbrushes, steel chips for clea-
ning, sponges for cleaning, steel wool for cleaning, 
cloths of textile for cleaning, gloves for dishwas-
hing, non-electric polishing machines for household 
purposes, brooms for carpets, mops, toothbrushes, 
electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes, 
hair brushes, combs, non-electric household or kit-
chen utensils, [other than forks, knives, spoons], ser-
vices [dishes], pots and pans, ironing boards and 
shaped covers therefor, drying racks for washing, 
clothes drying hangers, cages for household pets, in-
door aquariums, vivariums and indoor terrariums for 
animals and plant cultivation, ornaments and deco-
rative goods of glass, porcelain, earthenware or clay 
namely statues, figurines, vases, and trophies, mouse 
traps, insect traps, electric devices for attracting and 
killing flies and insects, fly catchers, fly swatters, 
perfume burners, perfume sprayers, perfume vapori-
zers, electric or non-electric make-up removing app-
liances, powder puffs, toilet cases, nozzles for sprin-

kler hose, nozzles for watering cans, watering devi-
ces, garden watering cans, unworked or semi-wor-
ked glass, except building glass, mosaics of glass 
and powdered glass for decoration, except for buil-
ding, glass wool other than for insulation or textile 
use, trophies made of precious metal, ropes, strings, 
rope ladders, hammocks, fishing nets, tents, aw-
nings, tarpaulins, sails, vehicle covers, not fitted, 
bags of textile, for packaging, padding and stuffing 
materials, except of rubber and plastics, including 
those of wool and cotton, textile fibers, raw spun fi-
ber, glass fibers for textile use, yarns and threads for 
textile use, threads and yarns for sewing, embroidery 
and knitting, thread, elastic yarns and threads for 
textile use, woven or non-woven textile fabrics, tex-
tile goods for household use, curtains, bed covers, 
sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, towels, 
flags, pennants, labels of textile, swaddling blankets, 
clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing, socks, 
footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, laces 
and embroidery, guipures, festoons, ribbons (haber-
dashery), ribbons and braid, fastening tapes for clot-
hing, cords for clothing, letters and numerals for 
marking linen, embroidered emblems, badges for 
wear, not of precious metal, shoulder pads for clot-
hing, buttons for clothing, fasteners for clothing, 
eyelets for clothing, zippers, buckles for shoes and 
belts, fasteners, shoe and belt buckles, pins, other 
than jewellery, adhesive patches for decoration of 
textile articles, laces, needles, sewing needles, need-
les for sewing machines, needles for knitting and 
embroidery, boxes for needles, needle cushions, arti-
ficial flowers, artificial fruits, hair pins, hair buckles, 
hair bands, decorative articles for the hair, not made 
of precious metal, wigs, hair extensions, electric or 
non-electric hair curlers, other than hand imple-
ments, carpets, rugs, mats, prayer rugs, linoleum, ar-
tificial turf, linoleum for covering floors, gymnasium 
mats, wallpaper, wall hangings not of textile, games 
and toys, arcade video game machines, game appa-
ratus and machines for use with an external display 
screen and monitor, including those coin-operated, 
toys for animals, toys for outdoor playgrounds, parks 
and game parks, gymnastic and sporting articles, 
Christmas trees of artificial material, ornaments for 
Christmas trees, artificial snow for Christmas trees, 
rattles (playthings), novelties for parties, dances 
(party favors), paper party hats, meat, fish, poultry 
and game, processed meat products, dried pulses, 
soups, bouillon, processed olives, olive paste, milks 
of animal origin, milks of herbal origin, milk pro-
ducts, butter, edible oils, dried, preserved, frozen, 
cooked, smoked or salted fruits and vegetables, to-
mato paste, prepared nuts and dried fruits as snacks, 
hazelnut spreads and peanut butter, tahini (sesame 
seed paste), eggs and powdered eggs, potato chips, 
coffee, cocoa, coffee or cocoa based beverages, cho-
colate based beverages, pasta, stuffed dumplings, 
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noodles, pastries and bakery products based on flour, 
desserts based on flour and chocolate, honey, bee 
glue for human consumption, propolis for food pur-
poses, condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce, yeast, ba-
king powder, flour, semolina, starch for food, sugar, 
cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea, confectio-
nery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, chewing 
gums, ice-cream, edible ices, salt, cereal-based snack 
food, molasses for food, agricultural and horticultu-
ral products, seeds, forestry products, live animals, 
fertilized eggs for hatching, plants, dried plants for 
decoration, fresh garden herbs, dried garden herbs 
for decoration, animal foodstuffs, malt not for hu-
man consumption, beers, preparations for making 
beer, mineral water, spring water, table water, soda 
water, fruit and vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts for making beverages, 
non-alcoholic soft drinks, energy drinks, protein-
enriched sports beverages, alcoholic beverages (ex-
cept beers), tobacco, chewing tobacco, cigarettes, 
cigars, smokers' articles including those made of 
precious metals, pipes, mouthpieces for cigars and 
cigarettes, ashtrays, tobacco boxes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, 
firestones, lighters for smokers, electronic cigarettes 
and their cartridges, matches, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through 
mail order catalogues. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97651 A 
(800) 1401080 
(151) 2018 01 30 
(891) 2018 01 30 
(731) TORREFAZIONE GORIZIANA S.r.l. 

Via Terza Armata, 91/93, I-34170 GORIZIA  
(GO), Italy 

(540) 

 
(591) Red and white 
(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24;  

26.03.23; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.12 
(526) CAFFE', SINCE 1967 
(511) 
30 – Coffee flavorings [flavourings]; sponge cake; 
waffles; coffee; coffee (unroasted -); sponge cake; 
caramels; cereal preparations; edible ices; ices; swe-

eteners (natural -); petits fours [cakes]; sugar; flavo-
urings, other than essential oils, for cakes; coffee be-
verages with milk; petit-beurre biscuits; food flavo-
rings, other than essential oils; flavourings, other 
than essential oils, for beverages; coffee-based beve-
rages. 
 

43 – Catering for the provision of food and bevera-
ges; café services; café services; restaurants; self-
service restaurant services; snack-bars; bar services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97652 A 
(800) 1401089 
(151) 2018 01 19 
(891) 2018 01 19 
(731) EDELMANN GMBH 

Steinheimer Str. 45, 89518 Heidenheim,  
Germany 

(540)  

Edelmann Group 
(591) Black, white  
(511) 
7 – Machines for the packaging industry, filling ma-
chines and capping machines. 
 

16 – Paper, cardboard, stationery and goods made of 
cardboard, namely, folding boxes, folding box 
blanks, cardboard box inlays, cardboard box inserts, 
package inserts, packaging of paper, cardboard, light 
corrugated cardboard, also sealed or combined with 
plastic and/or metallised sheets; packaging materials 
made of plastics; packaging foil made of plastics; 
adhesive plastic foils for packaging purposes. 
 

42 – Services of a designer; development of packa-
gings, folding boxes, folding box blanks, cardboard 
inlays, cardboard inserts and package inserts for 
third persons. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97653 A 
(800) 1401132 
(151) 2017 12 01 
(891) 2017 12 01 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Knight's Life 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; computer and video games 
software; games software in particular for use on any 
computer platform, including electronic entertain-
ment and games consoles; computer game programs; 
video games (software); computer games provided 
through a global computer network or supplied by 
means of multi-media electronic broadcast or 
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through telecommunications or electronic transmi-
ssion or via the internet; computer games, leisure 
and recreational software, video games and compu-
ter software, all being provided in the form of sto-
rage media; programs for operating electric and elec-
tronic apparatus for games, amusement and/or enter-
tainment purposes; computer software for computer 
games on the internet; online games (software), in 
particular for online betting games, online prize ga-
mes, online gambling games, online games of skill 
and online casino games; computer software in the 
form of an app for mobile devices and computers; 
operational computer games software; computer 
software for managing of games (game collection); 
computer programs for playing games. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97655 A 
(800) 1401202 
(151) 2018 01 12 
(891) 2018 01 12 
(731) YUNNAN TAETEA INDUSTRY GROUP  

CO., LTD. 
Floor 12, Donghang Investment Building,  
No.219 Chuncheng Road, Kunming City,  
Yunnan Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.03 
(511)  
21 – Ceramics for household purposes; works of art 
of porcelain, ceramic, earthenware or glass; crystal 
crafts; drinking vessels; tea caddies; tea services 
[tableware]; teapots; tea infusers; vases; crystal 
[glassware]. 
 

41 – Educational services; instruction services; ar-
ranging and conducting of conferences; bookmobile 
services; publication of books; providing on-line el-
ectronic publications, not downloadable; entertain-
ment services; television entertainment; animal trai-
ning; modelling for artists. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97657 A 
(800) 1401284 
(151) 2017 10 12 
(891) 2017 10 12 

(731) SHENZHEN YIHUA COMPUTER STOCK  
CO., LTD. 
26th Floor, Yihua Financial Technology  
Building, No.2388 Houhai Road, Nanshan  
District, Shenzhen City, Guangdong Province,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.09; 27.05.01 
(511)  
9 – Computer peripheral devices; electronic notice 
boards; telephone apparatus; measuring instruments; 
cameras [photography]; theft prevention installati-
ons, electric; pince-nez; animated cartoons; chargers 
for electric batteries; slide-rules; apparatus to check 
franking; automatic gauges; mechanisms for coin-
operated apparatus; voting machines; punched card 
machines for offices; surveying chains; cabinets for 
loudspeakers; air analysis apparatus; telescopes; ki-
lometer recorders for vehicles; acidimeters for bat-
teries; audiovisual teaching apparatus; electric loss 
indicators; controlling system for atomic power 
plants; semi-conductors; integrated circuits; mate-
rials for electricity mains [wires, cables]; transfor-
mers [electricity]; light-emitting diodes [LED]; fluo-
rescent screens; remote control apparatus; lightning 
conductors [rods]; optical fibers [fibres] [light con-
ducting filaments]; electrolysers; radiological appa-
ratus for industrial purposes; electro-dynamic appa-
ratus for the remote control of railway points; fire 
extinguishing apparatus; clothing for protection aga-
inst accidents, irradiation and fire. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97677 A 
(800) 1397449 
(151) 2017 12 05 
(891) 2018 04 13 
(731) TESAN İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ 

Çobançesme Mahallesi Bilge Sokak No:17,  
Yenibosna, İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, blue 
(531) 26.13.25; 27.05.01; 29.01.12 
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(511)  
9 – Bluetooth headsets, in-ear headphones with re-
mote and microphone, in-car mobile phone holders, 
protective case for mobile phones, mobile phone 
charging cables, powerbanks and mobile chargers, 
mobile phone screen protectors, mobile phone char-
gers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97725 A 
(800) 1401913 
(151) 2018 01 24 
(891) 2018 01 24 
(731) BLUE SKIN SAS 

22, rue du Quatre Septembre, F-75002 Paris,  
France 

(540) 

 
(591) White and red 
(531) 26.04.06; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-
rasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic substances 
for medical use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agri-
culture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97750 A 
(800) 1017265 
(151) 2009 07 30 
(891) 2017 11 17 
(731) Aktsionernoe obchtchestvo Kompania  

"PROXIMA" 
ul. Bryullova, 6a, RU-630033 Novosibirsk, 
Russian Federation 

(540) 

 

(591) Black, white, blue, yellow, grey, light brown  
and reddish-brown 

(531) 04.05.05; 09.07.19; 11.01.02; 28.05; 29.01.15 
(526) ® sign. 
(511)  
5 – Cod liver oil; dietetic foods adapted for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; food for babies; lacteal flour for babies; medi-
cinal oils; mineral food-supplements; nutritional ad-
ditives for medical purposes. 
 

29 – Albumen for food; beans, preserved; bouillon; 
bouillon concentrates; butter cream; caviar; cheese; 
crayfish, not live; crystallized fruits; edible fats; edi-
ble oils; eggs; fatty substances for the manufacture 
of edible fats; fat-containing mixtures for bread sli-
ces; fish, not live; fish, preserved; fish, tinned (can-
ned (am.)); foods prepared from fish; frozen fruits; 
fruit-based snack food; fruit chips; fruit peel; fruit, 
preserved; fruit preserved in alcohol; fruit salads; 
fruit, stewed; fruits, tinned (canned (am.)); game, not 
live; gelatine for food; gherkins; jams; jellies for fo-
od; liver; liver pastes; margarine; marmalade; meat; 
meat extracts; meat, preserved; meat, tinned (canned 
(am.)); milk; milk products; mushrooms, preserved; 
mussels, not live; nuts, prepared; pectin for food; 
piccalilli; potato chips; potato flakes; poultry, not 
live; preparations for making bouillon; preparations 
for making soup; protein for human consumption; 
salted meats; sausages; sausages in batter; shellfish, 
not live; shrimps, not live; soups; spiny lobsters, not 
live; tomato puree; tripe; vegetable juices for coo-
king; vegetable salads; vegetables, cooked; vegetab-
les, dried; vegetables, preserved; vegetables, tinned 
(canned (am.)); weed extracts for food; whipped cre-
am. 
 

30 – Aniseed; aromatic preparations for food; artifi-
cial coffee; baking powder; baking soda (bicarbonate 
of soda for cooking purposes); bread; bread rolls; 
breadcrumbs; binding agents for ice cream (edible 
ices); biscuits; buns; cakes; cake paste; cake powder; 
cereal-based snack food; cereal preparations; choco-
late; chocolate-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chicory (coffee substitute); chips (cereal 
products); cocoa; cocoa beverages with milk; cocoa-
based beverages; cocoa products; coffee; coffee-
based beverages; coffee beverages with milk; coffee 
flavorings (flavourings); condiments; confectionery; 
cookies; cooking salt; couscous (semolina); crac-
kers; custard; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; farinaceous foods; fer-
ments for pastes; flavourings, other than essential 
oils; flour for food; flour-milling products; fruit je-
llies (confectionery); frozen yoghurt (confectionery 
ices); garden herbs, preserved (seasonings); glucose 
for food; gluten for food; groats for human food; 
gruel, with a milk base, for food; halvah; honey; ice 
cream; malt extract for food; malt for human con-
sumption; marzipan; meat tenderizers, for household 

 
 #6  2019 03 25 

 
57 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

purposes; mint for confectionery; muesli; mustard; 
natural sweeteners; nutmegs; oat-based food; panca-
kes; pasta; pastries; pepper; petits fours (cakes); pi-
es; pizzas; popcorn; powders for ice cream; pralines; 
preparations for stiffening whipped cream; propolis 
(bee glue) for human consumption; puddings; ravio-
li; rice; royal jelly for human consumption, not for 
medical purposes; rusks; salt for preserving foods-
tuffs; sandwiches; sausage binding materials; sea 
water for cooking; seasonings; spices; starch for fo-
od; sugar; sushi; sweetmeats (candy); tapioca; tea; 
tea-based beverages; thickening agents for cooking 
foodstuffs; turmeric for food; vanillin (vanilla substi-
tute); vanilla (flavoring) (flavouring); vinegar; waff-
les; yeast in pill form, not for medical use. 
 

35 – Administrative processing of purchase orders; 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop); demonstration of goods; 
distribution of samples; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; procure-
ment services for others (purchasing goods and ser-
vices for other businesses); sales promotion for 
others. 
 

39 – Delivery of goods; packaging of goods; storage 
of goods; warehousing; wrapping of goods. 
 

43 – Bar services; cafes; cafeterias; food and drink 
catering; restaurants; self-service restaurants; snack-
bars. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97752 A 
(800) 1241773 
(151) 2015 02 18 
(891) 2018 04 05 
(731) BIO PLANET S.A. 

Wilkowa Wies 7, PL-05-084 Leszno, Poland 
(540) 

 
(591) Green and light green 
(531) 01.05.01; 01.05.09; 05.03.13; 05.03.14;  

27.05.01; 29.01.12 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; dietetic foods not adapted for medical pur-
poses, included in this class. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 

vinegar, sauces (condiments); spices; ice; dietetic fa-
rinaceous foods, included in this class. 
 

31 – Grains, seeds, fresh fruits and vegetables, all 
the goods intended exclusively for alimentary pur-
poses. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97821 A 
(800) 1402712 
(151) 2018 02 22 
(891) 2018 02 22 
(731) BAHLSEN GMBH & CO. KG 

Podbielskistraße 11, 30163 Hannover,  
Germany 

(540) 
 

 
 

(591) Red, blue and white. 
(531) 03.11.01; 03.11.24; 26.04.04; 26.04.05;  

26.04.15; 26.04.16; 26.04.18; 26.13.25;  
27.05.09; 27.05.24; 29.01.13 

(511)  
29 – Meats; fish, not live; poultry, not live; game, 
not live; meat extracts; frozen fruits; fruit, preserved; 
dried fruit; fruit, stewed; frozen vegetables; vegetab-
les, preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; 
jellies for food; jams; compotes; eggs; milk; milk 
products; oils for food; edible fats; potato snacks; 
raisins; dried nuts; roasted nuts; salted nuts; spiced 
nuts; dried fruit products; fat-containing mixtures for 
bread slices; yoghurt; dairy products and dairy subs-
titutes. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour; cereal preparations; bread; 
pastries; chocolate confectionery containing prali-
nes; snack foods consisting principally of confec-
tionery; chocolate for confectionery and bread; non-
medicated confectionery in jelly form; chocolate 
candies; flour confectionery; prepared desserts [con-
fectionery]; confectionery items coated with choco-
late; candy coated confections; truffles [confectio-
nery]; edible ices; honey; golden syrup; yeast; ba-
king powder; salt; mustard; vinegar; sauces [condi-
ments]; spices; ice for refreshment; biscuits; aperitif 
biscuits; rolled wafers [biscuits]; cakes; chocolate; 
chocolate based products; candy bars; chocolates; 
bonbons made of sugar; sweetmeats [candy]; marzi-
pan; extruded food products made of wheat; extru-
ded food products made of rice; extruded food pro-
ducts made of maize; popcorn; waffles. 
 

41 – Entertainment services; sporting activities; cul-
tural activities. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 97822 A 
(800) 1402713 
(151) 2018 02 22 
(891) 2018 02 22 
(731) BAHLSEN GMBH & CO. KG 

Podbielskistraße 11, 30163 Hannover,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.11.01; 03.11.24; 26.04.04; 26.04.05;  

26.04.15; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;  
26.13.25 

(511)  
29 – Meats; fish, not live; poultry, not live; game, 
not live; meat extracts; frozen fruits; fruit, preserved; 
dried fruit; fruit, stewed; frozen vegetables; vegetab-
les, preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; 
jellies for food; jams; compotes; eggs; milk; milk 
products; oils for food; edible fats; potato snacks; 
raisins; dried nuts; roasted nuts; salted nuts; spiced 
nuts; dried fruit products; fat-containing mixtures for 
bread slices; yoghurt; dairy products and dairy subs-
titutes. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour; cereal preparations; bread; 
pastries; chocolate confectionery containing prali-
nes; snack foods consisting principally of confectio-
nery; chocolate for confectionery and bread; non-
medicated confectionery in jelly form; chocolate ca-
ndies; flour confectionery; prepared desserts [con-
fectionery]; confectionery items coated with choco-
late; candy coated confections; truffles [confectione-
ry]; edible ices; honey; golden syrup; yeast; baking 
powder; salt; mustard; vinegar; sauces [condiments]; 
spices; ice for refreshment; biscuits; aperitif biscuits; 
rolled wafers [biscuits]; cakes; chocolate; chocolate 
based products; candy bars; chocolates; bonbons ma-
de of sugar; sweetmeats [candy]; marzipan; extruded 
food products made of wheat; extruded food pro-
ducts made of rice; extruded food products made of 
maize; popcorn; waffles. 
 

41 – Entertainment services; sporting activities; cul-
tural activities. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97837 A 
(800) 1403208 
(151) 2017 09 25 
(891) 2017 09 25 
(731) INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK  

LTD. 

Odrin Str. 131, app. 24, BG-1303 Sofia,  
Bulgaria 

(540) 

 
(591) Blue. 
(531) 27.05.22; 29.01.04 
(511)  
35 – Advertising; advertising and marketing; busi-
ness management and organization; business admi-
nistration; business administration services for the 
processing of sales made on a global computer net-
work; office functions; provision of market research 
information; commercial assistance in business ma-
nagement; business management supervision; pro-
fessional consultancy relating to marketing; business 
research; professional business consultation relating 
to the operation of businesses; medical transcription 
services; systemization of information into computer 
databases; compilation of information into computer 
databases; maintaining a registry of certified medical 
technical professionals; computerized file manage-
ment; medical cost management; chamber of com-
merce services for the promotion of commerce; sales 
promotion for others; procurement services for ot-
hers [purchasing goods and services for other busi-
nesses]; demonstration of goods; presentation of go-
ods and services; presentation of goods on commu-
nication media, for retail purposes; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]. 
 

41 – Publication of the results of clinical trials; pro-
vision of educational services relating to biological 
topics; consultancy relating to vocational skills trai-
ning; training courses relating to medicine; educa-
tion services relating to medicine; adult education 
services relating to medicine; teaching services rela-
ting to the medical field; providing continuing medi-
cal education courses; organization of seminars and 
symposiums in the field of medicine and clinical 
trials; technical training relating to chemical analy-
sis; publication of medical texts. 
 

42 – Clinical trials; conducting clinical trials of me-
dicinal products; conducting clinical trials; assis-
tance in the process of conducting clinical trials; 
tracking of conducted clinical trials; services for 
assessing the efficiency and safety of medicinal pro-
ducts for the treatment and prevention of diseases; 
off-site data backup; conducting clinical trials in the 
field of traditional and non-traditional therapy; bio-
logical analysis; biological research; biological labo-
ratory services; services for biological research; bio-
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logical analysis; biological research, clinical rese-
arch and medical research; services of a chemical 
and/or biological laboratory; preparation of biologi-
cal samples for research purposes; preparation of 
biological samples for analysis in research labora-
tories; preparation of biological samples for testing 
and analysis in research laboratories; cosmetic rese-
arch; veterinary laboratory services; services for as-
sessing the efficiency of veterinary drugs; professio-
nal consultancy relating to technology; research on 
the subject of pharmaceuticals; scientific research in 
the field of social medicine; basic and clinical stu-
dies in the field of respiratory medicine and science; 
material testing; materials testing and analyzing; qu-
ality control; certification [quality control]; chemical 
analysis; chemical analysis; working on and evalua-
tion of chemical analyses; chemical analysis services 
for use in evaluation; chemical research; chemical 
technological research; providing information about 
industrial analysis and research services; bacteriolo-
gical research; consultancy in the field of bacterio-
logical research; provision of research services; che-
mical research laboratory services; medical research; 
technical project studies relating to medical devices; 
medical laboratories; medical laboratory services; 
chemical laboratories; scientific laboratory services; 
preparation of immunohistological samples for ana-
lysis in research laboratories; conducting clinical 
trials in relation to pharmaceutical products; research 
and development of new products for others; rese-
arch in the field of environmental protection; provi-
ding information on clinical studies via an interac-
tive website; computer system design; computer sof-
tware design; providing information about the results 
of clinical trials for pharmaceutical products; provi-
ding medical and scientific research information in 
the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
 

44 – Advisory services relating to medical services; 
animal healthcare services; veterinary surgery servi-
ces; veterinary surgeons' services; veterinary and 
agricultural services; providing information relating 
to veterinary services; professional consultancy rela-
ting to veterinary services; hygienic care for human 
beings; hygienic and beauty care; hygienic care for 
animals; human hygiene and beauty care; professio-
nal consultancy relating to health; professional con-
sultancy relating to nutrition; professional consultan-
cy relating to health care; provision of information 
relating to medicine; providing information in the 
field of medicine; medical care; medical clinic servi-
ces; medical screening; medical consultations; me-
dical assistance; health centre services; medical cen-
tre services; hospital services; preparation of reports 
relating to medical matters; medical and healthcare 
services; medical laboratory services for the analysis 
of samples taken from patients; medical laboratory 
services for the analysis of blood samples taken from 
patients; homeopathic clinical services; health care 
clinic services [medical]; medical and healthcare cli-

nics; providing information relating to physical exa-
minations; cosmetic and plastic surgery clinic ser-
vices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97838 A 
(800) 1403213 
(151) 2017 09 19 
(891) 2017 09 19 
(731) ООО TAXITY 

Ul. Zvenigorodskaia 9-11, Letter "K",  
RU-191119 St Petersburg, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Orange, black and white. 
(531) 07.11.10; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
39 – Parking place rental; transport reservation; ve-
hicle breakdown towing services; transportation in-
formation; car transport; passenger transport; trans-
port brokerage; land vehicle rental; rental of vehicle 
roof racks; taxi transport; car parking; chauffeur ser-
vices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97839 A 
(800) 1403220 
(151) 2017 12 22 
(891) 2017 12 22 
(731) ITALIAN DANCE FEDERATION S.R.L. 

Via Campana, 10, I-80013 Casalnuovo di  
Napoli (NA), Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white, fuchsia, blue, light blue, green,  
yellow, orange and red. 

(531) 27.05.01; 29.01.15 
(511)  
41 – Organization of balls; educational and instruc-
tion services relating to music and dance; organiza-
tion of sporting and cultural events; sports training; 
film, music, sport, video and theater entertainment 
services; cultural activities; organization of enter-
tainment shows; entertainment services; publication 
of printed matter; news reporters services; interpre-
tation and translation services. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 97842 A 
(800) 1403337 
(151) 2017 12 11 
(891) 2017 12 11 
(731) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF  

ZHUHAI 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai,  
Guangdong, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.01.01; 26.01.12; 27.05.01; 27.05.01;  

27.05.17; 27.05.21 
(511)  
9 – Hand held computers; computer keyboards; sca-
nners (data processing equipment); electronic dic-
tionaries; printers for use with computers; facsimile 
machines; walkie-talkies; television sets; video re-
corders; DVD players; integrated circuits; electronic 
chips; semiconductor devices; batteries; battery 
chargers; smartphones; unfilled toner cartridges, for 
printers and photocopiers; electronic book readers; 
readers (data processing equipment); baby monitors; 
video baby monitors; 3D spectacles; memory cards 
for video game machines; lens hoods; tablet compu-
ters; encoded key cards; modems; telerupters; virtual 
reality headsets; electronic key fobs being remote 
control apparatus; charging stations for electric ve-
hicles; humanoid robots with artificial intelligence; 
downloadable application software for cell phones; 
fingerprint scanners; video devices for facial recog-
nition; protective films adapted for smartphones. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97854 A 
(800) 1403635 
(151) 2018 02 20 
(891) 2018 02 20 
(731) DAESANG Corporation 

26, Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul,  
Republic of Korea 

(540) 

 
(591) Black, blue, blue-green, green, yellow-green,  

yellow, white, gray and navy-blue. 
(531) 26.01.01; 26.01.04; 26.11.07; 28.03; 29.01.13 
(511)  
29 – Food products made from fish and shellfish; 
fish cutlet; fish sausages; smoked fish and shellfish; 
fish cakes; canned tuna; Korean cooked dish consis-
ting primarily of chicken and ginseng (samgyetang); 
milk products; food products made from milk; che-
ese; yogurt; edible oils and fats; processed oils and  
fats for food; sesame oil for food; perilla oil for 
food; soya bean oil for food; corn oil for food; oils 

for food; grape seed oil for food; canola oil for food; 
olive oil for food; food products made from worm, 
namely silkworm chrysalis for human consumption; 
fish and shellfish, not live, for food; liquid salted and 
fermented anchovy; liquid salted and fermented sand 
eel; liquid salted and fermented shrimp; tuna, not 
live; processed edible seaweed products; laver-based 
snack foods; processed brown seaweed; toasted la-
ver; processed sea tangle; processed green laver; 
seasoned laver (jaban-gim); preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; soups; jellies for 
food; meat; frozen beans; processed fruit foods; pro-
cessed vegetable foods; jams; processed sweet po-
tatoes; kimchi (fermented vegetable dish); fruit-ba-
sed snack food; fermented vegetable foods; pickled 
radishes; vegetable juices for cooking; foods prepa-
red from bean curds (tofu); tofu; Korean-style fer-
mented soybeans (meju); bean processed foodstuffs 
(excluding bean curds and their processed foodstu-
ffs); beans cooked in soy sauce (kongjaban); frozen 
fruits; eggs; processed meat products; ham; sausa-
ges; pork cutlets; grilled short rib patties; meat-based 
sanjeok [Korean shish kebab made from meat]; chic-
ken ball; bacon; bouillon; dried beef. 
 

30 – Chinese pancake stuffed with sugar (hotteok); 
macaroons [pastry]; puddings; candy; ice cream; 
tarts; waffles; rice toffee; sugar for food; natural 
sweeteners; starch syrup for food; sugar; fructose; 
oligosaccharide for culinary purposes; rice cakes; 
glutinous pounded rice cake coated with bean pow-
der (injeolmi); soy sauce and soy bean paste; fer-
mented hot pepper paste (gochujang); soya bean pas-
te [condiment]; seasoned bean paste for use as a con-
diment; ja-jang [black bean paste for use as noodle 
sauce]; Chinese soybean paste (chun-jang); soya sa-
uce; fermented soybean paste (chonggug-jang); bar-
becued beef sauce; pork rib sauce; chemical seaso-
ning; fermented seasoning; sauces; vinegar; dres-
sings for salad; mayonnaise; ketchup [sauce]; spices; 
hot pepper powder [spice]; curry [spice]; seasonings; 
chocolate products; polished cereals; flour for food; 
starch for food; wheat flour; frying flour; cereal-ba-
sed processed products; Korean-style dumplings 
(mandu); cooked dish consisting primarily of stir-
fried rice cake with fermented hot pepper paste (to-
pokki); noodles; spaghetti; Chinese noodles; buck-
wheat soba noodles; udon noodles; somen noodles; 
Korean buckwheat noodles (naeng-myun); rice por-
ridge; Chinese-style rice with vegetable and seafood 
in soup (jjamppong bap); Korean-style rice with 
vegetable and meat in soup (gukbap); instant nood-
les; ready-to-eat cereals; pizzas; hot dogs (sandwic-
hes); cup rice served with toppings; crust of over-
cooked rice (nurungji); pasta; stir-fried rice; malt for 
human consumption; confectionery; cakes; mustard 
meal; pepper powder [spice]; ginger powder [spice]; 
wasabi powder [Japanese horseradish]; minced gar-
lic [condiment]; edible salt; seasoned salt; tea; barley 
tea; corn tea; coffee; tea-based beverages; edible 
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ices; meat tenderizers for household purposes; Kore-
an condiment made from salted and fermented sea-
food (jeotgal); frozen gingers. 
 

32 – Extracts of hops for making beer; soft drinks; 
non-alcoholic beverages; red ginseng drinks; fruit 
juice; beverages made from processed vegetable or 
fruit; non-alcoholic beverages, namely, beverages 
made from vinegar; lemonades; non-alcoholic fruit 
juice beverages; non-alcoholic fruit extracts; fruit 
powders for beverages; aerated water; non-alcoholic 
rice punch (sikhye); soda drinks; smoothies; slush 
[beverages]; vegetable juices [beverages]; waters 
[beverages]; beer. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97855 A 
(800) 1403637 
(151) 2018 02 15 
(891) 2018 02 15 
(731) Open Joint-Stock Company "HLEBPROM" 

Molodogvardeitsev str., 2A, RU-454014  
Chelyabinsk, Russian Federation 

(540)  

Jr. Korner 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Vanilla flavorings for culinary purposes; flavo-
rings, other than essential oils, for cakes; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; coffee flavo-
rings; food flavorings, other than essential oils; star 
aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-pro-
tein cereal bars; pancakes; noodle-based prepared 
meals; freeze-dried dishes with the main ingredient 
being pasta; freeze-dried dishes with the main ingre-
dient being rice; buns; bread rolls; edible rice paper; 
edible paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; 
vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli 
[noodles]; natural sweeteners; seaweed [condiment]; 
malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing [mirror 
glaze]; cake frosting [icing]; mustard; thickening 
agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-based 
snack food in the form of rice cakes; cereal-based 
snack food; artificial coffee; vegetal preparations for 
use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit 
jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; 
confectionery for decorating Christmas trees; cakes; 
pastries; peanut confectionery; almond confectione-
ry; pasta; ginger [spice]; cocoa; caramels [candy]; 
curry [spice]; ketchup [sauce]; flour-based dump-
lings; sweetmeats [candy]; dulce de leche; cinnamon 
[spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; 
crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; 
crushed barley; groats for human food; ice cubes; 
corn, milled; corn, roasted; meat pies; couscous [se-
molina]; noodles; edible ices; rice cakes; mayonnai-
se; macaroons [pastry]; macaroni; marinades; marzi-
pan; honey; bean meal; corn flour; nut flours; wheat 
flour; soya flour; barley meal; muesli; cocoa beve-
rages with milk; coffee beverages with milk; coffee-
based beverages; cocoa-based beverages; chamomi-

le-based beverages; tea-based beverages; chocolate 
beverages with milk; chocolate-based beverages; 
crushed oats; husked oats; okonomiyaki [Japanese 
savory pancakes]; onigiri [rice balls]; nutmegs; cho-
colate-coated nuts; pelmeni [dumplings stuffed with 
meat]; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; 
cookies; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; popcorn; 
powders for making ice cream; baking powder; mus-
tard meal; condiments; cereal preparations; oat-ba-
sed food; gingerbread; spices; petits fours [cakes]; 
puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; 
instant rice; rice; wheat germ for human consum-
ption; spring rolls; sesame seeds [seasonings]; linse-
ed for culinary purposes [seasoning]; processed 
seeds for use as a seasoning; aniseed; confectionery; 
cooking salt; sherbets [ices]; soya sauce; tomato 
sauce; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; 
seasonings; chocolate-based spreads; chocolate spre-
ads containing nuts; rusks; breadcrumbs; sushi; 
sandwiches; tarts; dough; pastry dough; almond pas-
te; rice pulp for culinary purposes; cake dough; 
chocolate decorations for cakes; halvah; bread; unle-
avened bread; chips [cereal products]; corn flakes; 
oat flakes; hot dog sandwiches; iced tea; chocolate; 
husked barley; flowers or leaves for use as tea subs-
titutes; soya bean paste [condiment]; pastry; cereal 
crispbread. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97857 A 
(800) 1403659 
(151) 2018 03 13 
(891) 2018 03 13 
(731) FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS  

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München,  
Germany 

(540)  

Intelliedge 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, checking (supervision), life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; computer server and data storage hard-
ware; computers, peripherals and accessories; com-
ponents and spare parts for computers; computer 
software; computer software for managing computer 
devices, providing computer applications and mana-
ging computer applications, computer disaster reco-
very management; computer-readable databases; 
computer infrastructure solutions consisting of com-
puter hardware and computer software. 
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38 – Telecommunications; transmission of messages 
and images in connection with narrowband (in parti-
cular pcs with modems) and broadband online me-
dia; telephone services, teletext services, communi-
cations by computer terminals, transmission of data, 
text, sound and images; computer-aided transmission 
of messages and images; leasing of access time to 
computer networks; provision of on-line communi-
cations services; operating speech and data networks 
for businesses (corporate networks), and for consu-
mers. 
 

42 – Creation and development of data processing 
programs; software development; rental of computer 
information and communications systems, and data 
processing apparatus and data processing programs; 
technical operation of computer information and co-
mmunications systems, and data processing appara-
tus and data processing programs, for others; techni-
cal application service provider; computer services, 
in particular purchasing applications via the internet 
(saas) and it resources via the internet; computer 
consultancy; maintenance of software; it consulting 
services; technical consultancy with regard to the 
construction and operation of information and com-
munications systems, and data processing equipment 
and computer programs; technical application mana-
gement of information and communications systems, 
and data processing equipment and computer prog-
rams; repair and maintenance of computer programs; 
construction of electronic networks in connection 
with narrowband (in particular pcs with modems) 
and broadband online media; development, construc-
tion and operating of computer networks; leasing of 
data processing systems; rental of capacity on com-
puter networks; development of voice and data 
networks for businesses (corporate networks), and 
for consumers, operation of data networks for busi-
nesses (corporate networks), and for consumers; 
rental of data processing programs and individual 
program functions; providing of computer programs 
by means of narrowband (in particular pcs with mo-
dems) and broadband online media; design services 
relating to the development of computerised infor-
mation processing systems. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97926 A 
(800) 1404481 
(151) 2017 12 21 
(891) 2017 12 21 
(731) HANGZHOU JNBY FINERY CO., LTD. 

Room 18A01, Building 1, No.39 Yile Road, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 

(511)  
25 – Clothing; layettes [clothing]; bathing suits; sho-
es; headgear for wear; hosiery; gloves [clothing]; 
scarfs; leather belts [clothing]; wedding dresses. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97927 A 
(800) 1404498 
(151) 2018 03 14 
(891) 2018 03 14 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797,  
Republic of Korea 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.11.25; 26.01.18; 27.05.21 
(511)  
35 – Providing information via the Internet relating 
to the sale of automobiles; sales agency services for 
automobiles; sales administration for the sale of au-
tomobiles; wholesale services for automobiles; retail 
services for automobiles; sales agency services for 
parts and accessories for automobiles; retail and 
wholesale of parts and accessories for automobiles, 
and related sales administration; wholesale services 
for parts and accessories for automobiles; retail ser-
vices for parts and accessories for automobiles. 
 

37 – Repair of rear sensors for automobiles; repair, 
maintenance and overhaul of automobiles; repair and 
maintenance of engines for motor vehicles; repair or 
maintenance of automobile audio apparatus; auto-
mobile cleaning and car washing; tuning of motors 
and engines for automobiles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97928 A 
(800) 1404509 
(151) 2017 09 20 
(891) 2017 09 20 
(731) Blagotvoritelny fond "SHKOLY MIRA" 

Romanov per., 5, flat 21, RU-125009 Moskva,  
Russian Federation 

(540) 
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(591) White and green 
(531) 05.01.05; 05.01.16; 20.07.01; 29.01.12 
(511) 
6 – Bronzes [works of art]; works of art of common 
metal; identity plates of metal; nameplates of metal. 
 

16 – Fountain pens; note books; printed publicati-
ons; pamphlets; calendars; pencils; catalogues; 
books; comic books; transfers [decalcomanias]; stic-
kers [stationery]; flags of paper; posters; postage 
stamps; writing cases [sets]; ball-point pens; ink 
pens; printed matter; prospectuses; photographs 
[printed]; shields [paper seals]; file folders. 
 

18 – Bags; rucksacks; backpacks. 
 

25 – Clothing; footwear; headgear for wear. 
 

35 – Business management including business orga-
nization, developing and coordinating volunteer pro-
jects for charitable organisations; auctioneering; 
public relations; advertising; sales promotion for 
others; compilation of data into computer databases; 
updating of data in computer databases. 
 

36 – Financial affairs, including capital investments, 
organization of collections; charitable fund raising; 
financial sponsorship; trusteeship; providing finan-
cial information via a web site, including providing 
information in the field of finance and charitable 
fund raising. 
 

41 – Education; publication of books; education in-
formation; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; organization of balls and enter-
tainment events; organization of exhibitions for cul-
tural or educational purposes; organization of com-
petitions [education or entertainment]; organization 
of lotteries; sporting and cultural activities; provi-
ding on-line videos, not downloadable; providing 
on-line music, not downloadable; electronic desktop 
publishing; publication of electronic books and jour-
nals on-line; documentaries production; educational 
services; arranging and conducting of seminars, 
symposiums, conferences for cultural or educational 
purposes; photography and film production; recor-
ding studio services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97929 A 
(800) 1404585 
(151) 2017 12 07 
(891) 2017 12 07 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY  

"VALARTIN PHARMA" 
vul. Hrushevskoho, bud.60, s. Chaiky,  
Kyivska obl. 08130, Ukraine 

(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations; chemical prepara-
tions for pharmaceutical purposes; chemico-pharma-
ceutical preparations; food for babies; mineral food 
supplements; medicines for human purposes; medi-
cines for veterinary purposes; dietetic foods adapted 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; vitamin preparations; disinfectants for 
hygiene purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97930 A 
(800) 1404586 
(151) 2017 12 07 
(891) 2017 12 07 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY  

"VALARTIN PHARMA" 
vul. Hrushevskoho, bud.60, s. Chaiky,  
Kyivska obl. 08130, Ukraine 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations; chemical prepara-
tions for pharmaceutical purposes; chemico-pharma-
ceutical preparations; food for babies; mineral food 
supplements; medicines for human purposes; medi-
cines for veterinary purposes; dietetic foods adapted 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; vitamin preparations; disinfectants for 
hygiene purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97931 A 
(800) 1404588 
(151) 2017 11 30 
(891) 2017 11 30 
(731) "SOPHARMA AD" 

"Iliensko shose" str 16, BG-1220 Sofia,  
Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
5 – Pharmaceutical, medical and veterinary prepara-
tions; hygienic preparations for medical purposes; 
dietetic foods and substances for medical or vete-
rinary purposes; baby foods; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, dressing materials. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97932 A 
(800) 1404652 
(151) 2017 06 30 
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(891) 2017 06 30 
(731) PIRELLI TYRE S.P.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, I-20126  
Milan, Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.03.15; 27.05.01 
(511)  
9 – Data transmission networks; apparatus for data 
transmission; data transfer units; electronic monito-
ring instruments, other than for medical use, inclu-
ding point-to-point communications equipment; net-
work communication apparatus; wireless communi-
cation apparatus; computer software (recorded); 
downloadable applications for use with mobile devi-
ces; software and applications for mobile devices 
including software and applications; downloadable 
computer software for remote monitoring and analy-
sis; software for data transmission; applications for 
smartphones for measuring data of vehicle running 
motion; computer programs for measuring data of 
vehicle running motion; navigation, guidance, trac-
king, targeting and map making devices; safety, 
security, protection and signaling devices; measu-
ring, detecting and monitoring instruments, indica-
tors and controllers; electric sensors; electronic sen-
sors; optical sensors; thermal sensors; proximity sen-
sors; pressure sensors; environment sensors; IR sen-
sor (Infrared Sensor); ultrasonic sensor; touch sen-
sor; color sensors; humidity sensors; tilt sensors; 
flow and level sensors; accelerometers; tire monit-
oring apparatus; tire pressure sensors; tire pressure 
gauge. 
 

12 – Vehicles and parts and fittings for vehicles; ap-
paratus for vehicles and tires; treads for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic, semi pne-
umatic and/or solid tires; vehicle wheels; wheel 
rims; inner tubes and mousse for vehicle tires; non-
metallic support for use in or with tires for vehicles. 
 

17 – Rubber and goods made from rubber; semi-
finished rubber and articles made therefrom; pac-
kaging, padding and packing materials made of  
rubber; packaging containers of rubber. 
 

37 – Maintenance and repair services for vehicles 
and their component parts and accessories; main-
tenance, repair, retreading and replacement services 
for vehicle tires; installation, maintenance repair and 
replacement services for vehicle equipment, instru-
ments and electric and electronic devices; informa-
tion and advice services for drivers and vehicle fleet 
managers related to vehicle maintenance and repair; 
retreading of tires; vulcanizing of vehicle tires; tire 
rotating and balancing; installation, maintenance, 

replacement and repair services for vehicle equip-
ment, instruments and electric and electronic devi-
ces; services relating to the inspection of cars, name-
ly checking the technical state of tires. 
 

38 – Data transmission. 
 

39 – Delivery of equipment, instruments and electric 
and electronic devices for vehicles and their compo-
nent parts, and of tires and/or vehicle wheels; stora-
ge of equipment, instruments and electric and elec-
tronic devices for vehicles and their component 
parts, and of tires and/or vehicle wheels; information 
and advice services for drivers and vehicle fleet ma-
nagers related to vehicle geolocation and routes; 
transport services for passengers; vehicle transport; 
storage services; transport of persons, goods and mo-
tor vehicles; vehicle rental (including car sharing 
and courtesy car); chauffeur services; car parking 
services, parking place rental and procurement of 
parking places for motor vehicles; carpooling; deli-
very of pneumatic tyres and/or wheels for vehicles, 
storage of pneumatic tyres and/or wheels for vehic-
le-; towing in the event of vehicle breakdown, repat-
riation, by all means, of people and/or vehicles in the 
event of breakdown. 
 

41 – Provision of training; providing computer assis-
ted courses of instruction; training related to indus-
trial electric and electronic systems; training related 
to tire pressure sensors; training related to tire pres-
sure gauges; training related to electronic instru-
ments for measuring, detecting and monitoring in the 
automotive industry. 
 

42 – Providing temporary use of web-based softwa-
re; providing temporary use of web-based applica-
tions; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for inventory management; 
hosting of databases; programming of software for 
database management; programming of software for 
inventory management; providing computer prog-
rams for measuring data of vehicle running motion; 
designing, programming or maintenance of compu-
ter programs for measuring data of vehicle running 
motion; cloud computing featuring software. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97933 A 
(800) 1404654 
(151) 2017 09 18 
(891) 2017 09 18 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014,  
USA 

(540)  

TODAY AT APPLE 
(591) Black, white  
(511)  
42 – Consulting services, namely, providing techni-
cal information, about the use of computers, com-

 
 #6  2019 03 25 

 
65 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

puter software, handheld and wearable digital elec-
tronic devices, audio products, home automation 
products, and other computer, electronic, and enter-
tainment products (term considered too vague by the 
International Bureau – rule 13 (2) (b) of the Com-
mon Regulations). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97934 A 
(800) 1404683 
(151) 2017 12 25 
(891) 2017 12 25 
(731) ERBE YAZILIM VE ELEKTRONİK  

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Aşık Veysel Bulv.Erciyes Teknopark 5., bina 
No:67 B/70, MELİKGAZİ/KAYSERİ, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Dark brown, light blue 
(531) 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
9 – Measurement apparatus and equipment including 
those for scientific, nautical, topographic, meteoro-
logic, industrial and laboratory purposes, thermome-
ters, not for medical purposes, barometers, amme-
ters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not 
for medical purposes, telescopes, periscopes, direc-
tional compasses, speed indicators, laboratory appa-
ratus, microscopes, magnifying glasses, stills, ovens 
and furnaces for laboratory experiments; decorative 
magnets; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images, cameras, photograp-
hic cameras, television apparatus, video recorders, 
CD and DVD players and recorders, MP3 players, 
computers, desktop computers, tablet computers, 
microphones, loudspeakers, earphones, telecommu-
nications apparatus, apparatus for the reproduction 
of sound or images, computer peripheral devices, 
cell phones, covers for cell phones, telephone appa-
ratus, computer printers, scanners [data processing 
equipment], photocopiers; magnetic and optic data 
carriers and computer software and programmes re-
corded thereto, downloadable and recordable elec-
tronic publications, encoded magnetic and optic 
cards; antennas, satellite antennas, amplifiers for an-
tennas, parts of the aforementioned goods; ticket 
dispensers, automatic teller machines (ATM); elec-
tronic components used in the electronic parts of ma-
chines and apparatus, semi-conductors, electronic 
circuits, integrated circuits, chips [integrated cir-
cuits], diodes, transistors [electronic], magnetic he-
ads for electronic apparatus, electronic locks, pho-
tocells, remote control apparatus for opening and 
closing doors, optical sensors; clothing for protec-
tion against accidents, irradiation and fire, safety 
vests and life-saving apparatus and equipment; eyeg-
lasses, sunglasses, optical lenses and cases, contai-

ners, parts and components thereof; apparatus and 
instruments for conducting, transforming, accumula-
ting or controlling electricity, electric plugs, junction 
boxes [electricity], electric switches, circuit brea-
kers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, 
electrical circuit boards, electric resistances, electric 
sockets, transformers [electricity], electrical adap-
ters, battery chargers, electric door bells, electric and 
electronic cables, batteries, electric accumulators; 
alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, 
electric bells; signalling apparatus and instruments; 
luminous or mechanical signs for traffic use; fire 
extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and 
fire hose nozzles; radar apparatus, sonars, night vi-
sion apparatus and instruments; metronomes. 
 

11 – Steam, gas and fog generators, steam boilers, 
other than parts of machines, acetylene generators, 
oxygen generators, nitrogen generators; installations 
for air-conditioning and ventilating; cooling insta-
llations and freezers; electric and gas-powered devi-
ces, installations and apparatus for cooking, drying 
and boiling; cookers, electric cooking pots, electric 
water heaters, barbecues, electric laundry driers; hair 
driers; hand drying apparatus; sanitary installations, 
taps [faucets], shower installations, toilets [water-
closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, toi-
let seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; water softening apparatus; water puri-
fication 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 foot-
warmers; hot water bottles. 
 

42 – Scientific and industrial analysis and research 
services; engineering; engineering and architectural 
design services; testing services for the certification 
of quality and standards; computer services, namely, 
computer programming, computer virus protection 
services, computer system design, creating, main-
taining and updating websites for others, computer 
software design, updating and rental of computer 
software, providing search engines for the internet, 
hosting websites, computer hardware consultancy, 
rental of computer hardware; industrial design servi-
ces, other than engineering, computer and architec-
tural design; graphic arts designing; authenticating 
works of art. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97935 A 
(800) 1404697 
(151) 2018 01 25 
(891) 2018 01 25 
(731) SHANDONG HENGFENG RUBBER &  

PLASTIC, CO., LTD. 
Dawang Economic and Technological, Deve- 
lopment Zone, Guangrao County, Dongying 
City, 257335 Shandong Province, China 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 25.03.01; 26.11.12; 28.03 
(511)  
12 – Tires for vehicle wheels; automobile tires; ve-
hicle wheel tires; inner tubes for pneumatic tires; 
tires for bicycles, cycles; spikes for tires; airplane 
tires; adhesive rubber patches for repairing inner tu-
bes; bicycle tires; repair outfits for inner tubes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97951 A 
(800) 1210077 
(151) 2014 06 02 
(891) 2018 04 16 
(731) JOINT STOCK COMPANY UNITED  

CHEMICAL COMPANY URALCHEM 
Presnenskaya nab., 6, bld. 2, Moscow,  
RU-123112, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.14; 27.05.01; 27.05.08 
(511) 
1 – Chemicals used in industry, science and photo-
graphy, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; fertilizing preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98019 A 
(800) 1405193 
(151) 2018 03 23 
(891) 2018 03 23 
(731) WIRTGEN GMBH 

Reinhard-Wirtgen-Straße 2, 53578  
Windhagen, Germany 

(540)  

DURAFORCE 
(591) Black, white  
(511)  
7 – Parts for milling machines, recycling machines, 
soil stabilization machines and mining machines, 
namely, milling drums, mixing drums, milling and 
mixing drums, cutting drums, drum housings, chi-
sels, picks, chisel holders, pick holders, holders for 
chisel holders, holders for pick holders, material 
ejectors, shovels, cutting wheels, scraper bars and 
plates for sealing drum housings, scraper bars and 
plates for smoothening surfaces, protector skids for 
drum housings, side plates for drum housings, wear 
protection segments for drum housings and liner 

plates for drum housings; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98022 A 
(800) 1405267 
(151) 2018 05 09 
(891) 2018 05 09 
(731) CONTITECH SCHLAUCH GMBH 

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover,  
Germany 

(540) 

HyperGear 
(591) Black, white  
(511)  
17 – Flexible hoses, not of metal; hydraulic hose 
[non-metallic, other than parts of vehicle hydraulic 
systems]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98025 A 
(800) 1405358 
(151) 2017 08 17 
(891) 2017 08 17 
(731) TOLL4EUROPE GMBH 

Französische Straße 33 a – c, 10117 Berlin,  
Germany 

(540) 

 
(591) Red and grey 
(531) 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.07.01;  

29.01.12 
(511)  
9 – Computer programs (recorded or downloadable) 
for commanding a system for the transportation of 
goods, freight logistics as well as vehicle manage-
ment; magnetic cards, magnetic identification cards, 
memory cards and microprocessor cards; electronic 
global positioning systems; customized housings 
with a system for geo-localization and position reco-
gnition or for recognition of passages; electronic 
satellite geo-localization apparatus and instruments, 
known as GPS or GPS-GPRS; telematic (electronic 
data transmission) and GPS-vehicle locating systems 
for the localisation of vehicles in real time and for 
the transmission of data of vehicle use and vehicle 
handling; non-voice telecommunication apparatuses 
and instruments for the transmission of data over 
short distances between road systems and mobile 
units; data cards for third generation cellular tele-
phone networks; GSM (Global System for Mobile 
Communication) data cards, data cards compatible 
with the broadband wireless telephone standard 
GPRS (General Packet Radio Services); apparatus 
for recording, transmission and reproduction of 
sound and images; computer software and software 

 
 #6  2019 03 25 

 
67 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

for traffic management on roads and motorways, for 
the toll management and for the creation of road 
itineraries/routes; computer software; measuring, 
detecting and monitoring instruments and apparatu-
ses; acceleration sensors for the measurement of the 
speed-up behaviour and braking characteristics, also 
independently of the geolocation; electronic trans-
mitters and receivers (On-Board-Units) for the use 
on toll roads; electric, photographic, optical, cinema-
tographic, weighing, measuring, signalling and 
checking (supervision) apparatus and instruments, in 
particular radio and communication technology 
apparatuses, telecommunication apparatuses as well 
as apparatuses for navigation, position-finding and 
tracking; transmitters, transceivers, receivers, anten-
nas, sensors, control and checking (supervision) 
apparatuses; data processing apparatuses and com-
puter; communication apparatuses, machine-readab-
le data carriers equipped with programs of every 
kind; parts for all the aforesaid goods and/or appa-
ratus made from these goods and/or parts thereof (as 
far as included in this class). 
 

12 – Vehicle parts, parts and accessories for vehicles 
as far as not included in other classes. Vehicle parts, 
parts and accessories for vehicles as far as not 
included in other classes. 
 

35 – Services of a filling station and its convenience 
stores and service areas, namely computer-based 
preparation and balancing of invoices of border clea-
rance fees (office functions); computer-based prepa-
ration of invoices of freight and freight brokerage 
costs (office functions); border clearance and ferry 
services, namely procurement of contracts for others 
for the assignment of access authorizations for toll 
lanes and tunnels through the negotiation of cont-
racts for others on the purchase and sale of vignettes 
and the input of data in data processing equipment 
(office functions); computer-based preparation of 
invoices for tunnel fees (office functions); computer-
based preparation of invoices for repair services (of-
fice functions); computer-based preparation of in-
voices for fuels (office functions); processing of fo-
reign mineraloiltax refunds (office functions); servi-
ces in the field of cashless in-transit supplying of na-
tionally and internationally operating industrial frei-
ght and commercial passenger transport services and 
of commercial vehicle fleets of passenger vehicles 
and/or lorries in the transport sector, namely billing 
(within the scope of conducting cashless payment 
transactions) based mainly on customer-oriented sof-
tware programs, computer-aided billing (within the 
scope of conducting cashless payment transactions) 
of invoices for fuel, ferry fees, motorway fees, toll 
fees and/or value-added tax; customer invoicing for 
others; business management; business administra-
tion; office functions; auditing services; book-kee-
ping; advertising; recording of personal and vehicle-
related data (office functions); computer-based com-

pilation and evaluation by preparation of statistics 
and statistical analysis of vehicle master data, of 
tank data invoices, of motor vehicle costs and reve-
nues; computer- based order planning including the 
systematical update of data in computer databases 
for the organisational and business planning of the 
availability of motor vehicles and ordersas well as 
the coordination and update of order administration 
in computer data banks; arranging of contracts for 
the provision of mobile phone services; administra-
tion of addresses; vehicle fleet management, namely 
organisational vehicle fleet management, consumer 
information, compilation of information and installa-
tion of notification functions for the delivery of auto-
mated reports; advertising in the field of toll collec-
tion and transport infrastructure; telephone, electro-
nic and written order placement of teleshopping 
offers for others. 
 

36 – Issue of service cards with payment function to 
industrial freight and passenger transport businesses 
for the cashless in-transit supply of trucks, busses 
and their drivers; computer-based settlement of fi-
nancial transactions monetary transactions, namely 
with service cards with payment function; electronic 
handling of payment services concerning foreign 
value-added tax return; conducting cashless payment 
transactions in the field of payment of road toll fees 
and other road fees; debt collection; handling elec-
tronic payment transactions; services for payment 
processing via service cards, in particular concluding 
acceptance contracts with toll plazas; monetary tran-
sactions; banking services; financial affairs; customs 
clearance services for others; border clearance and 
ferry services, namely providing access entitlement 
to toll roads and tunnels (customs clearance for 
others); collecting utilization fees by the issue of 
vignettes; issue of vignettes; preparation of financial 
damage reports. 
 

37 – Services of a motor vehicle repair workshop; 
services provided by a service station and its con-
venience store and service area, namely cleaning of 
motor vehicles, repair of motor vehicles; breakdown 
assistance, namely repair of motor vehicles on site 
and at motor vehicle repair shops; maintenance of 
motor vehicles; repair of tyres and motor vehicle 
cooling systems; maintenance of tyres and motor 
vehicle cooling systems; installation of toll logging 
and toll billing equipment; maintenance of toll log-
ging and toll billing equipment; installation and ma-
intenance of units equipped with a geolocalization 
system and position recognition system or for recog-
nition of passages; installation and maintenance of 
electronic satellite geolocalization apparatus and ins-
truments, known as GPS or GPS-GPRS; installation 
and maintenance of telematic (electronic data trans-
mission) and GPSvehicle locating systems for the 
localisation of vehicles in real time and for the 
transmission of data of vehicle use and vehicle 

 
 #6  2019 03 25 

 
68 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

handling; installation and maintenance of non-voice 
telecommunication apparatus and instruments for the 
transmission of data over short distances between 
road systems and mobile units; installation and 
maintenance of apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images; installation 
and maintenance of electronic transmitters and recei-
vers (On Board-Units) for the use on toll roads; ins-
tallation, repair and maintenance of telecommunica-
tions equipment, of radio and communications tec-
hnology apparatus as well as of apparatus for navi-
gation, position-finding and positioning, of transmi-
tters, transceivers, receivers, antennas, sensors, con-
trol and checking (supervision) apparatus. 
 

38 – Telecommunications (telecommunications ser-
vices) including radio services, namely radio guidan-
ce of motor vehicles in industrial trucking; preparing 
of access to and transmission of messages, data and 
information; provision of multilingual breakdown 
assistance services, namely providing access to tec-
hnical expert knowledge of motor vehicle specialists 
via telecommunication lines in the Internet; teleco-
mmunication services for nationally and internatio-
nally operating industrial freight and commercial 
passenger transport services, namely the transmissi-
on of information on road conditions, the traffic si-
tuation, the location of service stations, the location 
of vehicles, technical vehicle matters, the price of 
fuel at home and abroad indicated in the Internet by 
radio services; transmission of information via com-
puter servers, freely accessible electronic data trans-
mission services; transmission and exchange of in-
formation via multimedia carriers; telecommunica-
tions services for geolocation; providing access to a 
worldwide computer network; providing telecommu-
nication connections to a worldwide computer net-
work; telephone communication services provided 
for hotlines and helpdesks for others; installation of 
notification functions and delivery of automated re-
ports; rental of message sending apparatus and on-
board-units; consultation and technical advice in the 
field of telecommunications, in particular in matters 
of geolocation installations in connection with traffic  
conditions on roads and motorways and related to 
on-board units. 
 

39 – Breakdown assistance, namely vehicle towing 
and rescue services; accident services, namely rental 
of replacement vehicles and tow vehicles as well as 
towing services; rental services, namely rental of 
busses, motor vehicles for the freight-forwarding 
sector; rental services, namely rental of motor ve-
hicles for the construction sector as well as for furt-
her specialist vehicles; transport of motor vehicles 
by rail; rolling road (intermodal transportation), na-
mely transport systems for the accompanied or una-
ccompanied combined railway traffic, namely trans-
port of complete trucks or semi-tractor trailers by 
rail; packaging of goods; storage of goods; transport; 

packaging and storage of goods; arranging of travel 
tours; transhipment of transport goods; information 
services for the nationally and internationally opera-
ting industrial freight and commercial passenger 
transport, namely providing information via the In-
ternet, radio services and printed matters on road 
conditions, the traffic situation, the location of ser-
vice stations, the location of vehicles, technical ve-
hicle data; tracking of broken-down goods vehicles 
with computers through computer-aided map sys-
tems; radio-controlled traffic routing, namely con-
trolling of fleet vehicles using electronic navigating 
apparatus as well as radio services; information ser-
vices relating to prices of fuel at home and abroad; 
transport, in particular freight forwarding (except the 
customs clearance of goods); provision of city, travel 
and traffic information; delivery of products offered 
by teleshopping channels for others; booking of 
seats for travel; search services related to parking 
space (providing of information on the availability 
and the location/position of parking places, notifi-
cation/displaying of free parking places via electro-
nic navigation and positioning apparatus). 
 

41 – Provision of multilingual breakdown assistance 
services, namely interpreting services; reservation of 
entrance tickets. 
 

42 – Installation and maintenance of software for toll 
registration and toll invoicing devices as well as for 
systems for the geolocation and position recognition 
or recognition of passages, for electronic satellite 
geolocalization apparatus and instruments, for trans-
mitters and receivers (On- Board-Units); creation, 
maintenance and updating of computer software and 
programs for data processing; electronic storage and 
electronic archiving of data in computer databases; 
compiling of databases; operation of computer cen-
tres, namely rental of computing capacities in com-
puter centres; developping telecommunications sys-
tems; technical development of magnetic and chip 
cards and other computer-aided verifications; elec-
tronic data storage; design and creation of internet 
sites and homepages; drawing up of technical dama-
ge reports; research services and drawing up of re-
ports relating to nationally and internationally ope-
rating industrial freight and commercial passenger 
transport, namely drawing up and evaluation of 
reports and statistics relating to the localisation of 
vehicles in real time and relating to data of vehicle 
use and vehicle handling (for example travel time, 
speed, speed-up) as well as comparison and evalua-
tion of the geolocations of vehicles using the geo-
locations of the maps used. 
 

43 – Hotel reservation services. 
 

45 – Legal representation of tax affairs; security con-
sultancy services, namely relating to data protection, 
data security, data access, data archiving services, 
certification and attestation services (security strate-
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gies); consultancy and advice relating to road traffic 
safety. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98026 A 
(800) 1405450 
(151) 2018 03 02 
(891) 2018 03 02 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98059 A 
(800) 1406165 
(151) 2018 01 31 
(891) 2018 01 31 
(731) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostju  

BONTEMPIREST 
B. Znamenskiy per., d. 2, str. 3, RU-119019  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastries and confectionery; edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; 
ice. 
 

32 – Mineral and aerated waters and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempora-
ry accommodation; bar and restaurant services; self-
service restaurants. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98060 A 
(800) 1406166 
(151) 2018 01 31 
(891) 2018 01 31 
(731) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostju  

BONTEMPIREST 
B. Znamenskiy per., d. 2, str. 3, RU-119019  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastries and confectionery; edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; 
ice. 
 

32 – Mineral and aerated waters and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempora-
ry accommodation; bar and restaurant services; self-
service restaurants. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98061 A 
(800) 1406181 
(151) 2017 04 25 
(891) 2017 04 25 
(731) SİNERJİ YALITIM İZOLASYON İNŞAAT  

ENERJİ VE YAPI MALZEMELERİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Organize Sanayi Bölgesi, Ada No:279, Parsel  
1, Merkez – Elazığ, Turkey 

(540)  

MEGATECH 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Manures and soils; fire extinguishing composi-
tions; adhesives not for medical, household and sta-
tionery purposes. 
 

17 – Stopping, sealing and insulating materials: ins-
lating 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. 
 

19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, 
cement, gypsum, plaster, concrete, marble blocks for 
construction, included in this class; building mate-
rials (as finished products) made of concrete, gyp-
sum, 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 mate-
rials, 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; bitu-
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men cardboard coatings for roofing; bitumen coating 
for roofing; doors and windows of wood and synt-
hetic materials; traffic signs not of metal, non-lumi-
nous and non-mechanical, for roads; monuments and 
statuettes of stone, concrete and marble; building 
glass; aquarium sand. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98062 A 
(800) 1406253 
(151) 2018 01 31 
(891) 2018 01 31 
(731) LIMTED LIABILITY COMPANY  

"PREMIORI" 
vul. Levanevskoho, 91., m. Bila Tserkva,  
Kyivska obl. 09100, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 18.01.21; 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01;  

27.05.10 
(511)  
12 – Automobile tires; casings for pneumatic tires; 
inner tubes for pneumatic tires; vehicle wheels; 
pneumatic tires; tires for vehicle wheels. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98063 A 
(800) 1406287 
(151) 2017 12 11 
(891) 2017 12 11 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "SIRIUS" 
derevnja Krivcovo, dom 2, Solnechnogorskij  
rajon, RU-141554 Moskovskaja oblast',  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.01.04; 03.01.24; 03.01.28; 25.01.05;  

27.05.02; 28.05 
(511)  
30 – High-protein cereal bars; cereal bars; muesli 
bars; filled chocolate bars; chocolate bars; waffles; 
malt biscuits; gum dragee; jelly beans; chewing 
gum; marshmallows; fruit jellies [confectionery]; 
candy decorations for cakes; confectionery for deco-
rating Christmas trees; cakes; pastries; confectionery 
mints; peanut confectionery; almond confectionery; 
confectionery products with strawberries; confectio-
nery products with fruits; toffees; cocoa; caramels 
[candy]; caramel chewing; hard candy, sugar-coated 

confectionery; sugar-free candies; gum sweets; jelly 
sweets; candy made with caramel; liquorice [confec-
tionery]; peppermint sweets; starch-based candies; 
bonbons made of sugar; candy made with cocoa; 
chocolate candies; calcium fortified candy [confec-
tionery]; sweetmeats [candy]; dulce de leche; crac-
kers; candy caramel; lollipops; candy; macaroni; 
marmalade [confectionery products]; marzipan; mar-
shmallows; muffins; acid drops; ice cream; muesli; 
mint for confectionery; mint candy caramel; cho-
colate-coated nuts; cream pies; fruit pies; pumpkin 
pies; stick liquorice [confectionery]; chocolate paste; 
pastila [confectionery]; pastilles [confectionery]; 
breath mints for use as a breath freshener; non-medi-
cated lozenges [confectionery]; petit-beurre biscuits; 
cookies; fondants [confectionery]; candy-coated po-
pcorn; popcorn; pralines; chocolate products; gin-
gerbread; petits fours [cakes]; Turkish delight; bub-
ble gum [confectionery]; sugar-free chewing gum 
[confectionery]; breath-freshening chewing gum; 
chewing gum, not for medical purposes; chewing 
gums for inflating bubbles; chewing gum; confec-
tionery; sweets; cheesecakes; extruded corn snacks; 
puffed corn snacks; cheese-flavored puffed corn 
snacks; wheat-based snack foods; extruded wheat 
snacks; muesli snacks; rusks; tarts; chocolate deco-
rations for cakes; halvah; chocolate; chocolate 
products; éclairs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98064 A 
(800) 1406291 
(151) 2017 12 29 
(891) 2017 12 29 
(731) ZABOLOTSKYI OLEKSANDR  

OLEKSANDROVYCH 
Leninskyi prospekt, bud. 146, kv. 34, m.  
Donetsk 83080, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.05; 26.04.06; 26.04.12; 26.04.24;  

26.11.02; 26.11.13; 27.05.24 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats; ajvar [preserved pep-
pers]; aloe vera prepared for human consumption; 
albumin milk; alginates for culinary purposes; anc-
hovy, not live; peanuts, prepared; peanut butter; pea-
nut milk; peanut milk for culinary purposes; artic-
hokes, preserved; bacon; albumen for culinary pur-
poses; white of eggs; beans, preserved; bulgogi [Ko-
rean beef dish]; bouillon; bouillon concentrates; cre-
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am [dairy products]; potato-based dumplings; oat 
milk; toasted laver; sea-cucumbers, not live; flavo-
red nuts; nuts, prepared; peas, preserved; mushro-
oms, preserved; guacamole [mashed avocado]; pota-
to fritters; jams; game, not live; non-alcoholic eg-
gnog; seaweed extracts for food; escamoles [edible 
ant larvae, prepared]; gelatine; meat jellies; jellies 
for food; bone oil, edible; lard; suet for food; fatty 
substances for the manufacture of edible fats; yolk of 
eggs; cranberry sauce [compote]; fruit-based snack 
food; milk substitutes; frozen fruits; salted fish; can-
died nuts; whipped cream; condensed milk; eggplant 
paste; vegetable marrow paste; fish roe, prepared; 
ginger jam; edible insects, not live; yogurt; galbi 
[grilled meat dish]; sauerkraut; potato flakes; potato 
chips; kefir [milk beverage]; curd; onion rings; kim-
chi [fermented vegetable dish]; clams, not live; char-
cuterie; coconut oil for food; coconut butter; coconut 
milk; coconut milk for culinary purposes; coconut 
fat; coconut, desiccated; milk shakes; arrangements 
of processed fruit; compotes; corn dogs; gherkins; 
shrimps, not live; prawns, not live; vegetable-based 
cream; black pudding [blood sausage]; croquettes; 
sweet corn, processed; maize oil for food; koumiss 
[kumiss] [milk beverage]; sesame oil for food; spiny 
lobsters, not live; lecithin for culinary purposes; le-
mon juice for culinary purposes; silkworm chrysalis 
for human consumption; margarine; butter; cocoa 
butter for food; buttercream; almond milk; almond 
milk for culinary purposes; almonds, ground; mus-
sels, not live; milk; powdered milk; milk beverages, 
milk predominating; milk products; vegetable mou-
sses; fish mousses; meat extracts; meat, tinned [can-
ned (Am.)]; meat; meat, preserved; peanut milk-ba-
sed beverages; coconut milk-based beverages; al-
mond milk-based beverages; seeds, prepared; sunflo-
wer seeds, prepared; sausage casings, natural or arti-
ficial; vegetables, tinned [canned (Am.)]; vegetable 
salads; vegetable juices for cooking; vegetables, pre-
served; vegetables, cooked; vegetables, dried; olives, 
preserved; olive oil for food; extra virgin olive oil; 
linseed oil for culinary purposes; lobsters, not live; 
herrings, not live; palm oil for food; palm kernel oil 
for food; liver pastes; pectin for culinary purposes; 
liver; pollen prepared as foodstuff; marmalade; ve-
getable soup preparations; prostokvasha [soured 
milk]; poultry, not live; crayfish, not live; crustace-
ans, not live; fish, preserved; fish, not live; salmon, 
not live; fish meal for human consumption; fish 
fillets; fish, tinned [canned (Am.)]; isinglass for fo-
od; rice milk; rice milk for culinary purposes; rape 
oil for food; raisins; ryazhenka [fermented baked 
milk]; sardines, not live; pork; cheese; whey; rennet; 
preparations for making bouillon; smetana [sour 
cream]; soya bean oil for food; soya milk; soya be-
ans, preserved, for food; pickles; salted meats; sun-
flower oil for food; sausages; hot dog sausages; sau-
sages in batter; lentils, preserved; nut-based spreads; 
lyophilised meat; lyophilised vegetables; preparati-

ons for making soup; fat-containing mixtures for 
bread slices; soups; tahini [sesame seed paste]; 
animal marrow for food; tripe; tomato paste; tomato 
purée; tomato juice for cooking; tofu; truffles, pre-
served; tuna, not live; oysters, not live; falafel; milk 
ferments for culinary purposes; dates; fruit, preser-
ved; crystallized fruits; fruit, stewed; fruit preserved 
in alcohol; fruit peel; fruit pulp; fruit jellies; fruits, 
tinned [canned (Am.)]; fruit salads; fruit chips; ha-
zelnuts, prepared; edible fats; oils for food; fish-
based foodstuffs; edible birds' nests; hummus [chic-
kpea paste]; onions, preserved; preserved garlic; 
shellfish, not live; low-fat potato chips; caviar; ham; 
apple purée; berries, preserved; powdered eggs; snail 
eggs for consumption; eggs; yakitori. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastries and confectionery; edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice; peanut confectionery; flavourings, other than es-
sential oils, for beverages; flavorings, other than es-
sential oils, for cakes; food flavorings, other than 
essential oils; aromatic preparations for food; baozi 
[stuffed buns]; cereal bars; high-protein cereal bars; 
royal jelly; bibimbap [rice mixed with vegetables 
and beef]; bean meal; nut flours; tapioca flour; flour; 
pastries; bread rolls; buns; burritos; vanillin [vanilla 
substitute]; vanilla flavorings for culinary purposes; 
vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli 
[noodles]; flour-based dumplings; oatmeal; oat fla-
kes; sausage binding materials; binding agents for 
ice cream; biscuits; cloves [spice]; mustard; mustard 
meal; cake frosting [icing]; glucose for culinary pur-
poses; chocolate-coated nuts; garden herbs, preser-
ved [seasonings]; mirror icing [mirror glaze]; gluten 
additives for culinary purposes; yeast; dulce de lec-
he; essences for foodstuffs, except etheric essences 
and essential oils; chewing gum; custard; thickening 
agents for cooking foodstuffs; leaven; ferments for 
pastes; cereal-based snack food; rice-based snack fo-
od; artificial coffee; frozen yoghurt [confectionery 
ices]; dressings for salad; wheat germ for human 
consumption; cereal preparations; ginger [spice]; 
edible paper; edible rice paper; coffee; unroasted 
coffee; coffee flavorings; coffee beverages with 
milk; cocoa; cocoa beverages with milk; capers; ca-
ramels [candy]; curry [spice]; potato flour; flowers 
or leaves for use as tea substitutes; ketchup [sauce]; 
gimbap [Korean rice dish]; quiches; gluten prepared 
as foodstuff; confectionery; confectionery for deco-
rating Christmas trees; cinnamon [spice]; crackers; 
cream of tartar for culinary purposes; starch for fo-
od; hominy grits; groats for human food; ice cubes; 
maize, milled; maize, roasted; maize flour; maize 
flakes; turmeric; couscous [semolina]; cooking salt; 
ice for refreshment; ice, natural or artificial; liquori-
ce [confectionery]; ribbon vermicelli; mayonnaise; 
macaroni; pasta; macaroons [pastry]; maltose; homi-
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ny; semolina; marinades; marzipan; honey; molasses 
for food; almond paste; almond confectionery; miso 
[condiment]; pancakes; ice cream; sea water for coo-
king; seaweed [condiment]; dessert mousses [con-
fectionery]; chocolate mousses; nutmegs; muesli; 
meat gravies; mint for confectionery; peppermint 
sweets; coffee-based beverages; cocoa-based bevera-
ges; chamomile-based beverages; tea-based bevera-
ges; chocolate-based beverages; aniseed; star anise-
ed; sesame seeds [seasonings]; flaxseed for culinary 
purposes [seasoning]; infusions, not medicinal; pro-
cessed seeds for use as a seasoning; crushed oats; 
okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; onigiri 
[rice balls]; vinegar; husked oats; husked barley; 
stick liquorice [confectionery]; palm sugar; pastilles 
[confectionery]; baking powder; pelmeni [dumplings 
stuffed with meat]; pepper; allspice; peppers [seaso-
nings]; pesto [sauce]; petits fours [cakes]; beer vine-
gar; pies; meat pies; pizzas; chips [cereal products]; 
piccalilli; fondants [confectionery]; popcorn; pow-
ders for making ice cream; pralines; candy decora-
tions for cakes; chocolate decorations for cakes; con-
diments; natural sweeteners; seasonings; unleavened 
bread; oat-based food; propolis; gingerbread; spices; 
puddings; cake powder; wheat flour; ravioli; ramen 
[Japanese noodle-based dish]; relish [condiment]; 
meat tenderizers for household purposes; prepara-
tions for stiffening whipped cream; rice; instant rice; 
rice pulp for culinary purposes; rice pudding; rice 
cakes; vegetal preparations for use as coffee substi-
tutes; sago; sandwiches; hot dog sandwiches; celery 
salt; agave syrup [natural sweetener]; golden syrup; 
salt for preserving foodstuffs; soya flour; soya sauce;  
malt for human consumption; malt biscuits; malt 
extract for food; sweetmeats [candy]; sorbets [ices]; 
sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; choco-
late-based spreads; spring rolls; noodle-based prepa-
red meals; lyophilised dishes with main ingredient 
being pasta; lyophilised dishes with main ingredient 
being rice; ham glaze; batter mixes for okonomiyaki 
[Japanese savory pancakes]; rusks; breadcrumbs; pe-
tit-beurre biscuits; sushi; tabbouleh; tacos; tapioca; 
tarts; cakes; dough; cake dough; pastry dough; toma-
to sauce; tortillas; french pie with paste; fruit jellies 
[confectionery]; fruit coulis [sauces]; halvah; bicar-
bonate of soda for cooking purposes [baking soda]; 
edible ices; bread; jiaozi [stuffed dumplings]; chico-
ry [coffee substitute]; candy; sugar; iced tea; tea; 
minced garlic [condiment]; chutneys [condiments]; 
cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condi-
ment]; saffron [seasoning]; chocolate; chocolate be-
verages with milk; chocolate spreads containing 
nuts; barley meal; crushed barley. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98066 A 
(800) 1406335 
(151) 2018 02 27 
(891) 2018 02 27 

(731) BUNGE SA 
13, route de Florissant, CH-1206 Genève,  
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11 
(511)  
29 – Edible oils and fats, fatty substances for the ma-
nufacture of edible fats, oils and fats for food, mar-
garine, butter, butter cream, peanut butter, cocoa 
butter, coconut butter, coconut fat, coconut oil, edib-
le rape oil, palm kernel oil [for food], edible bone 
oil, sesame oil, edible sunflower oil, fat-containing 
mixtures for bread slices, gelatin for food, prepared 
peanuts, preserved soybeans for food, fruit-based 
preparations for filling bakery and pastry products, 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy pro-
ducts, milk beverages with milk predominating. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, soy flour, vegetable protein fibers for food, 
pasta, noodles, starch for food, bread, bread dough, 
flour-based preparations for baking, yeast, baking 
powder; pastry and confectionery, edible ices, ho-
ney, golden syrup; fruit-based sauces, vegetable-
based sauces, caramel-based sauces, ice for refresh-
ment, mayonnaise, sauces [condiments], spices; 
mustard, vinegar and other condiments, salad dres-
sing, spicy soy sauce, flavorings other than essential 
oils, aromatic preparations for food, seasonings, 
peanut-based confectionery. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98068 A 
(800) 669994 
(151) 1996 05 09 
(891) 2018 04 26 
(731) Lord, Societe de Commerce et d'industrie,  

ALI MOHAMED SOLIMAN LTD, Societe en  
Commandite 
Rue de Abdel Aziz dans la terre d'Ashour  
et d'Haridi, Kism Al Arabe, Port Said, Egypt 

(540) 
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(591) Black, white  
(531) 10.05.04; 24.15.02; 26.04.02; 27.05.01;  

27.05.02; 28.01 
(511)  
8 – Ordinary shaving apparatus, shaving apparatus 
with one or two fixed or movable blades, razors, ra-
zors with a fixed or movable plastic handle, side 
arms other than firearms. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98079 A 
(800) 1406417 
(151) 2018 05 06 
(891) 2018 05 06 
(731) YOUNIQUE, LLC 

3400 Mayflower Ave, Lehi UT 84043, USA 
(540)  

BE YOUNIQUE 
(591) Black, white  
(511) 
3 – Cosmetics. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98080 A 
(800) 1406453 
(151) 2017 12 22 
(891) 2017 12 22 
(731) "GIGA PHARM" LLC 

Goguntsi Str. 3/5, Gyumri, Armenia 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.01; 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations, drugs for medical 
purposes, medicines for human purposes, veterinary 
preparations; dietetic foods adapted for medical pur-
poses; dietetic substances adapted for medical use; 
food for babies; dietary supplements; dietary supp-
lements for animals; adhesive plasters; teeth filling 
material; medicines for dental purposes; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
mainly albuminous foodstuffs for medical purposes; 
mineral food supplements; nutritional supplements; 
linseed dietary supplements/ flaxseed dietary supple-
ments; linseed oil dietary supplements/ flaxseed oil 
dietary supplements; wheat germ dietary supple-
ments; yeast dietary supplements; propolis dietary 
supplements. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98084 A 
(800) 1406507 
(151) 2017 12 14 

(891) 2017 12 14 
(731) CHINA TOBACCO ANHUI INDUSTRIAL  

CO., LTD. 
No. 606 Huangshan Road, Gaoxin District, 
Hefei City, Anhui Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.13; 26.13.25; 27.05.24 
(511)  
9 – Chargers for electronic cigarettes; batteries for 
electronic cigarettes; batteries for lighting; chargers 
for electric batteries; batteries, electric; rechargeable 
batteries; USB chargers for electronic devices; wire-
less chargers; charging devices for rechargeable 
equipment; battery charging devices for automobi-
les. 
 

11 – Heating apparatus; heating apparatus, electric; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; 
heating filaments, electric; thermostatic valve [parts 
of heating apparatus]; chemical processing evapora-
tor; evaporators; stills. 
 

34 – Cut tobacco; chewing tobacco; cigarettes con-
taining tobacco substitutes, not for medical purpo-
ses; herbs for smoking; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vapori-
zers for smokers; flavorings, other than essential 
oils, for use in electronic cigarettes; snuff; flavo-
rings, other than essential oils, for tobacco. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98085 A 
(800) 1406563 
(151) 2018 02 11 
(891) 2018 03 26 
(731) LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD 

No.1 Yuanquan Road, Shangrao Economic 
& Technological, Development Zone, Jiangxi 
Province, China 

(540) 
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(591) Black, white  
(531) 03.03.01; 03.03.17; 03.03.24; 24.11.25;  

26.01.03; 26.01.12; 26.01.15; 26.01.24 
(511)  
12 – Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; 
vehicle running boards; ski carriers for cars; automo-
biles; automobile bodies; bumpers for automobiles; 
spare wheel covers; hubs for vehicle wheels. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98086 A 
(800) 1406582 
(151) 2018 05 07 
(891) 2018 05 07 
(731) YOUNIQUE, LLC 

3400 Mayflower Ave, Lehi UT 84043, USA 
(540)  

BE YOUNIQUE 
(591) Black, white  
(511)  
21 – Cosmetic brushes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98090 A 
(800) 1406687 
(151) 2017 12 25 
(891) 2017 12 25 
(731) "SVARGO group", Limited Liability company 

Sergeya Makeeva St., 13, floor 1, room 1,  
RU-123022 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and yellow. 
(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08; 27.05.17;  

29.01.12 
(511)  
 
37 – Repair; installation services; construction; asp-
halting; drilling of wells; rebuilding engines that ha-
ve been worn or partially destroyed; rebuilding ma-
chines that have been worn or partially destroyed; 
retreading of tires [tyres]; vulcanization of tires [ty-
res] [repair]; building sealing; linen ironing; pressing 
of clothing; disinfecting; rat exterminating; mining 
extraction; refilling of toner cartridges; knife shar-
pening; building insulating; repair information; con-
struction information; bricklaying; riveting; varnis-
hing; re-tinning; scaffolding; road paving; vehicle 
washing; window cleaning; building construction su-
pervision; renovation of clothing; rustproofing; anti-
rust treatment for vehicles; strong-room maintenance 
and repair; vehicle maintenance; paper hanging; pa-
inting or repair of signs; cleaning of buildings [exte-
rior surface]; vehicle polishing; rental of road swee-
ping machines; rental of cleaning machines; rental of 

construction equipment; plumbing; masonry; roofing 
services; painting, interior and exterior; underwater 
repair; cabinet making [repair]; plastering; quarrying 
services; umbrella repair; parasol repair; motor ve-
hicle maintenance and repair; burner maintenance 
and repair; film projector repair and maintenance; 
airplane maintenance and repair; safe maintenance 
and repair; clock and watch repair; upholstery repair; 
pump repair; shoe repair; clothing repair; repair of 
land vehicles; photographic apparatus repair; furni-
ture restoration; restoration of musical instruments; 
restoration of works of art; vehicle lubrication [grea-
sing]; demolition of buildings; warehouse construc-
tion and repair; vehicle service stations [refuelling 
and maintenance]; washing; washing of linen; cons-
truction of oil pipelines; pier breakwater building; 
underwater construction; harbour construction; fac-
tory construction; building of fair stalls and shops; 
shipbuilding; cleaning of building interiors; street 
cleaning; extermination of pests, other than for agri-
cultural purposes; artificial snow-making services; 
installation of doors and windows; irrigation devices 
installation and repair; elevator installation and repa-
ir; heating equipment installation and repair; burglar 
alarm installation and repair; furnace installation and 
repair; telephone installation and repair; installation 
and repair of air-conditioning apparatus; fire alarm 
installation and repair; freezing equipment installa-
tion and repair; electric appliance installation and re-
pair; kitchen equipment installation; computer insta-
llation and repair; machinery installation, maintenan-
ce and repair; interference suppression in electrical 
apparatus; swimming-pool maintenance; furniture 
maintenance; chimney sweeping; boiler cleaning and 
repair; cleaning of clothing; pumicing; dry cleaning; 
vehicle cleaning; diaper cleaning; leather care, clea-
ning and repair; fur care, cleaning and repair. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98112 A 
(800) 1407004 
(151) 2018 01 15 
(891) 2018 01 15 
(731) Obshchestvo s ogranitchennoy  

otvetstvennost'yu, "Koordiniruyushchy  
raspredelitel'ny tsentr "EFKO-Kaskad" 
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, RU-309850  
Belgorodskaya obl., Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511) 
29 – Edible oils and fats, other than milk fat and its 
substitutes; tomato purée. 
 

30 – Mustard, vinegar, condiments in particular dre-
ssings for salad based on tomato, sauces [condi-
ments], including mayonnaise, ketchup. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 98113 A 
(800) 1407006 
(151) 2017 12 12 
(891) 2017 12 12 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Honey Bee 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; computer and video games 
software; games software, in particular for use with 
computer-aided platforms of all kinds, including en-
tertainment electronics and games consoles; compu-
ter game programs; video games (software); compu-
ter games provided through a global computer net-
work or supplied by means of multi-media electronic 
broadcast or through telecommunications or electro-
nic transmission or via the Internet; computer games, 
leisure and recreational software, video games and 
computer software, all being provided in the form of 
storage media; programs for operating electric and 
electronic apparatus for games, amusement and/or 
entertainment purposes; electronic terminals for ge-
nerating lottery tickets; computer software for com-
puter games on the Internet; online games (soft-
ware), in particular for online betting games, online 
prize games, online gambling games, online games 
of skill and online casino games; computer software 
in the form of an app for mobile devices and compu-
ters; software for operating computer games; compu-
ter software for games administration (games com-
pilation); collection of video games software; all of 
the aforesaid goods for use in the field of casinos 
and slot machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98114 A 
(800) 1407018 
(151) 2018 02 19 
(891) 2018 02 19 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

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

GEDEON RICHTER 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
 

41 – Education, providing of training; conducting 
conferences, symposiums, congresses and awards 
ceremonies as well as presenting them via traditional 
and electronic means. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98126 A 
(800) 1407386 
(151) 2017 09 19 

(891) 2017 09 19 
(731) MONUS d.o.o. 

Aleksandra Dubčeka 14, 11080 BEOGRAD- 
ZEMUN, Serbia 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.03.13; 05.13.25; 19.03.25; 25.01.01;  

26.13.25; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
34 – Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98128 A 
(800) 1407453 
(151) 2017 12 13 
(891) 2017 12 13 
(731) PIRELLI TYRE S.P.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, I-20126  
MILANO, Italy 

(540) 

 
(591) Yellow and black. 
(531) 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12 
(511)  
9 – Electronic monitoring instruments, other than for 
medical use; wireless communication apparatus; co-
mputer software (recorded); downloadable applicati-
ons for use with mobile devices; software and app-
lications for mobile devices including software and 
applications; downloadable computer software for 
remote monitoring and analysis; software for data 
transmission; applications for smartphones providing 
information to the public and for measuring data of 
vehicle running motion; computer programs for me-
asuring data of vehicle running motion; software for 
facilitating transport booking services and bike sha-
ring services; software for facilitating transport boo-
king services and bike sharing services; software for 
facilitating the scheduling, planning, organization, 
management and providing of temporary use of bi-
cycles; navigation, guidance, tracking, targeting and 
map making devices; measuring, detecting and mo-
nitoring instruments, indicators and controllers; elec-
tronic sensors; tire monitoring apparatus; tire pres-
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sure sensors; tire pressure gauge; magnetic, smart, 
microprocessor cards of subscription and payment 
related to the rental of bicycles. 
 

12 – Vehicles and parts and fittings for vehicles; tre-
ads for vehicles; rubber articles (repairing materials 
of rubber) for repairing tires namely adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; inner rubber tubes 
for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle wheels; 
pneumatic, semi pneumatic and/or solid tires; vehic-
le wheels; wheel rims; inner tubes and mousse for 
vehicle tires; non-metallic support for use in or with 
tires for vehicles. 
 

39 – Rental of cycles; rental, hiring, chartering and 
leasing of bicycles; rental, booking and providing of 
information relating to bicycle rental services loca-
ting of bicycles; providing bicycles booking services 
via mobile applications; route planning services; 
navigation services; provision of traffic data and tra-
ffic information services; tracking of bicycles; bicyc-
le breakdown assistance; recovery services for ve-
hicles; information services related to the aforesaid 
services; rental of parking spaces for land vehicles, 
in particular for bicycles and two wheeled vehicles. 
 

42 – Hosting of platforms, portals and databases on 
the internet; providing of computer programs for 
transport booking services, for organizing, schedu-
ling, planning, managing and sharing of temporary 
use of bicycles and for programming, maintaining 
and communicating with vehicles; providing of com-
puter programs for technical fault diagnosis. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98133 A 
(800) 560693 
(151) 1990 08 15 
(891) 2018 05 24 
(731) MCE 

7 rue de Tilsitt, F-75017 PARIS, France 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; common hairdressers' articles such as hair 
dyes (included in class 3). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98134 A 
(800) 572118 
(151) 1991 06 06 
(891) 2017 08 30 
(731) VEKA AKTIENGESELLSCHAFT 

Dieselstrasse 8, 48324 SENDENHORST,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  

(531) 27.05.17; 27.05.17 
(511)  
1 – Mixtures of plastic materials. 
 

6 – Profiles of metal. 
 

17 – Products made of plastic materials in the form 
of profiles, caulking, particularly in the form of 
profiles made of elastic material, semi-finished 
molds, sheets and plates. 
 

19 – Profiles, plates and sheets of plastic material for 
the construction of windows, doors, roller blinds, 
shutters, roofs, coverings, partition walls and clad-
ding. 
 

37 – Assembly and installation of windows, doors, 
roller blinds, shutters, roofs, coverings, partition 
walls and cladding. 
 

42 – Licensing for the services included in class 37. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98138 A 
(800) 1125990 
(151) 2012 07 13 
(891) 2018 05 30 
(731) CASINO GUICHARD PERRACHON 

1 cours Antoine Guichard, F-42000  
SAINT-ETIENNE, France 

(540)  

CASINO DELICES 
(591) Black, white  
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats; cooked dishes made with 
the aforesaid goods. 
30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, ar-
tificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment; cooked dishes made with the aforesaid goods. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98140 A 
(800) 1218897 
(151) 2014 09 03 
(891) 2018 05 14 
(731) EVERFRESH BEVERAGES, INC. 

8100 SW 10th Street, Suite 4000, 
Ft. Lauderdale FL 33324, USA 

(540)  

LA CROIX 
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(591) Black, white  
(511)  
32 – Sparkling Mineral Water. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98141 A 
(800) 1239589 
(151) 2014 11 12 
(891) 2018 05 16 
(731) ANGSTREM Trading Company Ltd. 

Shotlandskaya ulitsa, 6, RU-198035  
Saint-Petersburg, Russian Federation 

(540) 

 
(591) White, red and yellow. 
(531) 05.07.02; 25.01.05; 25.01.19; 29.01.13 
(511)  
29 – Anchovy; peanuts, prepared; albumen for culi-
nary purposes; beans, preserved; bouillon; ginger 
jam; fatty substances for the manufacture of edible 
fats; peas, preserved; mushrooms, preserved; game, 
not live; gelatine for food; meat jellies; jellies for 
food; fruit jellies; edible fats; fruit-based snack food; 
charcuterie; raisins; caviar; sauerkraut; isinglass for 
food; black pudding [blood sausage]; meat, tinned; 
vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, tinned; boui-
llon concentrates; gherkins; shrimps, not live; butter-
cream; croquettes; kelp, processed; spiny lobsters, 
not live; salmon; onions, preserved; margarine; pic-
calilli; marmalade; vegetable oils for food; peanut 
butter; cocoa butter; coconut butter; butter; shellfish, 
not live; almonds, ground; mussels, not live; milk; 
soya milk [milk substitute]; fish meal for human 
consumption; fruit pulp; meat; meat, preserved; ve-
getables, preserved; vegetables, dried; vegetables, 
cooked; potato fritters; olives, preserved; lobsters, 
not live; coconut, desiccated; nuts, prepared; tomato 
puree; liver pate; pectin for culinary purposes; liver; 
pickles; jams; powdered eggs; ham; milk products; 
kimchi [fermented vegetable dish]; foods made from 
fish; curd; poultry, not live; cranberry sauce [compo-
te]; apple puree; crustaceans, not live; fish, not live; 
fish, preserved; vegetable salads; fruit salads; bacon; 
sardines; pork; herrings; whipped cream; fat-contai-
ning mixtures for bread slices; vegetable juices for 
cooking; salted meats; sausages in batter; preparati-
ons for making bouillon; preparations for making 
soup; tripe; soups; cheese; tahini [sesame seed pas-
te]; tofu; sea-cucumbers, not live; truffles, preserved; 
tuna fish; oysters, not live; rennet; fish fillets; dates; 
crystallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fru-
it, stewed; potato flakes; hummus [chickpea paste]; 
fruit peel; lentils, preserved; potato chips; fruit chips; 
seaweed extracts for food; meat extracts; eggs. 
 

30 – Aromatic preparations for food; star aniseed; 
sponge cakes; pancakes; buns; bread rolls; vanillin 
[vanilla substitute]; vanilla [flavoring]; waffles; ver-

micelli [noodles]; coffee flavorings [flavourings]; 
natural sweeteners; sausage binding materials; bin-
ding agents for ice cream [edible ices]; sea water for 
cooking; glucose for culinary purposes; mustard; 
yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; rice-
based snack food; cereal-based snack food; artificial 
coffee; pastries; confectionery for decorating Chris-
tmas trees; fruit jellies [confectionery]; cakes; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasta; pate 
[pastries]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; 
capers; boiled sweets; gruel, with a milk base, for 
food; quiches; gluten prepared as foodstuff; sweet-
meats [candy]; unroasted coffee; starch for food; 
crackers; groats for human food; corn, milled; corn, 
roasted; meat pies; turmeric; couscous [semolina]; 
farinaceous foods; noodles; edible ices; candy; rice 
cakes; maltose; hominy; marzipan; custard; honey; 
royal jelly for human consumption, not for medical 
purposes; ice cream; fruit ice creams; flour; muesli; 
mint for confectionery; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; coffee-based beverages; 
tea-based beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; 
infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; 
nutmegs; pastilles [confectionery]; molasses for fo-
od; pepper; petits fours [cakes]; cookies; pies; piz-
zas; fondants [confectionery]; popcorn; powder for 
edible ices; pralines; condiments; meat tenderizers, 
for household purposes; cereal preparations; flour-
milling products; oat-based food; propolis; ginger-
bread; spices; puddings; cake powder; ravioli; che-
wing gum, not for medical purposes; rice; spring 
rolls; sugar; aniseed; cake paste; confectionery; ba-
king soda [bicarbonate of soda for cooking purpo-
ses]; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; ce-
lery salt; spaghetti; seasonings; preparations for sti-
ffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; 
sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; soya bean 
paste [condiment]; almond paste; tortillas; tarts; gar-
den herbs, preserved [seasonings]; vinegar; ferments 
for pastes; halvah; bread; unleavened bread; chips 
[cereal products]; chicory [coffee substitute]; tea; 
iced tea; chocolate; malt extract for food; essences 
for foodstuffs, except etheric essences and essential 
oils. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98315 A 
(800) 1408990 
(151) 2017 11 23 
(891) 2017 11 23 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, Germany 
(540) 

The 80 days travel 
(591) Black, white  
(511) 
9 – Computer software; computer and video games 
software; games software in particular for use on any 
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computer platform, including electronic entertain-
ment and games consoles; computer game programs; 
video games (software); computer games provided 
through a global computer network or supplied by 
means of multi-media electronic broadcast or thro-
ugh telecommunications or electronic transmission 
or via the internet; computer games, leisure and rec-
reational software, video games and computer soft-
ware, all being provided in the form of storage me-
dia; programs for operating electric and electronic 
apparatus for games, amusement and/or entertain-
ment purposes; electronic terminals for generating 
lottery tickets; computer software for computer ga-
mes on the internet; online games (software), in par-
ticular for online betting games, online prize games, 
online gambling games, online games of skill and 
online casino games; computer software in the form 
of an app for mobile devices and computers; opera-
tional computer games software; computer software 
for managing of games (game collection); collection 
of video games (software). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98332 A 
(800) 1409674 
(151) 2017 12 27 
(891) 2017 12 27 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu  

"POLIKOLOR" 
Vul. Skhidna, 2 A, m. Dniprodzerzhynsk,  
Dnipropetrovska obl. 51909, Ukraine 

(540) 

 
(591) White, grey and yellow. 
(531) 03.13.06; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;  

27.05.24; 29.01.13 
(511)  
2 – Asbestos paints; watercolour paints for use in 
art; alizarine dyes; aluminium powder for painting; 
aluminium paints; aniline dyes; annotto [dyestuff]; 
anti-corrosive preparations; anti-corrosive bands; 
auramine; bactericidal paints; shoe dyes; ink for 
skin-dressing; dyewood; dyes; dyewood extracts; bi-
tumen varnish; bronze powder for painting; lime 
wash; fireproof paints; glazes [paints, lacquers]; pri-
mers; gamboge for painting; gum-lac; titanium dio-
xide [pigment]; printers' pastes [ink]; printing ink; 
enamels [varnishes]; enamels for painting; silver 
emulsions [pigments]; colorants for liqueurs; colo-
rants for butter; colorants for beverages; colorants 
for beer; colorants; thickeners for paints; undercoa-
ting for vehicle chassis; protective preparations for 
metals; binding preparations for paints; indigo [colo-
rant]; edible inks; gum resins; Canada balsam; co-
lophony; caramel [food colorant]; carbonyl [wood 
preservative]; edible ink cartridges, filled, for prin-

ters; ceramic paints; badigeon; wood preservatives; 
copal; copal varnish; cochineal carmine; creosote for 
wood preservation; turmeric [colorant]; bronzing 
lacquers; varnishes; marking ink for animals; anti-
rust oils; mastic [natural resin]; anti-rust greases; 
metal foil for use in painting, decorating, printing 
and art; metals in powder form for use in painting, 
decorating, printing and art; wood stains; anti-fou-
ling paints; cobalt oxide [colorant]; zinc oxide [pig-
ment]; oils for the preservation of wood; oil paints 
for use in art; paper for dyeing Easter eggs; pig-
ments; coatings [paints]; wood coatings [paints]; 
coatings for roofing felt [paints]; lacquers; silvering 
powders; anti-rust preparations; anti-tarnishing pre-
parations for metals; stains for leather; wood mor-
dants; mordants; thinners for lacquers; thinners for 
paints; whitewash; soot [colorant]; carbon black 
[pigment]; lamp black [pigment]; sandarac; white le-
ad; orange lead; red lead; siccatives [drying agents] 
for paints; sienna earth; turpentine [thinner for 
paints]; natural resins, raw; malt caramel [food colo-
rant]; malt colorants; silver paste; sumac for varnis-
hes; distempers; toners [ink] for photocopiers; toner 
cartridges, filled, for printers and photocopiers; ink 
for leather; engraving ink; paints; repositionable pa-
int patches; fixatives [varnishes]; fixatives for water-
colors [watercolours]; yellowwood [colorant]; food 
dyes; saffron [colorant]; black Japan. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98338 A 
(800) 1409808 
(151) 2017 10 17 
(891) 2017 10 17 
(731) ABDULLAH GENCİZ 

Fatih Mah. Özgür Küme, Evleri 4 Sincik,  
ADIYAMAN, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.22; 27.05.24 
(511)  
25 – Clothing, including underwear and outerclot-
hing, other than special purpose protective clothing; 
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scar-
ves, belts [clothing]; footwear, shoes, slippers, san-
dals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; design for advertising; 
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provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; office functions; secre-
tarial services; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into compu-
ter databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; business management, business admi-
nistration and business consultancy; accounting; co-
mmercial consultancy services; personnel recruit-
ment, personnel placement, employment agencies, 
import-export agencies; temporary personnel place-
ment services; auctioneering; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, name-
ly, bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, laundry bleach, fabric softe-
ners for laundry use, stain removers, dishwasher de-
tergents, perfumery, non-medicated cosmetics, frag-
rances, deodorants for personal use and animals, 
soaps, dental care preparations, dentifrices, denture 
polishes, tooth whitening preparations, mouth was-
hes, not for medical purposes, abrasive preparations, 
emery cloth, sandpaper, pumice stone, abrasive pas-
tes, polishing preparations for leather, vinyl, metal 
and wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing, jewellery, imita-
tion jewellery, gold, precious stones and jewellery 
made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figu-
rines of precious metal, clocks, watches and chrono-
metrical instruments, chronometers and their parts, 
watch straps, trophies made of precious metal, rosa-
ries, goods made of leather, imitations of leather or 
other materials, designed for carrying items, bags, 
wallets, boxes and trunks made of leather or stout 
leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, um-
brellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, 
whips, harness, saddler, stirrups, straps of leather 
(saddlery), yarns and threads for textile use, threads 
and yarns for sewing, embroidery and knitting, thre-
ad, elastic yarns and threads for textile use, woven or 
non-woven textile fabrics, textile goods for house-
hold use, curtains, bed covers, sheets (textile), pillo-
wcases, blankets, quilts, towels, flags, pennants, la-
bels of textile, swaddling blankets, sleeping bags for 
camping, clothing, including underwear and outer-
clothing, other than special purpose protective clot-
hing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, 
sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps, laces and embroidery, guipu-
res, festoons, ribbons (haberdashery), ribbons and 
braid, fastening tapes for clothing, cords for clot-
hing, letters and numerals for marking linen, emb-
roidered emblems, badges for wear, not of precious 
metal, shoulder pads for clothing, buttons for clot-
hing, fasteners for clothing, eyelets for clothing, zi-
pers, buckles for shoes and belts, fasteners, shoe and 
belt buckles, pins, other than jewellery, adhesive 
patches for decoration of textile articles, laces, need-

les, sewing needles, needles for sewing machines, 
needles for knitting and embroidery, boxes for need-
les, needle cushions, artificial flowers, artificial 
fruits, hair pins, hair buckles, hair bands, decorative 
articles for the hair, not made of precious metal, 
wigs, hair extensions, electric or non-electric hair 
curlers, other than hand implements, enabling custo-
mers to conveniently view and purchase those 
goods, such services may be provided by retail sto-
res, wholesale outlets, by means of electronic media 
or through mail order catalogues. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98339 A 
(800) 1409818 
(151) 2018 03 13 
(891) 2018 03 13 
(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 

2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken  
448-8650, Japan 

(540)  

Zenno 
(591) Black, white  
(511)  
7 – Sewing machines, parts and accessories therefor; 
embroidery sewing machines; sewing robots; embro-
idery machines, parts and accessories therefor; 
quilting machines; yarn spinning machines; weaving 
looms; knitting machines; textile production machi-
nes and apparatus; textile machines and apparatus; 
machines and apparatus for the textile industry; 
metalworking machines and tools; machines and 
apparatus for lumbering, woodworking, or veneer or 
plywood making; printing or bookbinding machines 
and apparatus; plastic processing machines and ap-
paratus; apparatus for machining; machines and 
apparatus for repairing or fixing; machine elements, 
not for land vehicles; machines and instruments for 
making shoes; leather tanning machines. 
 

37 – Repair or maintenance of sewing machines and 
providing information relating thereto; repair or 
maintenance of embroidery sewing machines and 
providing information relating thereto; repair and 
maintenance of sewing robots, quilting machines, 
yarn spinning machines, weaving looms, knitting 
machines and textile production machines and appa-
ratus, and providing information relating thereto; re-
pair or maintenance of textile machines and appara-
tus and providing information relating thereto; ins-
tallation of textile machines and apparatus; cleaning 
of textile machines and apparatus; clothing repair 
and providing information relating thereto; repair of 
bags or pouches and providing information relating 
thereto; repair or maintenance of machines and ins-
truments for making shoes and providing informa-
tion relating thereto. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 98340 A 
(800) 1409835 
(151) 2018 04 26 
(891) 2018 04 26 
(731) PORTLINE – TRANSPORTES MARÍTIMOS  

INTERNACIONAIS, S.A. 
AVENIDA INFANTE, D. HENRIQUE, 332,  
3º, P-1849-025 LISBOA, Portugal 

(540) 

PORTLINE 
(591) Black, white  
(511) 
39 – Marine transport; international ocean freight 
shipping services; marine freighting; navigation ser-
vices [transport]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98342 A 
(800) 1409861 
(151) 2017 10 05 
(891) 2017 10 05 
(731) KLAUS FABER AG 

Lebacher Straße 152 – 156, 66113  
Saarbrücken, Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.04.02; 26.04.09;  

26.04.24; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.09;  
26.13.25 

(511)  
6 – Unprocessed and semi-processed materials of 
metal; pipes, tubes and hoses, and fittings therefor, 
including valves, of metal; downpoles of metal for 
the accessing of cables; downpoles of metal for the 
distribution of cables; trunking [channels] of metal 
for electric cables; cable ducts made of metal [other 
than electricity]; clips of metal for cables and pipes; 
cables, wires and chains, of metal; reels of metal 
[non-mechanical] for storing cables; cable stretchers; 
cable supports made of metal; binding screws of me-
tal for cables; cable straps of metal; metal hardware; 
ducts of metal for ventilating and air conditioning 
installations; ducts made of metal for trunking con-
duits for gases. 
 

9 – Cable harnesses; cable modems; cable connec-
tors; cable adapters; cable detectors; cables for trans-
mitting and receiving cable television signals; elec-
tric cables for the transmission of sounds and ima-
ges; cable television converters; usb cables; lumi-
nous usb cables; telecommunications cables; data 
transmission cables; usb cables for cellphones; data 

synchronization cables; electric cables and wires; 
mobile high-definition link (mhl) cables; threaded 
electrical cable connectors; electric wiring harnes-
ses; conductor bars; ducting for electric cables; cable 
channels (electric-); cable covers [conduits]; wire 
connectors [electricity]; electrical connecting cables; 
insulated electrical cables; heat resistant electric wi-
res; thermocouple cables; cable junctions for electric 
cables; insulated cable for electrical installations; 
male connectors for electrical cables; connections 
for electric cables; threaded cable connectors of 
metal; identification threads for electric wires; cables 
for electrical signal transmission; joint boxes for 
housing cable joints; materials for electricity mains 
[wires, cables]; cable locators; power wires; current 
plugs; electricity conduits; power adapters; power 
distributors [electrical]; current-meters; apparatus 
and instruments for accumulating electricity; power 
line conditioners; power line protectors; apparatus 
and instruments for conducting electricity; ducts [el-
ectricity]; line drivers; electromagnetic conduits; 
ducts [electricity]; conduit couplings [electric]; me-
tal ducts [electric]; cables, electric; wires, electric; 
interface cables [electric]; electrical power extension 
cords; mounting cords [electrical]; insulated electri-
cal cables; rubber covered electrical wires; heat re-
sistant electric wires; connections for electric cables; 
junction boxes for electric wires; sheaths for elec-
trical wires; circuits for heavy current; aerial cables 
for heavy currents. 
 

16 – Printed matter; paper and cardboard; bags and 
articles for packaging, wrapping and storage of pa-
per, cardboard or plastics; packing cardboard; packa-
ging materials; paper padding; plastic bubble packs 
for wrapping or packaging; printed packaging ma-
terials of paper; advertising pamphlets; promotional 
publications; printed promotional material; signbo-
ards of paper or cardboard; all above-mentioned go-
ods not related to stationery. 
 

35 – Retail and wholesale services relating to cables, 
wires and other electrical goods, in particular copper 
ropes, including via the Internet; information on co-
mmercial matters, including via the Internet, cable 
network or other forms of data transmission; electro-
nic processing of orders; advertising, marketing and 
sales promotion; business management; market rese-
arch and market analyses; online advertising; online 
ordering services; compilation of online business 
directories. 
 

39 – Electricity distribution via cables; supply of e-
ectricity; leasing the use of power lines to third par-
ties for the transmission of electricity; electricity dis-
tribution via cables; storage of electrical plant; pac-
kaging and storage of goods; transportation and sto-
rage; storage and delivery of goods; parcel receipt 
services; storage of packages; storage of cargo; dis-
tribution by pipeline and cable. 
 

40 – Metal fabrication and finishing services; cus-
tom manufacture of metal hardware; custom manu-
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facture of elastomeric components; custom manufac-
ture of thermoplastic components; custom manufac-
ture of semiconductor components, devices and 
circuits; coppersmithing; rental of assembly machine 
equipment; custom assembling of materials for ot-
hers; heat treatment of pipes and tubes made of me-
tal; exterior and interior plating of pipes and tubes 
made of metal; photogravure printing; making of ru-
bber stamps; processing of rubber. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98363 A 
(800) 1191890 
(151) 2013 06 25 
(891) 2018 05 21 
(731) "TANECO" Joint Stock Company 

Promzona, g. Nijnekamsk, RU-423570  
République de Tatarstan, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Green, orange and white 
(531) 05.05.04; 05.05.21; 27.05.08; 27.05.09;  

29.01.13 
(511) 
1 – Chemical products used in industry, science, 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins; unproces-
sed plastics; manure for agriculture; fire extinguis-
hing compositions; tempering and soldering prepa-
rations; chemical products used for preserving food-
stuffs; tanning materials; adhesives for use in indus-
try; hydrocarbons; oil fractions; n-butane; isobutane; 
polyethylene; polystyrol; polystyrene; chemicals as 
raw materials for the production of fuels, plastic; 
chemicals as raw materials for use in pyrolysis, in 
isomerization, alkylation; oil dehydrating preparati-
ons for industrial purposes; chemicals for desalina-
tion of oil; chemicals for dehydration used in indus-
try; surface-active chemical agents; monomers; dete-
rgents for use in manufacturing processes; chemicals 
particularly propane, used as a refrigerant and as a 
raw material for pyrolysis; chemicals and chemical 
additives for fuel; chemicals, particularly, chemical 
components of fuels, chemical components of fuels 
for vehicles; anti-boil preparations for engine coo-
lants; chemical additives for use in extracting water 
from petrol tanks; chemicals and chemical additives 
for fuel; additives, chemical, to drilling muds; che-
mical additives for oils and lubricants; chemical sol-
vents; brake fluid; antifreeze; fluids for hydraulic 
circuits; anti-knock substances for internal combus-
tion engines; alcohol; sulphur; hydrogen; plastici-
zers; sulfur compounds; butadiene; hexene; hydro-
carbons; polyethylene terephthalate; dicyclopenta-
diene; glycols; polyglycols; isobutylene; isoprene; 
chemicals for the manufacture of synthetic fibers, 
sensitized, but unexposed, films, plastic packaging. 

2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; anti-rust greases; anti-
rust oils; anti-corrosive products; protective products 
for metals; protective coatings for the exterior and 
interior of vehicles; siccatives [drying agents] for 
paints; corrosion inhibitors; acid corrosion inhibi-
tors. 
 

4 – Industrial oils and greases; lubricants; dust ab-
sorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and lighting fuel; candles 
and wicks for lighting; raw or refined petroleum; 
petroleum jelly for industrial purposes; lubricating 
graphite; cutting fluids; industrial oils; motor oil; 
grease for arms (weapons); lubricating grease; lub-
ricating oil; benzine; kerosene; coke; mazut; com-
bustible oils (fuel oil); vaporized fuel mixtures; 
diesel oil; liquid fuels; fuel for ovens; motor fuels; 
benzene; gas and products for the treatment of gas, 
including gasoline, fuel gas, solidified gases [fuel], 
liquid gases; gas oil; non-chemical additives to mo-
tor fuel; industrial greases; ligroin; xylol; petroleum 
ether; oleine; paraffin; stearine; lubricants, oil deri-
vatives, fuels and lighting fuel in special containers, 
adapted for packaging and storage; naphtha; oil 
derivatives for use in the manufacture of bitumen; 
oils for transformers; dust removers; propane gas. 
 

17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating mate-
rials; flexible tubes, not of metal; synthetic rubber; 
synthetic rubber for use in manufacture of oligopipe-
rilene; liquid rubber; plastic fibers for non-textile 
use; carbon fibers, other than for textile use; insu-
lating oils; padding materials of rubber or plastics; 
threads of plastic materials, threads of rubber, thre-
ads of elastic, all not for textile use; semi-processed 
plastic materials; plastic film, other than for wrap-
ping; plastic sheeting for agricultural use; synthetic 
resins [semi-finished products]. 
 

40 – Treatment of materials; processing of oil and 
oil derivatives (chemicals); production of energy; 
material treatment information. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98475 A 
(800) 1410809 
(151) 2018 05 04 
(891) 2018 05 04 
(731) CLV Frontier Brands PTY LTD 

SE2 L1 / 1 Altona Street, WEST PERTH WA  
6005, Australia 

(540)  

OLD BOY MARY  
JANE 

 
 #6  2019 03 25 

 
82 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(591) Black, white  
(511)  
32 – Lager; beer; ale; stout; porter; mineral and ae-
rated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98484 A 
(800) 1411080 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) ONEWORLD ALLIANCE, LLC 

Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington  
DE 19801, USA 

(540)  

ONEWORLD CONNECT 
(591) Black, white  
(511)  
39 – Air transport; passenger transport; arranging of 
transportation for travel tours; arranging of cruises; 
booking of seats for travel; travel reservation; travel 
reservation; vehicle rental; motor coach rental; par-
king place rental; courier services; freight services; 
storage of goods; aircraft rental; arranging of trans-
portation for travel tours; air transport consultancy; 
passenger transport consultancy; arranging of trans-
portation for travel tours consultancy; arranging of 
cruises consultancy; booking of seats for travel con-
sultancy; travel reservation consultancy; vehicle ren-
tal consultancy; motor coach rental consultancy; par-
king place rental consultancy; courier services con-
sultancy; freight services consultancy; storage of go-
ods consultancy; aircraft rental consultancy; arran-
ging of transportation for travel tours consultancy. 
 

43 – Rental of temporary accommodation; boarding 
house bookings; hotel reservations; reception servi-
ces for temporary accommodation; temporary acco-
mmodation reservations; food and drink catering; 
restaurant services; boarding house services; hotel 
services; motel services; tourist home services; res-
taurant services; bar services; café services; rental of 
temporary accommodation consultancy; boarding 
house bookings consultancy; hotel reservations con-
sultancy; reception services for temporary accom-
modation consultancy; temporary accommodation 
reservations consultancy; food and drink catering 
consultancy; restaurant services consultancy; acco-
mmodation bureau services consultancy; boarding 
house services consultancy; hotel services consul-
tancy; motel services; tourist home services consul-
tancy; restaurant services consultancy; bar services 
consultancy; café services consultancy. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98485 A 
(800) 1411082 
(151) 2018 03 20 

(891) 2018 03 20 
(731) FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI  

S.P.A. 
Via Ugo Foscolo, 8, I-20121 MILANO, Italy 

(540)  

SANT'ORSOLA 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Wines; sparkling wines; vermouth. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98488 A 
(800) 1411273 
(151) 2018 06 05 
(891) 2018 06 05 
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,  
Germany 

(540)  

VESONARY 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations and products. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98490 A 
(800) 1411395 
(151) 2018 02 06 
(891) 2018 02 06 
(731) JOSÉ EISENBERG 

24, Avenue Princesse Grace, Monte-Carlo,  
MC-98000 Monaco, Monaco 

(540)  

L'ART DE COLOGNE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics, non-medicated soaps, 
soaps for cosmetic use, body soaps, cosmetic bath 
preparations, hair shampoos, non-medicated sham-
poos, perfumery products, perfumes, scented water, 
cosmetic deodorants for personal use, cosmetic pro-
ducts for skin care, lotions for cosmetic use, beauty 
masks, skin whitening creams, make-up removing 
products, oils for cosmetic use, cosmetic preparati-
ons for slimming purposes, cosmetic preparations 
for tanning the skin, make-up products, lipsticks, lip 
gloss, cosmetic pencils, blushes, mascara for eyelas-
hes, nail polish, make-up powder, make-up founda-
tion; non-medicated hair lotions, hair sprays. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98491 A 
(800) 1411437 
(151) 2017 11 27 
(891) 2017 11 27 
(731) WIZZ AIR HUNGARY KFT. 

Kőér u. 2/A. B. ép. II-V, H-1103 Budapest,  
Hungary 
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(540) 

 
(591) Pink (Pantone 233) and cobalt blue (Pantone  

2738). 
(531) 27.05.02; 29.01.12 
(511)  
10 – Ear plugs. 
 

16 – Paper and paper products; pens; pencils; statio-
nery; gift stationery; colouring books; colouring pen-
cils; pastels [crayons]; printed gift vouchers, not 
encoded; magazines [periodicals]; inflight magazi-
nes; printed periodicals in the field of tourism; prin-
ted advertisements; brochures, printed matter. 
 

18 – Baggage, travel baggage. 
 

20 – Cushions; inflatable pillows; neck support cus-
hions, for medical purposes; inflatable neck support 
cushions. 
 

24 – Lap blankets; travelling rugs [lap robes]; bed 
blankets. 
 

25 – Clothing; footwear; headgear; sports headgear 
[other than helmets]; sports clothing; sports foot-
wear; sleep masks. 
 

28 – Toys; toy aircraft; inflatable toys resembling air 
vehicles dolls; toys, games, playthings and novelties; 
sporting articles and equipment. 
 

35 – Retail services in relation to toiletries; retail 
services relating to jewellery; retail services in re-
lation to toys; retail services in relation to watches; 
retail services in relation to electronic devices; loy-
alty scheme services; management of customer loy-
alty, incentive or promotional schemes; advertising; 
magazine advertising; providing advertising space in 
periodicals, newspapers and magazines; online ad-
vertising; preparing advertisements for others; disse-
mination of advertising matter. 
 

36 – Contributory benefit scheme services; bail bon-
ding services; issuance of coupons of value; issuance 
of electronic payment cards in connection with 
bonus and reward schemes; issuance of vouchers; 
issuance of travel vouchers; issuance of tokens of 
value in the nature of gift vouchers; issuance of 
payment gift vouchers; provision of loans; instal-
ment loans; financing of personal loans. 
 

39 – Airline services; transport; transport of passen-
gers; transport of goods; travel arrangements; travel 
booking agency services; organising of travel tours; 
operating of travel tours; airline transport; priority 
boarding, check-in, seating and reservation services 
for frequent air travellers; booking of air tickets; 
airline bookings; airline ticket services; booking of 
airport parking; booking and arranging of access to 

airport lounges; car parking; car parking [valet] 
services; vehicle parking and storage; car rentals; 
rental of car parking spaces; providing information 
relating to car rental services. 
 

41 – Entertainment; magazine publishing; publica-
tion of electronic magazines; training; pilot and ca-
bin crew training; training services provided via si-
mulators. 
 

43 – Food and drink catering; temporary accommo-
dation; hotel reservations; hotel information; hotel 
services; booking of hotel accommodation; hotels, 
hostels and boarding houses, holiday and tourist 
accommodation. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98492 A 
(800) 348047 
(151) 1968 09 13 
(891) 2018 05 30 
(731) CASINO GUICHARD PERRACHON 

1 cours Antoine Guichard, F-42000  
SAINT-ETIENNE, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; eggs, milk and other dairy products; 
edible oils and fats; canned goods, pickles. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, ar-
tificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt, mustard; 
pepper, vinegar, sauces; spices; ice. 
 

32 – Beer, ale and porter; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98493 A 
(800) 519874 
(151) 1988 02 12 
(891) 2018 06 18 
(731) GRESPANIA, S.A. 

CV-16, Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,2,  
E-12006 CASTELLÓN DE LA PLANA  
(Castellón), Spain 

(540) 
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(591) Black, white  
(531) 24.15.01; 24.15.13; 24.15.17; 27.03.01;  

27.05.01 
(511)  
19 – Building materials, natural and artificial stones, 
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone 
or cement tubes; products for road building; asphalt, 
pitch and bitumen; mobile homes; stone monuments; 
chimneys. 
 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98503 A 
(800) 1411470 
(151) 2018 04 25 
(891) 2018 04 25 
(731) GEBRÜDER PATZER GMBH & CO. KG 

Am Elmacker 9, 36391 Sinntal, Germany 
(540)  

Gepac 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Peat and peat substrates; potting soil; horticul-
tural earths; compost; soil improvers based on useful 
microorganisms; plant strengtheners, namely as fer-
tilizer. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98604 A 
(800) 1413088 
(151) 2018 02 28 
(891) 2018 02 28 
(731) AMC Networks Central Europe s.r.o. 

Pobřežní 620, CZ-186 00 Praha 8 – Karlín,  
Czech Republic 

(540) 

Film Café 
(591) Black, white  
(511)  
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs [printed]; 
paper stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; typewriters and 
office requisites [except furniture]; instructional and 
teaching material [except apparatus]; printing type; 
printing blocks. 
 

38 – Telecommunication services; television broad-
casting; television transmission services; cable tele-
vision broadcasting; communications by fibre optic 
networks; communications by computer terminals; 
computer aided transmission of messages and ima-
ges; transmission of electronic mail; providing ac-
cess to Internet forums; telematic communication 
services; news agencies. 
 

41 – Education; entertainment services; sporting and 
cultural activities; providing of training; arranging of 

contests; television entertainment; movie studio ser-
vices; rental of motion pictures; dubbing; production 
of television programmes; photographic reporting; 
publishing services; production of television 
features; on-line publication of electronic books and 
journals; providing on-line electronic publications, 
not downloadable. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98605 A 
(800) 1413121 
(151) 2018 01 29 
(891) 2018 01 29 
(731) SELECTIS – PRODUTOS PARA A  

AGRICULTURA, S.A. 
Herdade das Praias, Apartado 11, E.C.  
Bonfim, P-2901-877 SETÚBAL, Portugal 

(540)  

SELECTISAGRO 
(591) Black, white  
(511) 
1 – Fertilizers and chemical products for use in agri-
culture, horticulture and forestry; culture media, ma-
nure and chemical products for use in agriculture, 
horticulture and forestry. 
 

5 – Preparations and articles for pest control; Fungi-
cides; Herbicides; Pesticides; Insecticides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98606 A 
(800) 1413124 
(151) 2018 02 06 
(891) 2018 02 06 
(731) JOSÉ EISENBERG 

24, Avenue Princesse Grace, Monte-Carlo,  
MC-98000 Monaco, Monaco 

(540) 

 
(591) Turquoise Pantone 3262C and green turquoise  

3242C 
(531) 26.03.04; 27.05.01; 29.01.12 
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(511) 
3 – Non-medicated cosmetics, non-medicated soaps, 
soaps for cosmetic use, body soaps, cosmetic bath 
preparations, hair shampoos, non-medicated sham-
poos, perfumery products, perfumes, scented water, 
deodorants for personal cosmetic use, cosmetic pro-
ducts for skin care, lotions for cosmetic use, beauty 
masks, skin whitening creams, make-up removing 
products, oils for cosmetic use, cosmetic preparati-
ons for slimming purposes, cosmetic preparations 
for tanning the skin, make-up products, lipsticks, lip 
gloss, pencils for cosmetic use, blushes, mascara for 
eyelashes, nail polish, make-up powders, make-up 
foundation; non-medicated hair lotions, hair sprays. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98607 A 
(800) 1413149 
(151) 2018 03 06 
(891) 2018 03 06 
(731) FICOSOTA OOD 

Madara Blvd. 48, BG-9700 Shumen, Bulgaria 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.22; 27.05.01;  

27.05.23 
(511)  
3 – Bath soap; liquid soap; deodorant soap; perfu-
med soaps; shaving soap; soap powder; sponges im-
pregnated with soaps; perfumery; essential oils; cos-
metics and cosmetic preparations; hair lotions; denti-
frices; tooth cleaning preparations; hair dyes; hair 
colorants; cosmetic creams; petroleum jelly for cos-
metic purposes; skin care preparations; make-up; 
make-up removing preparations; deodorants for hu-
man beings or for animals; depilatories; make-up 
powder; cosmetic masks; cosmetic kits; tissues imp-
regnated with cosmetic lotions; pre-moistened cos-
metic tissues; cleansing milk for toilet purposes; fa-
cial cleansing milk; body milks; cotton sticks for 
cosmetic purposes; shaving preparations; after-shave 
preparations; sharpening preparations; smoothing 
preparations [starching]; glitter for cosmetic purpo-
ses; sun-tanning preparations [cosmetics]; after-sun 
lotions; cosmetic sun-protecting preparations; cos-
metic preparations against sunburn; antiperspirants 
[toiletries]; hair waving preparations; hair spray; bo-
dy sprays; topical skin sprays for cosmetic purposes; 
talcum powder, for toilet use; turpentine, for decrea-
sing; lipstick; toiletry preparations; shower gels; hair 
shampoos; hair balm; sponges impregnated with 
soaps (sponge soaps). 
 

5 – Antibacterial soap; medicated soap; disinfectant 
soap. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98608 A 
(800) 1413153 
(151) 2018 02 06 
(891) 2018 02 06 
(731) JOSÉ EISENBERG 

24, Avenue Princesse Grace, Monte-Carlo,  
MC-98000 Monaco, Monaco 

(540) 

 
(591) Purple Pantone 528C and Lilac Pantone 530C 
(531) 26.03.04; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics, non-medicated soaps, 
soaps for cosmetic use, body soaps, cosmetic bath 
preparations, hair shampoos, non-medicated sham-
poos, perfumery products, perfumes, scented water, 
deodorants for personal cosmetic use, cosmetic pro-
ducts for skin care, lotions for cosmetic use, beauty 
masks, skin whitening creams, make-up removing 
products, oils for cosmetic use, cosmetic preparati-
ons for slimming purposes, cosmetic preparations 
for tanning the skin, make-up products, lipsticks, lip 
gloss, pencils for cosmetic use, blushes, mascara for 
eyelashes, nail polish, make-up powders, make-up 
foundation; non-medicated hair lotions, hair sprays. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98609 A 
(800) 1413159 
(151) 2018 02 26 
(891) 2018 02 26 
(731) Joint-Stock Company  

"TATCHEMPHARMPREPARATY" 
Belomorskaya Str., 260Б KazanБ RU-420091  
The Republic of Tatarstan, Russian Federation 

(540) 
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(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Drugs for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98610 A 
(800) 1413176 
(151) 2018 02 06 
(891) 2018 02 06 
(731) JOSÉ EISENBERG 

24, Avenue Princesse Grace, Monte-CarloБ  
MC-98000 Monaco, Monaco 

(540)  

PHYTODERMATO 
ADVANCED FORMULA 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics, non-medicated soaps, 
soaps for cosmetic use, body soaps, cosmetic bath 
preparations, hair shampoos, non-medicated sham-
poos, perfumery products, perfumes, scented water, 
deodorants for personal cosmetic use, cosmetic pro-
ducts for skin care, lotions for cosmetic use, beauty 
masks, skin whitening creams, make-up removing 
products, oils for cosmetic use, cosmetic prepara-
tions for slimming purposes, cosmetic preparations 
for tanning the skin, make-up products, lipsticks, lip 
gloss, pencils for cosmetic use, blushes, mascara for 
eyelashes, nail polish, make-up powders, make-up 
foundation; non-medicated hair lotions, hair sprays. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98612 A 
(800) 1413190 
(151) 2018 02 06 
(891) 2018 02 06 
(731) JOSÉ EISENBERG 

24, Avenue Princesse Grace, Monte-Carlo,  
MC-98000 Monaco, Monaco 

(540) 

 

(591) Green Pantone 375C and green Pantone 374C 
(531) 26.03.04; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics, non-medicated soaps, 
soaps for cosmetic use, body soaps, cosmetic bath 
preparations, hair shampoos, non-medicated sham-
poos, perfumery products, perfumes, scented water, 
deodorants for personal cosmetic use, cosmetic pro-
ducts for skin care, lotions for cosmetic use, beauty 
masks, skin whitening creams, make-up removing 
products, oils for cosmetic use, cosmetic preparati-
ons for slimming purposes, cosmetic preparations 
for tanning the skin, make-up products, lipsticks, lip 
gloss, pencils for cosmetic use, blushes, mascara for 
eyelashes, nail polish, make-up powders, make-up 
foundation; non-medicated hair lotions, hair sprays. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98641 A 
(800) 1413880 
(151) 2018 05 04 
(891) 2018 05 04 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

APPLE 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Musical sound records; sound records featuring 
entertainment; sound records featuring music, musi-
cians, documentaries, biographies, interviews, perfo-
rmances, reviews, drama and fiction; musical video 
records; video records featuring entertainment; video 
records featuring music, musicians, caricatures, car-
toons, animation, documentaries, biographies, inter-
views, performances, reviews, drama and fiction; ci-
nematographic films; musical sound recordings; mu-
sical video recordings; audio and visual recordings 
featuring or relating to music, entertainment and 
films; pre-recorded compact discs, gramophone re-
cords, video discs, DVDs, CD-ROMs all featuring or 
relating to music and films; digitally recorded sound 
and video records. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98642 A 
(800) 1413882 
(151) 2018 05 03 
(891) 2018 05 03 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

IPAD 
(591) Black, white  
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(511)  
37 – Maintenance, installation and repair of compu-
ter hardware, digital audio and video players, hand 
held computers, personal digital assistants, electro-
nic organizers and electronic notepads; installation 
and repair of computer peripherals and accessories, 
computer networking hardware, digital electronic 
devices, and consumer electronic devices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98740 A 
(800) 1415173 
(151) 2018 05 18 
(891) 2018 05 18 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

LIVETYPE 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software for use in video editing; 
computer software for use in creating fonts and titles 
for film, video and multimedia content. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98744 A 
(800) 1415190 
(151) 2018 05 03 
(891) 2018 05 03 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, 
USA 

(540)  

SHAZAM 
(591) Black, white  
(511)  
42 – Design and development of computer hardware 
and software for video and music recognition; elec-
tronic data storage; providing computer hardware or 
software information online; computer software ser-
vices, namely technical support services for video 
and music recognition software; non-downloadable 
software for sound, video, and music recognition; 
non-downlodable software enabling discovery, inte-
raction with, and sharing of audio, video, printed, 
multimedia or augmented reality content. 
 

45 – Online social networking services. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 92521 A 
(800) 1345589 
(151) 2016 11 11 
(181) 2026 11 11 
(891) 2016 11 11 
(511) 03, 04, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 93385 A 
(800) 1340583 
(151) 2017 01 19 
(181) 2027 01 19 
(891) 2017 05 16 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94114 A 
(800) 1263441 
(151) 2015 04 28 
(181) 2025 04 28 
(891) 2017 06 29 
(511) 17, 20, 27 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94943 A 
(800) 1373424 
(151) 2017 09 18 
(181) 2027 09 18 
(891) 2017 09 18 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94944 A 
(800) 1373425 
(151) 2017 09 18 
(181) 2027 09 18 
(891) 2017 09 18 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95913 A 
(800) 1382798 
(151) 2017 11 04 
(181) 2027 11 04 
(891) 2017 11 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95914 A 
(800) 1382799 
(151) 2017 11 04 
(181) 2027 11 04 
(891) 2017 11 04 
(511) 05 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2019 96061 A 
(800) 1384721 
(151) 2017 08 09 
(181) 2027 08 09 
(891) 2017 08 09 
(511) 03, 10, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96334 A 
(800) 1385983 
(151) 2017 08 22 
(181) 2027 08 22 
(891) 2017 08 22 
(511) 01, 17, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96335 A 
(800) 1386042 
(151) 2017 07 12 
(181) 2027 07 12 
(891) 2017 07 12 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96337 A 
(800) 1386067 
(151) 2017 10 03 
(181) 2027 10 03 
(891) 2017 10 03 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96340 A 
(800) 1386071 
(151) 2017 10 20 
(181) 2027 10 20 
(891) 2017 10 20 
(511) 02 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96341 A 
(800) 1386074 
(151) 2017 09 29 
(181) 2027 09 29 
(891) 2017 09 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96375 A 
(800) 1387154 
(151) 2016 08 11 
(181) 2027 08 11 
(891) 2016 08 11 
(511) 25 
__________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 

 
#6  2019 03 25 

 
89 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2019 96389 A 
(800) 1386414 
(151) 2017 11 07 
(181) 2027 11 07 
(891) 2017 11 07 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96401 A 
(800) 1386598 
(151) 2016 12 19 
(181) 2026 12 19 
(891) 2016 12 19 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96405 A 
(800) 1386794 
(151) 2017 07 19 
(181) 2027 07 19 
(891) 2017 07 19 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96406 A 
(800) 1387433 
(151) 2017 10 27 
(181) 2027 10 27 
(891) 2017 10 27 
(511) 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96408 A 
(800) 1387436 
(151) 2017 11 29 
(181) 2027 11 29 
(891) 2017 11 29 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96411 A 
(800) 740397 
(151) 2000 02 28 
(181) 2020 02 28 
(891) 2017 02 28 
(511) 05, 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96412 A 
(800) 870654 
(151) 2005 11 17 
(181) 2025 11 17 
(891) 2017 12 05 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96413 A 
(800) 890406 
(151) 2006 05 05 

(181) 2026 05 15 
(891) 2017 12 19 
(511) 07, 11, 21, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96436 A 
(800) 1388076 
(151) 2017 09 18 
(181) 2027 09 18 
(891) 2017 09 18 
(511) 25, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96437 A 
(800) 1387500 
(151) 2017 11 07 
(181) 2027 11 07 
(891) 2017 11 07 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96438 A 
(800) 1387501 
(151) 2017 11 07 
(181) 2027 11 07 
(891) 2017 11 07 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96440 A 
(800) 1387503 
(151) 2017 11 07 
(181) 2027 11 07 
(891) 2017 11 07 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96441 A 
(800) 1387504 
(151) 2017 11 07 
(181) 2027 11 07 
(891) 2017 11 07 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96442 A 
(800) 1387525 
(151) 2017 11 14 
(181) 2027 11 14 
(891) 2017 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96445 A 
(800) 1387570 
(151) 2017 12 15 
(181) 2027 12 15 
(891) 2017 12 15 
(511) 05 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 96446 A 
(800) 1387577 
(151) 2017 09 19 
(181) 2027 09 19 
(891) 2017 09 19 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96450 A 
(800) 1388085 
(151) 2017 10 13 
(181) 2027 10 13 
(891) 2017 10 13 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96476 A 
(800) 1387673 
(151) 2017 11 09 
(181) 2027 11 09 
(891) 2017 11 09 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96478 A 
(800) 1387697 
(151) 2017 11 14 
(181) 2027 11 14 
(891) 2017 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96479 A 
(800) 1183908 
(151) 2013 09 02 
(181) 2023 09 02 
(891) 2017 12 07 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96480 A 
(800) 1217540 
(151) 2014 06 17 
(181) 2024 06 17 
(891) 2017 12 05 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96481 A 
(800) 1387698 
(151) 2017 11 14 
(181) 2027 11 14 
(891) 2017 11 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96483 A 
(800) 1289688 
(151) 2015 07 03 

(181) 2025 07 03 
(891) 2017 12 19 
(511) 09, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96484 A 
(800) 1290331 
(151) 2016 01 13 
(181) 2026 01 13 
(891) 2018 01 19 
(511) 03, 04, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96493 A 
(800) 1379342 
(151) 2017 06 10 
(181) 2027 06 10 
(891) 2018 01 08 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96547 A 
(800) 1388563 
(151) 2017 11 02 
(181) 2027 11 02 
(891) 2017 11 02 
(511) 01, 18, 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96548 A 
(800) 1388570 
(151) 2017 11 10 
(181) 2027 11 10 
(891) 2017 11 10 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96549 A 
(800) 1388579 
(151) 2017 11 17 
(181) 2027 11 17 
(891) 2017 11 17 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96552 A 
(800) 1388656 
(151) 2017 09 29 
(181) 2027 09 29 
(891) 2017 09 29 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96581 A 
(800) 1389182 
(151) 2017 11 30 
(181) 2027 11 30 
(891) 2017 11 30 
(511) 09 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 96582 A 
(800) 1389271 
(151) 2017 11 20 
(181) 2027 11 20 
(891) 2017 11 20 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96583 A 
(800) 1389272 
(151) 2017 12 14 
(181) 2027 12 14 
(891) 2017 12 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96605 A 
(800) 427722 
(151) 1977 02 07 
(181) 2027 02 07 
(891) 2018 01 30 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96606 A 
(800) 759770 
(151) 2001 04 30 
(181) 2021 04 30 
(891) 2017 12 15 
(511) 09, 37, 38, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96609 A 
(800) 1388664 
(151) 2017 09 29 
(181) 2027 09 29 
(891) 2017 09 29 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96611 A 
(800) 1388679 
(151) 2017 06 27 
(181) 2027 06 27 
(891) 2017 06 27 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96612 A 
(800) 1388684 
(151) 2017 06 15 
(181) 2027 06 15 
(891) 2017 06 15 
(511) 01, 04, 16, 17, 19, 20, 24, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96613 A 
(800) 1126562 
(151) 2012 02 09 

(181) 2022 02 09 
(891) 2017 11 22 
(511) 06, 35, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96614 A 
(800) 1297919 
(151) 2016 02 02 
(181) 2026 02 02 
(891) 2017 12 14 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96617 A 
(800) 1305828 
(151) 2016 01 06 
(181) 2026 01 06 
(891) 2018 01 16 
(511) 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96618 A 
(800) 1388701 
(151) 2017 10 05 
(181) 2027 10 05 
(891) 2017 10 05 
(511) 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96619 A 
(800) 1360859 
(151) 2017 06 20 
(181) 2027 06 20 
(891) 2018 01 23 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96630 A 
(800) 1388897 
(151) 2017 12 17 
(181) 2027 12 17 
(891) 2017 12 17 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96631 A 
(800) 1388908 
(151) 2017 04 10 
(181) 2027 04 10 
(891) 2017 04 10 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96632 A 
(800) 1388914 
(151) 2017 04 14 
(181) 2027 04 14 
(891) 2017 04 14 
(511) 04, 09 
__________________________________________ 

 
 #6  2019 03 25 

 
92 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2019 96633 A 
(800) 1388947 
(151) 2017 08 07 
(181) 2027 08 07 
(891) 2017 08 07 
(511) 29, 30, 32, 33, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96634 A 
(800) 1388976 
(151) 2017 09 06 
(181) 2027 09 06 
(891) 2017 09 06 
(511) 01, 05, 09, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96635 A 
(800) 1389043 
(151) 2017 11 09 
(181) 2027 11 09 
(891) 2017 11 09 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96636 A 
(800) 1389061 
(151) 2017 11 27 
(181) 2027 11 27 
(891) 2017 11 27 
(511) 06 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96637 A 
(800) 1389109 
(151) 2017 12 13 
(181) 2027 12 13 
(891) 2017 12 13 
(511) 07, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96641 A 
(800) 1389178 
(151) 2017 12 11 
(181) 2027 12 11 
(891) 2017 12 11 
(511) 05, 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96647 A 
(800) 1390134 
(151) 2017 12 28 
(181) 2027 12 28 
(891) 2017 12 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96654 A 
(800) 1390200 
(151) 2017 10 25 

(181) 2027 10 25 
(891) 2017 10 25 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96658 A 
(800) 1390291 
(151) 2017 11 08 
(181) 2027 11 08 
(891) 2017 11 08 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96675 A 
(800) 1390608 
(151) 2017 09 13 
(181) 2027 09 13 
(891) 2017 09 13 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96676 A 
(800) 1390624 
(151) 2017 11 29 
(181) 2027 11 29 
(891) 2017 11 29 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96686 A 
(800) 1128982 
(151) 2012 02 15 
(181) 2022 02 15 
(891) 2018 01 17 
(511) 14, 16, 18, 25, 26, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96691 A 
(800) 1387858 
(151) 2017 10 27 
(181) 2027 10 27 
(891) 2018 02 02 
(511) 05, 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96700 A 
(800) 1389717 
(151) 2017 11 20 
(181) 2027 11 20 
(891) 2017 11 20 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96701 A 
(800) 1389722 
(151) 2017 11 27 
(181) 2027 11 27 
(891) 2017 11 27 
(511) 35 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 96703 A 
(800) 1389746 
(151) 2017 09 22 
(181) 2027 09 22 
(891) 2017 09 22 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96704 A 
(800) 1389750 
(151) 2017 10 27 
(181) 2027 10 27 
(891) 2017 10 27 
(511) 09, 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96712 A 
(800) 1389801 
(151) 2017 09 15 
(181) 2027 09 15 
(891) 2017 09 15 
(511) 09, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96714 A 
(800) 1389831 
(151) 2017 11 27 
(181) 2027 11 27 
(891) 2017 11 27 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96715 A 
(800) 1389882 
(151) 2017 12 06 
(181) 2017 12 06 
(891) 2017 12 06 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96722 A 
(800) 1389947 
(151) 2017 10 10 
(181) 2027 10 10 
(891) 2017 10 10 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96773 A 
(800) 1391039 
(151) 2017 12 05 
(181) 2027 12 05 
(891) 2017 12 05 
(511) 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96774 A 
(800) 1391415 
(151) 2017 10 13 

(181) 2027 10 13 
(891) 2017 10 13 
(511) 29, 30, 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96792 A 
(800) 948219 
(151) 2007 10 18 
(181) 2027 10 18 
(891) 2018 01 23 
(511) 38, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96793 A 
(800) 1061483 
(151) 2010 10 29 
(181) 2020 10 29 
(891) 2018 02 13 
(511) 01, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96831 A 
(800) 1392026 
(151) 2018 01 17 
(181) 2028 01 17 
(891) 2018 01 17 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96832 A 
(800) 1392069 
(151) 2017 12 22 
(181) 2027 12 22 
(891) 2017 12 22 
(511) 03, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96833 A 
(800) 1392098 
(151) 2018 01 12 
(181) 2028 01 12 
(891) 2018 01 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96834 A 
(800) 1392109 
(151) 2017 10 27 
(181) 2027 10 27 
(891) 2017 10 27 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96835 A 
(800) 1392127 
(151) 2017 12 20 
(181) 2027 12 20 
(891) 2017 12 20 
(511) 30 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 96836 A 
(800) 1392129 
(151) 2017 12 27 
(181) 2027 12 27 
(891) 2017 12 27 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96837 A 
(800) 1392147 
(151) 2018 01 30 
(181) 2028 01 30 
(891) 2018 01 30 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96838 A 
(800) 1392209 
(151) 2017 11 23 
(181) 2027 11 23 
(891) 2017 11 23 
(511) 03, 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96853 A 
(800) 1317299 
(151) 2016 02 08 
(181) 2026 02 08 
(891) 2018 02 01 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96855 A 
(800) 1366991 
(151) 2017 08 02 
(181) 2027 08 02 
(891) 2018 02 15 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96856 A 
(800) 1366992 
(151) 2017 08 02 
(181) 2027 08 02 
(891) 2018 02 15 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96857 A 
(800) 1366993 
(151) 2017 08 02 
(181) 2027 08 02 
(891) 2018 02 15 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96870 A 
(800) 1392318 
(151) 2017 10 20 

(181) 2027 10 20 
(891) 2017 10 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96871 A 
(800) 1392319 
(151) 2017 10 20 
(181) 2027 10 20 
(891) 2017 10 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96872 A 
(800) 1392389 
(151) 2017 10 25 
(181) 2027 10 25 
(891) 2017 10 25 
(511) 35, 37, 41, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96952 A 
(800) 1393569  
(151) 2017 11 24 
(181) 2027 11 24 
(891) 2017 11 24 
(511) 19, 24 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96955 A 
(800) 1393344 
(151) 2017 11 30 
(181) 2027 11 30 
(891) 2017 11 30 
(511) 01, 09, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96956 A 
(800) 1393366 
(151) 2018 02 13 
(181) 2028 02 13 
(891) 2018 02 13 
(511) 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97133 A 
(800) 1395632 
(151) 2017 07 21 
(181) 2027 07 21 
(891) 2017 07 21 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97144 A 
(800) 1035326 
(151) 2010 03 19 
(181) 2020 03 19 
(891) 2018 03 09 
(511) 14 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2019 97145 A 
(800) 1046048 
(151) 2010 07 13 
(181) 2020 07 13 
(891) 2018 03 07 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97146 A 
(800) 1083930 
(151) 2011 06 27 
(181) 2021 06 27 
(891) 2018 03 06 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97148 A 
(800) 1118224 
(151) 2012 05 10 
(181) 2022 05 10 
(891) 2018 03 09 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97149 A 
(800) 1118225 
(151) 2012 05 10 
(181) 2022 05 10 
(891) 2018 03 08 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97151 A 
(800) 1145661 
(151) 2012 12 11 
(181) 2022 12 11 
(891) 2018 02 15 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97152 A 
(800) 1190751 
(151) 2013 12 13 
(181) 2023 12 13 
(891) 2018 03 09 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97163 A 
(800) 1392762 
(151) 2017 07 24 
(181) 2027 07 24 
(891) 2018 03 01 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 
 

gamogonebebi 
 

patentebis moqmedebis aRdgena 
 
 
(21) AP 2009 11063 
(11) P 2011 5223 B  
(73) დევი ვასაძე 
(54) სადენიანი რადიომაუწყებლობის დისტანციურად მართვადი სააბონენტო მიმღები  

მოწყობილობა 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2019 01 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 03 25 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2010 12789 
(11) P 2014 6124 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) CCR2 რეცეპტორის ახალი ანტაგონისტები და მათი გამოყენება 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 12 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 03 25 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2012 12873 
(11) P 2017 6727 B  
(73) ლერი დათაშვილი 
(54) გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 10 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 03 25 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2015 13721 
(11) P 2016 6583 B  
(73) ჯამლეტ ბადაგაძე;  

ვლადიმერ მირუაშვილი 
(54) საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების გადასამუშავებელი ხაზი 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2019 02 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 03 25 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2015 13727 
(11) P 2017 6652 B  
(73) ბიჭიკო სურგულაძე;  

ნუგზარ სვიანაძე;  
ლევან ფირყულაშვილი 

(54) წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2019 02 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 03 25 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2003 8770 
(11) P 2007 4059 B  
(73) კო2  პაკ  ლიმიტედ  
(54) კონტეინერის კონსტრუქცია ვაკუუმის  მოსაცილებლად 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 09 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 03 25 

___________________________________ 

 
patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
 
(21) AP 2006 10143 
(11) P 2009 4726 B  
(73) იუპიტერ ოქსიგენ კორპორეიშენ 
(54) ჟანგბადისა და საწვავის ნარევზე მომუშავე სექციებიანი საქვაბე სისტემა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2006 10547 
(11) P 2010 4964 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) 3-ამინოკარბაზოლის ნაერთები, აღნიშნული ნაერთების შემცველი ფარმაცევტული  

კომპოზიცია და მათი მიღების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2006 10627 
(11) P 2012 5398 B  
(73) ემჯენ ფრიმონტ ინკ.;  

პფაიზერ ინკ. 
(54) ადამიანის აქტივინის რეცეპტორის ტიპის კინაზა-1-ის საწინააღმდეგო მონოკლონური  

ანტისხეულები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 09 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 09 06-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2006 11089 
(11) P 2011 5335 B  
(73) რანკა,სიმა, აჯაი 
(54) ზედაპირის დამუშავების ხერხები იონური სილიციუმორგანული კომპოზიციებით 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 22-მდე 
 

___________________________________ 
 
(21) AP 2007 11152 
(11) P 2012 5679 B  
(73) ემ დი აი - მოტორ დიველოპმენტ ინტერნეიშენალ ს.ა. 
(54) შეკუმშული ჰაერის ან აირის და/ან დამატებითი ენერგიის ძრავა აქტიური   

გაფართოების კამერით 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 09 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 09 03-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2009 11318 
(11) P 2012 5561 B  
(73) შტეიგერვალდ არზნეიმიტელვერკ გმბჰ 
(54) მცენარეული წამლის დამზადების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 06 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 06 18-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2007 11504 
(11) P 2014 6153 B  
(73) აეპ ადვანსდ ეკოპაუერ პატენტს სა 
(54) მუტაგენიზებული თამბაქოს მცენარე, როგორც თესლოვანი კულტურა ზეთის  

მისაღებად ენერგეტიკული, სამრეწველო და ალიმენტარული გამოყენებისათვის 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 27-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2010 11905 
(11) P 2012 5573 B  
(73) ავთანდილ ბალანჩივაძე  
(54) სამწვადე ღუმელის ამძრავი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 03-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2009 11962 
(11) P 2013 5844 B  
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 04-მდე 

___________________________________ 
 

 
(21) AP 2009 11964 
(11) P 2013 5927 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) 1-ბენზილ-3-ჰიდროქსიმეთილინდაზოლის წარმოებულები და მათი გამოყენება  

MCP-1-ის, CX3CR1-ის და p40-ის ექსპრესიაზე დაფუძნებულ დაავადებათა სამკურნალოდ  
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 05-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2011 12110 
(11) P 2012 5675 B  
(73) მარიამ იონანიძე;  

ბაგრატ ბასილაძე 
(54) დამწვრობის სამკურნალო საშუალება 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 02 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 18-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2011 12325 
(11) P 2013 5873 B  
(73) მანანა შუბითიძე 
(54) კანის ჩირქოვანი დაავადებების, ჭრილობებისა და დამწვრობის სამკურნალო მალამო 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 04-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2011 12326 
(11) P 2013 5874 B  
(73) მანანა შუბითიძე 
(54) ტუბერკულოზის სამკურნალო საშუალება 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 04-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12396 
(11) P 2015 6407 B  
(73) ანტალი ზომბორი 
(54) სასაწყობო მოწყობილობა, პაკჰაუზის (საწყობის) სტელაჟები და სატვირთავ- 

გასატვირთავი მანქანა ამგვარი სასაწყობო მოწყობილობისთვის 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 02-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 12581 
(11) P 2013 5895 B  
(73) ეთერ ქემერტელიძე;  

ალექსანდრე სხირტლაძე;  
ცისანა სულაქველიძე 

(54) დიგიტონინის მიღების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 02 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 20-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 12608 
(11) P 2013 5865 B  
(73)  გიორგი თოფაძე;  

ირაკლი თოფაძე;  
ზურაბ  კოსტავა;  
გიორგი თოფაძე;  
გიორგი თედორაძე 

(54) ნატურალური არომატიზატორის მიღების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12610 
(11) P 2013 5878 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) 1- ბენზილ-3-ჰიდროქსიმეთილ-1H-ინდაზოლის და მისი წარმოებულების მიღების ხერხი  

და საჭირო მაგნიუმ-შემცველი შუალედური ნაერთები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 28-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2010 12611 
(11) P 2013 5879 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) 1-ბენზილ-3-ჰიდროქსიმეთილ-1 H-ინდაზოლის და მისი წარმოებულების მიღების ხერხი  

და საჭირო მაგნიუმ-შემცველი შუალედური ნაერთები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 28-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2010 12619 
(11) P 2014 6088 B  
(73) პიერ ფაბრ მედიკამენტ 
(54) დოკოზაჰექსანმჟავას (DHA) რთული ეთერის შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიცია 
პარენტერალური დანიშნულებისათვის 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 11 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 11-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2010 12620 
(11) P 2014 6057 B  
(73) დეუტერია ბევერიჯიზ, ლლს 
(54) აცეტალდეჰიდემიის შემცირებული რისკის მქონე ალკოჰოლური კომპოზიციები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 20-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12622 
(11) P 2015 6408 B  
(73) ოფისინ მაკაფერი ს.პ.ა. 
(54) ნიადაგის დამფარავი კონსტრუქცია  
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 13-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2010 12675 
(11) P 2014 6067 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია MCP-1-ით განპირობებულ ანთებით დაავადებათა  

სამკურნალოდ 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 09 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 09 03-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2011 12862 
(11) P 2014 6070 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) ნაერთები როგორც ბრადიკინინ B1 ანტაგონისტები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 02 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 21-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2012 12911 
(11) P 2014 6118 B  
(73) ლია ჟღენტი;  

თამთა კიკვაძე 
(54) ნიადაგის ზედაპირიდან თხილის ამკრები მოწყობილობა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 12 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 12 06-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2011 13031 
(11) P 2014 6196 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) ორჩანაცვლებული ტეტრაჰიდროფურანილ ნაერთები როგორც ბრადიკინინ  

B1 რეცეპტორის ანტაგონისტები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 19-მდე 

__________________________________ 
 
 
(21) AP 2012 13405 
(11) P 2016 6559 B  
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) ციკლოპროპანამინური ნაერთი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 08-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2014 13409 
(11) P 2015 6387 B  
(73) გიორგი ლექვინაძე 
(54) ჰიდროელექტროსადგური 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 05-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2011 13431 
(11) P 2017 6797 B  
(73) რამზან გოიტემიროვი 
(54) მოტოციკლი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13578 
(11) P 2018 6824 B  
(73) სანტენ სას 
(54) ზეთის დისპერსია, მისი მიღების ხერხი, შეფუთვა და ბორმჟავას გამოყენება ზეთის  

დისპერსიის კონსერვაციის სტიმულატორის სახით 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 02 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 22-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2013 13584 
(11) P 2018 6899 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) 6-ალკინილპირიდინები როგორც SMAC იმიტატორები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 02 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13665 
(11) P 2017 6800 B  
(73) აიდენიქს ფარმასეუტიკალს  ლლკ 
(54) D-ამინომჟავური ნაერთები ღვიძლის დაავადებების სამკურნალოდ 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 05 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 05 21-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13734 
(11) P 2017 6706 B  
(73) ოტკრიტოე აქციონერნოე ობშჩესტვო ,,ნაუჩნო-ისლედოვატელსკი ი პროექტნი ინსტიტუტ  

კარბამიდა ი პროდუქტოვ ორგანიჩესკოგო სინტეზა“ (ოაო ნიიკ) 
(54) ხერხი და დანადგარი კარბამიდის მისაღებად და კარბამიდის მისაღები დანადგარის  

მოდერნიზაციის ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13748 
(11) P 2017 6707 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) 4 - მეთილ - 2,3,5,9,9B - პენტააზა - ციკლოპენტა [A]ნაფთალინები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 29-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13774 
(11) P 2017 6681 B  
(73) ჰანმი ფარმ. კო., ლტდ. 
(54) ორშრიანი ტაბლეტის კომპოზიცია, რომელიც შეიცავს  ატორვასტატინს,  

ირბესარტანს და მაგნიუმის კარბონატს 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 30-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13836 
(11) P 2017 6646 B  
(73) არიფ მირჯალალ ოღლი ფაშაევი;  

აბდოლბარი რეზა ოღლი გოზალი;  
ტელმან ინაიატ ოღლი ნიზამოვი;  
აკიფ ასკერ ოღლი ასკეროვი;  
ენვერ ისა ოღლი ისაევი;  
აკპერ ალინაზარ ოღლი ალიევი;  
ანარ ტელმან ოღლი ნიზამოვი 

(54) ჩაის ფერმენტაციის ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 01-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2014 14070 
(11) P 2018 6812 B  
(73) კაუნსელ ოფ საიენტიფიკ & ინდასტრიალ რისერჩ; 

შანტანი პროტეომე ანალიტიკს პვტ. ლტდ 
(54) ახალი ინდაზოლური ნაერთები და მათი მიღების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 31-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2016 14157 
(11) P 2017 6806 B  
(73) გოგა ჩახაია;  

ლევან წულუკიძე;  
რობერტ დიაკონიძე;  
ნუგზარ კვაშილავა;  
შორენა კუპრეიშვილი;  
ირინა ხუბულავა 

(54) ცხაურას ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 05 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 05 27-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2016 14158 
(11) P 2017 6807 B  
(73) გოგა ჩახაია;  

ლევან წულუკიძე;  
რობერტ დიაკონიძე;  
ნუგზარ კვაშილავა;  
შორენა კუპრეიშვილი;  
ირინა ხუბულავა 

(54) გამჭოლი ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 05 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 05 27-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2016 14233 
(11) P 2017 6750 B  
(73) სსიპ რაფიელ  დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 
(54) არატრადიციული ტექნოლოგიების გამოყენებით მცენარეული ნედლეულიდან  

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ექსტრაგირების ხერხი და მოწყობილობა მის  
განსახორციელებლად 

პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 02-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 14248 
(11) P 2018 6892 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) 2-ამინო-3,5,5-ტრიფთორ-3,4,5,6-ტეტრაჰიდროპირიდინები, როგორც BACEI   

ინჰიბიტორები ალცჰეიმერის დაავადების სამკურნალოდ 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 02 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 17-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 1998 5200 
(11) P 2003 3054 B  
(73) იაონსენ ფარმაცევტიკა ნ.ვ.  
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oficialuri Setyobinebebi 

(54) სოკოს საწინააღმდეგო ნაერთები 2,4,4-სამჩანაცვლებულ-1,3-დიოქსოლანების 
საფუძველზე 

პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 07-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2000 5869 
(11) P 2004 3349 B  
(73) მაიკოგენ კორპორეიშენ 
(54) მავნე საშემოდგომო ღამის პეპლის მატლების კონტროლის ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 23-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2000 6055 
(11) P 2003 3067 B  
(73) გეზელშაფტ ფიურ ბიოტექნოლოჯიშე ფორშუნგ გბჰ;  

ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ კო (US) 
(54) C-21 მოდიფიცირებული ეპოთილონები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 02 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 17-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2002 8065 
(11) P 2005 3650 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. 
(54) სადეზინფექციო ხსნარი ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის საფუძველზე და მისი დამზადების  

ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 23-მდე 

___________________________________ 
 
 
(21) AP 2003 8724 
(11) P 2007 4285 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) მომხმარებლის მიერ ინიციირებული მოწყობილობათაშორისი, სისტემათაშორისი   

და  ინტერნეტის ქსელთაშორისი  პროტოკოლის მისამართის გადაცემის ხერხი და სისტემა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 09 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 09 02-მდე 

___________________________________ 
 

 
(21) AP 2003 8742 
(11) P 2007 4232 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) MAC დონის განმეორებითი დაყენების შემდეგ B-კვანძში ბუფერიზებული მონაცემების  

ეფექტური აღდგენის ხერხი და სისტემა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 09 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 09 10-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2004 8984 
(11) P 2010 4908 B  
(73) ჰელსინ ჰელტკერ სა 
(54) პალონოსეტრონის  გამოყენება ოპერაციის შემდგომი გულისრევისა და პირღებინების   

სამკურნალოდ 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 02 18 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 18-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 9183 
(11) P 2016 6538 B  
(73) ეურო-ცელტიკ ს.ა. 
(54) ოპერაციის შემდგომი ტკივილის პრეოპერაციული მკურნალობა  
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 26-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 9184 
(11) P 2012 5454 B  
(73) ეურო-ცელტიკ ს.ა. 
(54) ნარკოტიკული დამოკიდებულების მკურნალობა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 26-მდე 
 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 9261 
(11) P 2009 4740 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ 
(54) პერინდოპრილის  და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილების სინთეზის ახალი  

ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 07 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 29-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 9325 
(11) P 2009 4650 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიერ 
(54) N-[(S)-1-კარბოქსიბუტილ]-(S)-ალანინის რთული ეთერების სინთეზის ახალი ხერხი  

და მათი გამოყენება პერინდოპრილის სინთეზში 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 31-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2005 9660 
(11) P 2009 4736 B  
(73) ბრისტოლ- მაიერს სქუიბ კო. 
(54) პიპერაზინის  და  ჩანაცვლებული პიპერიდინის ანტივირუსული აგენტების პროწამლები  
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 03-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2005 9667 
(11) P 2010 4925 B  
(73) ბრისტოლ- მაიერს სქუიბ კო. 
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(54) კომბინაციები აივ ინფექციის სამკურნალოდ                                                                                                                                                      
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2019 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 03 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2005 9836 
(11) P 2011 5195 B  
(73) რინატ ნეუროსაიენს კორპ. 
(54) ბეტა-ამილოიდური პეპტიდის საწინააღმდეგო ანტისხეულები და მათი გამოყენება 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 08 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 01-მდე 

___________________________________ 
 
 
 

patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 
 

 
(21) AP 2006 10320 
(11) P 2009 4835 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) უსადენო უჯრედულ ქსელში არხზე დაფუძნებული  ტრაფიკის ნაკადის დაშვების მართვის  

ხერხი და მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 09 

___________________________________ 
 
(21) AP 2008 11468 
(11) P 2013 5944 B  
(73) ინდიანა უნივერსიტი რისერჩ ენდ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) გლუკაგონ/GLP-1  რეცეპტორის კო-აგონისტები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 02 13 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 11716 
(11) P 2012 5383 B  
(73) თამაზ მუჩიაშვილი 
(54) მზის კოლექტორი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 09 

___________________________________ 
 
(21) AP 2009 11963 
(11) P 2013 5983 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. 
(54) 1-ბენზილ-3-ჰიდროქსიმეთილინდაზოლის ახალი წარმოებულები და მათი გამოყენება  

MCP-1-ის, CX3CR1-ის და p40-ის ექსპრესიაზე დაფუძნებულ დაავადებათა სამკურნალოდ  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 05 

___________________________________ 
 

(21) AP 2009 11965 
(11) P 2013 5912 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
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oficialuri Setyobinebebi 

(54) 1-ბენზილ-3-ჰიდროქსიმეთილინდაზოლის  ახალი წარმოებულები და მათი გამოყენება  
MCP-1-ის, CX3CR1-ის და p-40-ის ექსპრესიაზე დაფუძნებულ დაავადებათა სამკურნალოდ  

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 05 

__________________________________ 
 
(21) AP 2009 11966 
(11) P 2013 5913 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) 1-ბენზილ-3-ჰიდროქსიმეთილინდაზოლის  წარმოებულები და მათი გამოყენება  

MCP-1-ის, CX3CR1-ის ექსპრესიაზე დაფუძნებულ დაავადებათა სამკურნალოდ  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 06 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12397 
(11) P 2014 6033 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) N-(ჰეტერო)არილ, 2 - (ჰეტერო)არილ - ჩანაცვლებული აცეტამიდების გამოყენება   

WNT სიგნალის მოდულატორებად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 01 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12768 
(11) P 2014 6082 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) WNT სასიგნალო გზის მოდულირების კომპოზიციები და ხერხები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 01 

___________________________________ 
 
(21) AP 2011 12888 
(11) P 2013 5997 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) ტრიციკლური ინდაზოლური ნაერთი, მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 04 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13215 
(11) P 2015 6370 B  
(73) პფაიზერ ინკ. 
(54) ფთორ-პირიდინონის წარმოებულები ანტიბაქტერიული აგენტების სახით გამოსაყენებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 02 22 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13238 
(11) P 2015 6318 B  
(73) ლუპინ ლიმიტიდ 
(54) ჰეტეროარილის წარმოებულები როგორც Alpha7 nACHR მოდულატორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 02 22 

___________________________________ 
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(21) AP 2013 13587 
(11) P 2017 6799 B  
(73) ბორინგერ ინგელჰეიმ ინტერნეიშენალ გმბჰ;  

ვიტა ფარმასიუტიკალზ, ინკ 
(54) ბეტა სეკრეტაზას ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 04 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13735 
(11) P 2016 6469 B  
(73) გურამ ქაშაკაშვილი;  

ირაკლი ჟორდანია;  
ირაკლი ქაშაკაშვილი 

(54) ერთი აგრეგატით ფოლადის გამოდნობის ხერხი და აგრეგატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 02 20 

___________________________________ 
 
(21) AP 2014 13929 
(11) P 2018 6810 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) დეფერაზიროქსის პერორალური დანიშნულების შემადგენლობები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 06 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 8411 
(11) P 2007 4079 B  
(73) ტაკედა გმბჰ 
(54) დოზირების  ორალური   ფორმა,  რომელიც  აქტიური  ნივთიერების სახით  შეიცავს   

ფოსფოდიესთერაზის ინჰიბიტორ-4-ს,  ხოლო  შემავსებლის სახით  - პოლივინილ- 
პიროლიდონს 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 02 19 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 8674 
(11) P 2007 4284 B  
(73) ბრისტოლ-მაიერს სქუიბ კო. 
(54) ჩანაცვლებული აზაინდოლოქსოძმარმჟავას პიპერაზინის წარმოებულების    შემცველი 

კომპოზიცია და მისი  ანტივირუსული აქტიურობა                                                                        
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 08 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 08 05 

___________________________________ 
 
(21) AP 2005 9684 
(11) P 2010 4972 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) უსადენო კომუნიკაციის ხერხი და მოწყობილობა ტრაფიკის მოცულობის გაზომვის  

ინფორმაციის  შესატყობინებლად გაუმჯობესებული კავშირის აღმავალი ხაზის  
მონაცემთა გადაცემების  ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 07 

___________________________________ 
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patentmflobelis dasaxelebis da/an misamarTis cvlileba 
 
 
(21) AP 2012 13170 
(11) P 2015 6257 B  
(54) რექტიფიკაციის სვეტის შიგნით კატალიზური რეაქციების სამ ზონაში ბენზინის  

იზომერიზაცია 
ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: რრტ გლობალ ინკ. 

160 გრინტრი დრაივ, სუიტი 160, დოვერი, კენტი, 
19904, დელავერი, აშშ 

ახალი დასახელება და ახალი მისამართი:   კელოგ ბრაუნ & რუტ ელელსი (US)  
601 ჯეფერსონ ავენიუ, ჰიუსტონი, ტეხასი 77002 (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2019 03 05 
___________________________________ 

 
 
 

sasargeblo modelebi 
 

patentebis moqmedebis aRdgena 
 
 

(21) AU 2015 13762 
(11) U  2015 1880 Y  
(73) ზურაბ ჯოხარიძე ;  

ნაირა ჯოხარიძე;  
სოფო კოლომიკოვი 

(54) თერმო - ჰიგრომეტრი 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 03 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 03 25 

___________________________________ 
 
(21) AU 2016 14321 
(11) U  2018 1964 Y  

(73) მერაბ დიასამიძე;  
მერაბ თოფჩიაშვილი;  
ზურაბ სულაძე;  
დავით სულაძე 

(54) მერქანპოლიმერის ნაკეთობის დამზადების ხერხი 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 11 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 03 25 

___________________________________ 

 
patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
 
(21) AU 2011 12112 
(11) U 2012 1707 Y  
(73) გიორგი  ბენდელავა;  

პარმენ მარგველაშვილი;  
ვაშხი ჟვანია;  
დავით  ლოლაძე 

(54) ჩაის იოდით  გამდიდრების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 02 21 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 21-მდე 

___________________________________ 
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(21) AU 2012 12801 
(11) U 2015 1847 Y  
(73) ვლადიმერ ფადიურაშვილი;  

თეა ფადიურაშვილი;  
ზაზა ფადიურაშვილი;  
ნადეჟდა ელიავა 

(54) სადეზინფექციო - სასტერილიზაციო კომპოზიცია ,,ფადიურა-27“ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 19 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 19-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2014 13398 
(11) U 2015 1844 Y  
(73) მერაბ ბაღათურია 
(54) საკვები პასტა ,,საწებელი“ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 02 25 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2015 13928 
(11) U 2016 1918 Y  
(73) კონსტანტინე მჭედლიშვილი;  

დავით გეგეშიძე;  
შალვა ზვიადაძე 

(54) ლიფტის ავტომატური დისპეტჩერიზაციის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 09 07 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 09 07-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2016 14069 
(11) U 2017 1928 Y  
(73) სსიპ ინსტიტუტი ,,ოპტიკა“ 
(54) ჰოლოგრაფიული კოლიმატორული სამიზნე 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 02 25 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2016 14200 
(11) U 2018 1958 Y  
(73) როლანდ ჟორჟოლიანი  
(54) საკედლე ბლოკი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 07 05 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 07 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2016 14242 
(11) U 2017 1947 Y  
(73) ფრიდონ გოგიაშვილი;  

მამუკა ბარამიძე;  
გოჩა ლეკვეიშვილი 

(54) ცვლადი მოცულობის ძარა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 08 12 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 12-მდე 

___________________________________ 
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(21) AU 2016 14243 
(11) U 2017 1948 Y  
(73) ფრიდონ გოგიაშვილი;  

ირაკლი დოლიძე;  
გოჩა ლეკვეიშვილი 

(54) ფხვიერი მასალების ჩამტვირთველი მობილური კონვეიერების სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 08 12 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 08 12-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2017 14429 
(11) U 2018 1985 Y  
(73) მაია  გრძელიძე;  

ავთანდილ ქათამაძე 
(54) ეკოლოგიური ორთოპედიული ჩასაფენი ღაბაში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 02 20 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 02 20-მდე 

___________________________________ 
 
 
 

patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 
 
 
(21) AU 2010 11706 
(11) U 2011 1691 Y  
(73) ნინო ბახტურიძე 
(54) ტკბილი პურ-ფუნთუშეულის  ცომის კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 01 

___________________________________ 
 
(21) AU 2010 11712 
(11) U 2011 1692 Y  
(73) ნინო ბახტურიძე 
(54) ხმიადის ცომის დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 04 

___________________________________ 
 
(21) AU 2012 12591 
(11) U 2013 1776 Y  
(73) ზაურ კაჭარავა;  

თეა კაჭარავა;  
ლამზირა რურუა 

(54) მექანიზებული ავტოსადგომი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 02 23 

___________________________________ 
 
(21) AU 2016 14084 
(11) U 2017 1935 Y  
(73) ლია ქისიშვილი 
(54) დისკური ფრეზი კიის ნაწილების დასამზადებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 03 07 

___________________________________ 
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dizainebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
 

 
 
(11) D 2009 400 S 
(73) სს „ლომისი“ (GE)  

ქსნის სანაპიროს ქ. 1, 0600, დაბა ახალგორი,  საქართველო (GE) 
(54) ბოთლი 
(28) 1 
(24) 2009 04 07 
(18) 2024 04 07 
(58) 2019 03 11 

___________________________________ 
 
(11) D 2015 606 S 
(73) ორიონ კორპორეიშენ (KR)  

13, ბეკბომ-რო 90და-გილ, იონგსან-გუ, სეული, კორეის რესპუბლიკა (KR) 
(54) შეფუთვა ჩოკო პიესთვის 
(28) 1 
(24) 2014 03 27 
(18) 2024 03 27 
(58) 2019 03 05 

___________________________________ 
 
(11) D 2015 607 S 
(73) ორიონ კორპორეიშენ (KR)  

13, ბეკბომ-რო 90და-გილ, იონგსან-გუ, სეული, კორეის რესპუბლიკა (KR) 
(54) შეფუთვის კოლოფი ჩოკო პიესთვის 
(28) 1 
(24) 2014 03 27 
(18) 2024 03 27 
(58) 2019 03 05 

___________________________________ 
 
(11) D 2014 603 S 
(73) ჩიბო გმბჰ (DE)  

იბერზეერინგ 18, 22297 ჰამბურგი, გერმანია (DE) 
(54) ქილა ხუფით 
(28) 1 
(24) 2014 04 28 
(18) 2024 04 28 
(58) 2019 03 05 

___________________________________ 
 
(11) D 2014 581 S 
(73) სს ,,ლომისი“ (GE)  

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  საქართველო (GE) 
(54) ბოთლი 
(28) 2 
(24) 2014 05 27 
(18) 2024 05 27 
(58) 2019 03 11 

___________________________________ 
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(111) M 1999 11378 R2 
(156) 26 01 1999 
(186) 26 01 2029 
(732) სბს სტუდიოუს ინკ. 

4024 რედფორდ ავენიუ, სტუდიო სითი,  
კალიფორნია 91604, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10481 R2 
(156) 24 08 1998 
(186) 24 08 2028 
(732) დიეზელ ს.პ.ა. 

ვია დელ'ინდუსტრია N. 4/6, 36042  
ბრეგანცე (VI), იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10518 R2 
(156) 26 08 1998 
(186) 26 08 2028 
(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო  

„ბულგარტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით  
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“ 
ულ. გრაფ იგნატიევი  62, სოფია 1000,  
ბულგარეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11697 R2 
(156) 16 03 1999 
(186) 16 03 2029 
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11064 R2 
(156) 09 11 1998 
(186) 09 11 2028 
(732) ვალიო ლტდ 

მეიერიტიე 6, 00370 ჰელსინკი, ფინეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11425 R2 
(156) 26 01 1999 
(186) 26 01 2029 
(732) აშეტ ფილიპაში პრეს 

3/9 ავენიუ ანდრე მალრო, იმეუბლე  
სექსტენტ, 92300 ლევალუა-პერე,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
(111) M 1999 11479 R2 
(156) 11 02 1999 
(186) 11 02 2029 
(732) ფოსროკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

დრეიტონ მენორ ბიზნეს პარკი,  
ქოულშილ როუდი, სტეფორდშირი,  
ტემვორთი, B78 3XN, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11480 R2 
(156) 11 02 1999 
(186) 11 02 2029 
(732) ფოსროკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

დრეიტონ მენორ ბიზნეს პარკი,  
ქოულშილ როუდი, სტეფორდშირი,  
ტემვორთი, B78 3XN, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11370 R2 
(156) 26 01 1999 
(186) 26 01 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა, ნიუ- 
ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11428 R2 
(156) 26 01 1999 
(186) 26 01 2029 
(732) გოლდ ქიმია იურუნლერი იურეთიმ ვე  

პაზარლამა ანონიმ შირქეთი 
მერქეზ მაჰალესი კავაკ სოკაკ  No 28/B  
კაქ:1 იენიბოსნა, სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11561 R2 
(156) 17 02 1999 
(186) 17 02 2029 
(732) ჟან კაშარელ 

34-36, რიუ  ტრონშე, 75009-პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11407 R2 
(156) 26 01 1999 
(186) 26 01 2029 
(732) იარა ნედერლანდ ბ.ვ. 

ინდუსტრივეგ 10, 4541 HJ სლუისკილი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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(111) M 1999 11885 R2 
(156) 20 04 1999 
(186) 20 04 2029 
(732) ინტერპარფიუმ ს.ა. 

4 რონ პუან დე შამზ ელიზე, 75008  
პარიზი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12369 R2 
(156) 15 06 1999 
(186) 15 06 2029 
(732) ინტელ კორპორეიშენ 

2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტა- 
კლარა, კალიფორნია 95052-8119, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11994 R2 
(156) 10 05 1999 
(186) 10 05 2029 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11995 R2 
(156) 10 05 1999 
(186) 10 05 2029 
(732) სტადა არცნაიმიტელ აგ 

სტადაშტრასე 2-18, D-61118 ბად- 
ვილბელი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12197 R2 
(156) 14 05 1999 
(186) 14 05 2029 
(732) ცენტარის იფფ გმბჰ 

ვაისმიულერშტრასე 50, 60314  
ფრანკფურტი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12199 R2 
(156) 14 05 1999 
(186) 14 05 2029 
(732) ცენტარის იფფ გმბჰ 

ვაისმიულერშტრასე 50, 60314  
ფრანკფურტი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12775 R2 
(156) 23 09 1999 
(186) 23 09 2029 
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
 

(111) M 2008 18582 R1 
(156) 11 07 2008 
(186) 11 07 2028 
(732) შპს  „სამწვადე ჩემპიონი“ 

სოფ. კაჭრეთი, 1510, გურჯაანის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18573 R1 
(156) 01 07 2008 
(186) 01 07 2028 
(732) შპს  `იბერია~ 

ბუდაპეშტის ქ. 3ა, ბ. 48, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18748 R1 
(156) 26 09 2008 
(186) 26 09 2028 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18930 R1 
(156) 28 11 2008 
(186) 28 11 2028 
(732) ჩასტნოე აქციონერნოე ობშჩესტვო  

`ფარმაცევტიჩესკაია ფირმა `დარნიცა~ 
ულ. ბორისპოლსკაია 13, 02093 კიევი,  
უკრაინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18853 R1 
(156) 03 11 2008 
(186) 03 11 2028 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18854 R1 
(156) 03 11 2008 
(186) 03 11 2028 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18855 R1 
(156) 03 11 2008 
(186) 03 11 2028 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2009 19307 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ეიჩ თი სი კორპორეიშენ 

N23, ქსინგჰუა როუდი, ტაოიუან დისტრი- 
ქტი, ტაოიუან-სითი 330, ტაივანი, ტაივა- 
ნი, ჩინეთის პროვინცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19319 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ე. რემი მარტენ & კო  

20, რიუ დე ლა სოსიეტე ვინიკოლი,  
16100 კონიაკი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19456 R1 
(156) 29 06 2009 
(186) 29 06 2029 
(732) საუთ ბიჩ ბევერიჯ კომპანი, ინკ. 

700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19457 R1 
(156) 29 06 2009 
(186) 29 06 2029 
(732) საუთ ბიჩ ბევერიჯ კომპანი, ინკ. 

700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი, 
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19458 R1 
(156) 29 06 2009 
(186) 29 06 2029 
(732) საუთ ბიჩ ბევერიჯ კომპანი, ინკ. 

700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19340 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ე. რემი მარტენ & კო  

20, რიუ დე ლა სოსიეტე ვინიკოლი, 16100 
კონიაკი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19281 R1 
(156) 29 04 2009 
(186) 29 04 2029 
(732) ჰფს პრესტიჟ ინტერნასიონალ ჰოლდინგ  

სვიცერლენდ სარლ 
შემინ ლუი-ჰუბერი 1-3, 1213 პეტი-ლანსი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 

(111) M 2009 19351 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19352 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19353 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19354 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19355 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19356 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
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(111) M 2009 19357 R1 
(156) 15 05 2009 
(186) 15 05 2029 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე  

ვაჭრობს, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19667 R1 
(156) 08 09 2009 
(186) 08 09 2029 
(732) აქციონერნოე ობშჩესტვო „ოლაინფარმ“ 

ულ. რუპნიცუ 5, LV-2114, ოლაინე,  
ლატვია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19677 R1 
(156) 08 09 2009 
(186) 08 09 2029 
(732) ალექსანდარ ვუნარიო 

ჯლ. ჯემბატან III ბარატ No.25 B-3,  
ჯაკარტა უტარა, ინდონეზია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19536 R1 
(156) 13 07 2009 
(186) 13 07 2029 
(732) კიბ კორპორეიშენ 

უოლდ ტრეიდ სენტერ ბლდგ., 4-1,  
ჰამამაცუ-ჩო 2-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19537 R1 
(156) 13 07 2009 
(186) 13 07 2029 
(732) კიბ კორპორეიშენ 

უოლდ ტრეიდ სენტერ ბლდგ., 4-1,  
ჰამამაცუ-ჩო 2-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19498 R1 
(156) 29 06 2009 
(186) 29 06 2029 
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19869 R1 
(156) 16 10 2009 
(186) 16 10 2029 
(732) ზე მენთოლატუმ კომპანი 

 

707 სტერლინგ დრაივი, ორჩარდ პარკი,  
ნიუ-იორკი 14127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19820 R1 
(156) 30 09 2009 
(186) 30 09 2029 
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20071 R1 
(156) 15 12 2009 
(186) 15 12 2029 
(732) აქციონერნოე ობშჩესტვო „ოლაინფარმ“ 

ულ. რუპნიცუ 5, LV-2114, ოლაინე, ლატვია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20072 R1 
(156) 15 12 2009 
(186) 15 12 2029 
(732) აქციონერნოე ობშჩესტვო „ოლაინფარმ“ 

ულ. რუპნიცუ 5, LV-2114, ოლაინე, ლატვია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20073 R1 
(156) 15 12 2009 
(186) 15 12 2029 
(732) აქციონერნოე ობშჩესტვო „ოლაინფარმ“ 

ულ. რუპნიცუ 5, LV-2114, ოლაინე, ლატვია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20074 R1 
(156) 15 12 2009 
(186) 15 12 2029 
(732) აქციონერნოე ობშჩესტვო „ოლაინფარმ“ 

ულ. რუპნიცუ 5, LV-2114, ოლაინე, ლატვია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20075 R1 
(156) 15 12 2009 
(186) 15 12 2029 
(732) აქციონერნოე ობშჩესტვო „ოლაინფარმ“ 

ულ. რუპნიცუ 5, LV-2114, ოლაინე, ლატვია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19607 R1 
(156) 24 07 2009 
(186) 24 07 2029 
(732) ექს ელ ენერჯი მარკეტინგ სპ. ზ ო.ო 

ულ. ზლოტა 59, 00-120 ვარშავა,  
პოლონეთი 

__________________________________________ 
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(111) M 2009 19788 R1 
(156) 11 09 2009 
(186) 11 09 2029 
(732) ჯაკუზი ინკ., დელავერის შტატის  

კორპორაცია 
13925 სიტი სენტერ დრაივი, სუიტ 200, 
 ჩინო-ჰილზი, კალიფორნია 91709, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20252 R1 
(156) 15 02 2010 
(186) 15 02 2030 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11513 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11514 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11517 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11518 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11519 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 

(111) M 1999 11520 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11521 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11522 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________  
 
(111) M 1999 11535 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12165 R2 
(156) 12 05 1999 
(186) 12 05 2029 
(732) ატპ ტურ ინკ. 

201 ატპ ტურ ბულვარი, პონტე-ვედრა- 
ბიჩი, ფლორიდა 32082, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12168 R2 
(156) 12 05 1999 
(186) 12 05 2029 
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა 

ჰენკელშტრასე 67, 40589  
დიუსელდორფი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11733 R2 
(156) 17 03 1999 
(186) 17 03 2029 
(732) კემინოვა ა/ს 

თიბორენვეი 78, DK-7673 ჰარბოერი,  
დანია 

__________________________________________ 
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(111) M 1999 11541 R2 
(156) 16 02 1999 
(186) 16 02 2029 
(732) კურს ბრუინგ კომპანი 

1801 კაიფორნია სტრიტი, სუიტ 4600  
დენვერი, კოლორადო 80202, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11638 R2 
(156) 18 02 1999 
(186) 18 02 2029 
(732) სეგო ს.ა. 

19 რიუ რენე ჟაკი, 92130 ისი-ლე-მულინო,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12554 R2 
(156) 12 07 1999 
(186) 12 07 2029 
(732) საფტ აქტიებოლაგ 

ბოქსი 709, 572 28 ოსკარსჰამნი, შვედეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11645 R2 
(156) 18 02 1999 
(186) 18 02 2029 
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა 

ჰენკელშტრასე 67, 40589  
დიუსელდორფი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12077 R2 
(156) 10 05 1999 
(186) 10 05 2029 
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12085 R2 
(156) 10 05 1999 
(186) 10 05 2029 
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12086 R2 
(156) 10 05 1999 
(186) 10 05 2029 
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1999 11655 R2 
(156) 18 02 1999 
(186) 18 02 2029 
(732) მარკზ ენდ სპენსერ პლკ 

უოტერსაიდ ჰაუზი, 35 ნორს ვოფ  
როუდი, ლონდონი W2 1NW,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12903 R2 
(156) 03 11 1999 
(186) 03 11 2029 
(732) სი & სი იპ სარლ 

18 ავენიუ მარი-ტერეზა, L-2132,  
ლუქსემბურგი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12321 R2 
(156) 27 05 1999 
(186) 27 05 2029 
(732) ნოვო ნორდისკ ა/ს 

ნოვო ალე, DK-2880 ბაგსვერდი, დანია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11231 R2 
(156) 09 12 1998 
(186) 09 12 2028 
(732) გრუნდიგ მულტიმედია ა.გ. 

როტცბერშტრასე 1, CH-6362  
შტანსშტადტი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9769 R2 
(156) 15 06 1998 
(186) 15 06 2028 
(732) პერგოლა ს.რ.ლ. ინ ლიკვიდაციონე   

ბარბერინო დი მუჯელო (FI), ვიალე  
მატეოტი, 2/b 2/c, იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12181 R2 
(156) 12 05 1999 
(186) 12 05 2029 
(732) ჰენკელ აგ & კო. კგაა 

ჰენკელშტრასე 67, 40589  
დიუსელდორფი, გერმანია 

__________________________________________ 
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(111) M 1996 3150P R  
(732) ჟან პატუ 

242 რიუ ჟან გუჟონ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ჟან პატუ უორლდვაიდ ლიმიტიდ 
ამერტრანს პარკი, ბუში მილ ლეინი,  
უეტფორდი, ჰერთი, WD24 7JG,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 01 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 4543 R  
(732) აიკონიკ აიპი ინტერესტს, ელელსი,  

დელავერის შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კომპანია 
16192 კოუსტელ ჰაივეი, ლიუისი, DE  
19958, აშშ 

(770) ხუთამაკი ფინანსე ბ.ვ. 
ჯუპიტერსტრატ 102, 2132 HE ჰოფდორპი, 
ნიდერლანდები 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8825 R  
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 15 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10713 R  
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ზენტივა ა.ს. 
ეინშტეინოვა 24, ბრატისლავა 851 01,  
სლოვაკეთი 

(580) 07 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12434 R  
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 15 02 2019 
__________________________________________ 
 
 

 
 
 
(111) M 1999 12435 R  
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 15 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12775 R  
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 15 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14327 R  
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 15 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14697 R  
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ზენტივა ა.ს. 
ეინშტეინოვა 24, ბრატისლავა 851 01,  
სლოვაკეთი 

(580) 07 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14698 R  
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ზენტივა ა.ს. 
ეინშტეინოვა 24, ბრატისლავა 851 01,  
სლოვაკეთი 

(580) 07 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2003 14949 R  
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

uflebebis sruli gadacema 
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(770) ზენტივა ა.ს. 
ეინშტეინოვა 24, ბრატისლავა 851 01,  
სლოვაკეთი 

(580) 07 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2003 15048 R  
(732) ეგის გიოგისზერგიარ ზრტ. 

30-38 კერესტური უტ., ბუდაპეშტი 1106,  
უნგრეთი 

(770) ეგიშ ფარმასიუტიკალზ პლკ 
30-38 კერესტური უტ., ბუდაპეშტი  
H-1106, უნგრეთი 

(580) 25 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 1989 R  
(732) ლ'ორეალ 

14 რიუ როიალი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) პარფიუმ გი ლაროშ 
16 პლას ვანდომი, F-75001 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 25 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 16099 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15,  ცუგი 6300, შვეიცარია 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16431 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს 
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15,  ცუგი 6300,  
შვეიცარია;  
ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 
974 სენტერ როუდი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19805, აშშ 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16464 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15,  ცუგი 6300,  
შვეიცარია; 
ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 
974 სენტერ როუდი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19805, აშშ 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16466 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15,  ცუგი 6300, შვეიცარია 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16469 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15,  ცუგი 6300, შვეიცარია 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16617 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15,  ცუგი 6300, შვეიცარია 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6849 R  
(732) ლ'ორეალ 

14 რიუ როიალი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) პარფიუმ გი ლაროშ 
16 პლას ვანდომი, F-75001 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 25 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22071 R  
(732) უპსა სას 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 
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(770) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 
3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 18 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22071 R  
(732) ბრისტოლ-მაიერზ სკუიბ სარლ 

3, რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რიუეი- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(770) უპსა კონსეილ 
3 რიუ ჯოზეფ მონიე, 92500 რუეილ- 
მალმეზონი, საფრანგეთი 

(580) 18 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29581 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15, ცუგი 6300, შვეიცარია 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29582 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15, ცუგი 6300, აშშ 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29805 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15, ცუგი 6300, შვეიცარია 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29806 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
 

ალპენშტრასე 15, ცუგი 6300, აშშ 
(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29807 R  
(732) დიუპონ აგრიქალჩარალ კარიბე  

ინდასტრის, ლტდ. 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
HM11 ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ფმკ აგრიქალჩარალ პროდაქტს  
ინტერნეშენელ აგ 
ალპენშტრასე 15, ცუგი 6300, შვეიცარია 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
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(111) M 1999 11768 R  
(732) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 

დანზიგერკადი 165, 1013 AP ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 
სტადჰოუდერსკადე 6, 1054 ES  
ამსტერდამი, ნიდერლანდები 

(580) 05 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11378 R  
(732) სბს სტუდიოუს ინკ. 

4024 რედფორდ ავენიუ, სტუდიო სითი,  
კალიფორნია 91604, აშშ 

(770) სბს სტუდიოუს ინკ. 
51, ვესტ 52 სტრიტი, ნიუ-იორკი.  
ნიუ-იორკი 10019, აშშ 

(580) 28 01 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6822 R  
(732) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 

დანზიგერკადი 165, 1013 AP ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 
სტადჰოუდერსკადე 6, 1054 ES  
ამსტერდამი, ნიდერლანდები 

(580) 05 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6823 R  
(732) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 

დანზიგერკადი 165, 1013 AP ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 
სტადჰოუდერსკადე 6, 1054 ES  
ამსტერდამი, ნიდერლანდები 

(580) 05 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6824 R  
(732) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 

დანზიგერკადი 165, 1013 AP ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 
სტადჰოუდერსკადე 6, 1054 ES  
ამსტერდამი, ნიდერლანდები 

(580) 05 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10481 R  
(732) დიეზელ ს.პ.ა. 

ვია დელ'ინდუსტრია N. 4/6, 36042  
ბრეგანცე (VI), იტალია 

 
 
 

(770) დიეზელ ს.პ.ა. 
7, ვია დელ'ინდუსტრია, I-36060 მოლვენა,  
იტალია 

(580) 15 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11697 R  
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 
ზე სქულ ჰაუზი, 50 ბრუკ გრინი,  
ლონდონი  

(580) 18 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11425 R  
(732) აშეტ ფილიპაში პრეს 

3/9 ავენიუ ანდრე მალრო, იმეუბლე  
სექსტენტ, 92300 ლევალუა-პერე,  
საფრანგეთი 

(770) აშეტ ფილიპაში პრეს 
149, რიუ ანატოლ ფრანსი, 92534  
ლევალუა-პერე, სედექსი, საფრანგეთი 

(580) 12 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11479 R  
(732) ფოსროკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

დრეიტონ მენორ ბიზნეს პარკი,  
ქოულშილ როუდი, სტეფორდშირი,  
ტემვორთი, B78 3XN, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) ფოსროკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 
No. 11 გროსვენორ კრესენტი, ლონდონი  
SW1X 7EE, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 19 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11480 R  
(732) ფოსროკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

დრეიტონ მენორ ბიზნეს პარკი,  
ქოულშილ როუდი, სტეფორდშირი,  
ტემვორთი, B78 3XN, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) ფოსროკ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 
No. 11 გროსვენორ კრესენტი, ლონდონი  
SW1X 7EE, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 19 02 2019 
__________________________________________ 
 
 
 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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(111) M 2003 15048 R  
(732) ეგის გიოგისზერგიარ ზრტ. 

30-38 კერესტური უტ., ბუდაპეშტი 1106,  
უნგრეთი 

(770) ეგიშ ფარმასიუტიკალზ პლკ 
30-38 კერესტური უტ., ბუდაპეშტი  
H-1106, უნგრეთი 

(580) 04 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 5615 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 21 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6088 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17640 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17643 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17645 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი, შვეიცარია 
(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი, შვეიცარია 
(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 

(111) M 2007 17648 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 18045 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 18089 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 18090 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 18091 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18741 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი, შვეიცარია 
(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი, შვეიცარია 
(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
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(111) M 2008 18742 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18930 R  
(732) ჩასტნოე აქციონერნოე ობშჩესტვო  

ფარმაცევტიჩესკაია ფირმა `დარნიცა~ 
ულ. ბორისპოლსკაია 13, 02093 კიევი,  
უკრაინა 

(770) დახურული სააქციო ამხანაგობა  
„ფარმაცევტიჩნა ფირმა „დარნიცა“ 
ბორისპოლის ქ. 13, 02093 კიევი,  
უკრაინა 

(580) 18 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19307 R  
(732) ეიჩ თი სი კორპორეიშენ 

N23, ქსინგჰუა როუდი, ტაოიუან  
დისტრიქტი, ტაოიუან-სითი 330, ტაივანი, 
ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია 

(770) ჰაი ტექ კომპიუტერ კორპორეიშენ 
N23, ქსინგჰუა როუდი, ტაოიუან-სიტი,  
ტაოიუან ქაუნტი 330, ტაივანი, R.O.C.,  
ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია 

(580) 19 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19498 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19820 R  
(732) ჯსკ კონსუმერ ჰელსქეა ს.ა. 

რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(770) ნოვარტის კონსუმერ ჰელს ს.ა. 
რუტ დე ლ'ეტრა, 1197 პრანჟინი,  
შვეიცარია 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19607 R  
(732) ექს ელ ენერჯი მარკეტინგ სპ. ზ ო.ო 

ულ. ზლოტა 59, 00-120 ვარშავა,  
პოლონეთი 

(770) ექს ელ ენერჯი მარკეტინგ სპ. ზ ო.ო 
ულ. ნიეგოლევსკიეგო 17, 01-570  
ვარშავა, პოლონეთი 

(580) 20 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23078 R  
(732) ფორბს ლლკ 

499 ვაშინგტონ ბულვარი, ჯერსი სითი,  
ნიუ-ჯერსი 07310, აშშ 

(770) ფორბს ლლკ 
60 ფივთ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10011, აშშ 

(580) 26 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11638 R  
(732) სეგო ს.ა. 

19 რიუ რენე ჟაკი, 92130 ისი-ლე-მულინო,  
საფრანგეთი 

(770) სეგო ს.ა. 
11 რიუ რენე ჟაკი, F-92130 ისსი-ლე- 
მულინო, საფრანგეთი 

(580) 01 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11655 R  
(732) მარკზ ენდ სპენსერ პლკ 

უოტერსაიდ ჰაუზი, 35 ნორს ვოფ  
როუდი, ლონდონი W2 1NW,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) მარკზ ენდ სპენსერ პლკ 
მაიკლ ჰაუზი, ბეიკერ სტრიტი, ლონდონი  
WIA IDN, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 14 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10580 R  
(732) ზე ტიმკენ კომპანი 

4500 მაუნთ პლეზენტ სტრიტი NW, ნორთ  
კანტონი, ოჰაიო 44720, აშშ 

(770) ზე ტიმკენ კომპანი 
1835 დიუბერ ავენიუ, კანტონი, ოჰაიო,  
აშშ 

(580) 25 02 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25859 R  
(732) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა  
ცენტრალური საავადმყოფო“ 
ლუბლიანას ქ.2/6, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 12 03 2019 
__________________________________________ 
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(111) M 2016 26957 R  
(732) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა  
ცენტრალური საავადმყოფო“ 
ლუბლიანას ქ.2/6, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 12 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9769 R  
(732) პერგოლა ს.რ.ლ. ინ ლიკვიდაციონე   

ბარბერინო დი მუჯელო (FI), ვიალე  
მატეოტი, 2/b 2/c, იტალია 

(770) სუპერ რაიფლ ს.პ.ა. 
ვიალე ჯ. მატეოტი, 2/b 2/c, ბარბერინო 
დი მუჯელო (ფლორენცია), იტალია 

(580) 04 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11822 R  
(732) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 

დანზიგერკადი 165, 1013 AP ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 
სტადჰოუდერსკადე 6, 1054 ES  
ამსტერდამი, ნიდერლანდები 

(580) 05 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11823 R  
(732) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 

დანზიგერკადი 165, 1013 AP ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 
სტადჰოუდერსკადე 6, 1054 ES  
ამსტერდამი, ნიდერლანდები 

(580) 05 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11824 R  
(732) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 

დანზიგერკადი 165, 1013 AP ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 
სტადჰოუდერსკადე 6, 1054 ES  
ამსტერდამი, ნიდერლანდები 

(580) 05 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11826 R  
(732) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 

დანზიგერკადი 165, 1013 AP ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) ტომი ჰილფიგერ ლაისენსინგ ბ.ვ. 
 
 

სტადჰოუდერსკადე 6, 1054 ES  
ამსტერდამი, ნიდერლანდები 

(580) 05 03 2019 
__________________________________________ 
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(111) M 1998 10644 R  
(151) 10 09 1998 
(732) ოტომობილ სიტროენ 

 იმებლ ლე კოლიზე III, 12 რიუ ფრუსტი- 
დორი, 7835 პარიზი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10496 R  
(151) 26 08 1998 
(732) პალმ გრინ კეპიტალ ლიმიტიდ 

ნემორს ჩამბერს, როუდ ტაუნი, ტორტო- 
ლა, ვირჯინის კუნძულები (ბრიტანეთის) 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10500 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ალფარმა (ლუქსემბურგ) ს.ა.რ.ლ.  

65, ბულვარ გრანდ-დიუშე შარლოტე, 
1331 ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10501 R  
(151) 26 08 1998 
(732) რ. ზეელიგ & ჰილე ოჰგ 

კეველერერ შტრასე 21-23, 40549  
დიუსელდორფი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10346 R  
(151) 19 08 1998 
(732) პფაიზერ ინკ. 

235, აღმოსავლეთის 42-ე ქუჩა, ნიუ- 
იორკი, NY 10017, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10549 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ჟენერალ ბისკუი  (სოსიეტე პარ აქსიონ  

სიმპლიფი) 
6 ავ რომური, 92140 კლამარი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10509 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ორაკლ ამერიკა, ინკ. 

500 ორაკლ პარკვეი, რედვუდ შორსი,  
კალიფორნია 94065, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10480 R  
(151) 24 08 1998 
(732) 55 დზლ ა.გ. 

ვოლჩეშტრასე 27 - 8006 ციურიხი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
 
 
(111) M 1998 10612 R  
(151) 27 08 1998 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტრო- 
იტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10613 R  
(151) 27 08 1998 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტრო- 
იტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000 , აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10650 R  
(151) 10 09 1998 
(732) ჩუგაი სეიაკუ კაბუშიკი კაიშა  

(ჩუგაი ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ) 
5-1, უკიმა, 5-ჩომე, კიტა-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10512 R  
(151) 26 08 1998 
(732) უილკინსონ სუორდ გმბჰ, გერმანიის  

კომპანია 
საფოსტო ყუთი 100523,შუტცენშტრასე,  
110 42659 სოლინგენი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10513 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი 

410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი  60611, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10616 R  
(151) 27 08 1998 
(732) მერკ & კო. ინკ. 

უან მერკ დრაივი, ს/ყ 100, უაიტჰაუზ  
სტეიშენი, ნიუ-ჯერზი 08889-0100, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10618 R  
(151) 27 08 1998 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

__________________________________________ 
 
 
 

sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta  
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(111) M 1998 10620 R  
(151) 27 08 1998 
(732) იროკო კარდიო ლლკ 

ნეივი იარდ, კორპორეიტ სენტერ, ვან  
კრესენტ დრაივი, სუიტი 400,  
ფილადელფია, PA 19112, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10621 R  
(151) 27 08 1998 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10514 R  
(151) 26 08 1998 
(732) სმითკლაინ ბიჩემ პლკ 

980 გრეიტ ვესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10515 R  
(151) 26 08 1998 
(732) სმითკლაინ ბიჩემ პლკ 

980 გრეიტ ვესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10626 R  
(151) 27 08 1998 
(732) ლიზოფორმ ფარმა გმბჰ & კო.  

ფერვალტუნგს კგ 
კაიზერ-ვილჰელმ-შტრასე 133, 12247  
ბერლინი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10590 R  
(151) 27 08 1998 
(732) ვანდერფულ პისტეჩის & ელმონდს ლლკ 

11444 ვესტ ოლიმპიკ ბულვარი, მე-10  
სართ., ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია  
90064, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10591 R  
(151) 27 08 1998 
(732) ვანდერფულ პისტეჩის & ელმონდს ლლკ 

11444 ვესტ ოლიმპიკ ბულვარი, მე-10  
სართ., ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია  
90064, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10554 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ვენს ინკ. 

15700 შუმეიკრ ავენიუ, სანტა-ფე- 
სპრინგზი, კალიფორნია 90670, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10556 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ  

ლლკ 
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,  
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10632 R  
(151) 27 08 1998 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10633 R  
(151) 27 08 1998 
(732) პენზოილ-კვაკერ სტეიტ კომპანი 

700 მილამ სტრიტი, ჰიუსტონი, ტეხასი  
77002, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10634 R  
(151) 27 08 1998 
(732) პენზოილ-კვაკერ სტეიტ კომპანი 

700 მილამ სტრიტი, ჰიუსტონი, ტეხასი  
77002, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10636 R  
(151) 27 08 1998 
(732) პენზოილ-კვაკერ სტეიტ კომპანი 

700 მილამ სტრიტი, ჰიუსტონი, ტეხასი  
77002, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10638 R  
(151) 27 08 1998 
(732) პენზოილ-კვაკერ სტეიტ კომპანი 

700 მილამ სტრიტი, ჰიუსტონი, ტეხასი  
77002, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10639 R  
(151) 27 08 1998 
(732) პენზოილ-კვაკერ სტეიტ კომპანი 

700 მილამ სტრიტი, ჰიუსტონი, ტეხასი  
77002, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10539 R  
(151) 26 08 1998 
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(732) სკა ჰაიჯინ პროდაკტზ აბ 
SE-405 03 გეტებორგი, შვედეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10560 R  
(151) 26 08 1998 
(732) მერკ შარპ & დომე ბ.ვ. 

ვარდერვეგ 39, 2031 BN ჰარლემი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10666 R  
(151) 10 09 1998 
(732) აქოზბექლერ ტექსტილ ინდასტრი ენდ  

კომერს ლიმიტიდ კო. 
მისრათიეთ მაჰალესი, ებექიზი სოქაქ,  
ბირლიქ აპარტმანი No. 6/8,  
ოსმანბეი, სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10715 R  
(151) 10 09 1998 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10718 R  
(151) 10 09 1998 
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10719 R  
(151) 10 09 1998 
(732) პი ემ პი აი ლლკ 

ჰანტონ & უილიამს, 951 ისტ ბირდ  
სტრიტი, რიჩმონდი, ვირჯინია 23219, 
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10722 R  
(151) 10 09 1998 
(732) კომსკოუპ, ინკ., ჩრდილოეთი კაროლინა 

1100 კომსკოუპ პლეისი, SE, ჰაიკორი,  
ჩრდილოეთი კაროლინა 28602, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10725 R  
(151) 10 09 1998 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი 

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

__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1998 10726 R  
(151) 10 09 1998 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10729 R  
(151) 10 09 1998 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10730 R  
(151) 10 09 1998 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10731 R  
(151) 10 09 1998 
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10651 R  
(151) 10 09 1998 
(732) 55 დზლ ა.გ. 

ვოლჩეშტრასე 27 - 8006 ციურიხი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10699 R  
(151) 10 09 1998 
(732) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშჩესტვო   

„ევროპა პლუს“ (ზაო „ევროპა პლუს“),  
(ქლოუზდ ჯოინტ-სტოკ კომპანი „ევროპა  
პლუს“) 
ულიცა სტანისლავსკოგო, დომ 21,  
სტროენიე 5, მოსკოვი RU-109004,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10673 R  
(151) 10 09 1998 
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა. 

1800 ვევეი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18655 R  
(151) 29 08 2008 
(732) ნიუვეის, ინკ. 
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2089 ნიუვეის დრაივი, სპრინგვილი, UT  
84663, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18656 R  
(151) 29 08 2008 
(732) ნიუვეის, ინკ. 

2089 ნიუვეის დრაივი, სპრინგვილი, UT  
84663, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18657 R  
(151) 29 08 2008 
(732) ანუშ  ანდროსიანი 

ვაზისუბნის მე-2 მრ, 1-ლი კორპ. ბ. 97,  
0152, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18559 R  
(151) 16 06 2008 
(732) მორენო, ს.ა. 

ფუენტე დე ლა სალუდი 2, 14006  
კორდობა, ესპანეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18661 R  
(151) 29 08 2008 
(732) კაზა დელ კაფე ვერნიანო ს.პ.ა. 

ს.ს. ტურინი-ასტი კმ 20 10026 სანტენა,  
ტურინი, იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18662 R  
(151) 29 08 2008 
(732) კაზა დელ კაფე ვერნიანო ს.პ.ა. 

ს.ს. ტურინი-ასტი კმ 20 10026 სანტენა,  
ტურინი, იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18664 R  
(151) 29 08 2008 
(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 

410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18665 R  
(151) 29 08 2008 
(732) პირესა ჰოლდინგს ლიმიტიდ 

ნაიკუ ჯორჯიუ, 6 ბლოკ C, 7  
ფლორი, ფლეტ/ოფის 704, P.C. 1095, 
ნიქოზია, კვიპროსი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18666 R  
(151) 29 08 2008 
(732) პირესა ჰოლდინგს ლიმიტიდ 

ნაიკუ ჯორჯიუ, 6 ბლოკ C, 7  

ფლორი, ფლეტ/ოფის 704, P.C. 1095,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18668 R  
(151) 29 08 2008 
(732) ინტერნეშენელ ბიზნეს კომპანი  

„ნუტრიტეკ ინტერნეშენელ, კორპ.“ 
ს.ყ. 3321, როუდ ტაუნი, ტორტოლა,  
ვირჯინის კუნძულები (ბრიტანეთის) 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18674 R  
(151) 29 08 2008 
(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 

410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10567 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ვიტცენმან გმბჰ მეტალშლაუხ-ფაბრიკ  

ფორცჰაიმ 
134, ოსტლიხ კარლ-ფრიდრიხ-შტრასე,  
D-7530 ფორცჰაიმი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10685 R  
(151) 10 09 1998 
(732) სანოფი-ავენტის 

174, ავენიუ დე ფრანსი, 75013 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10686 R  
(151) 10 09 1998 
(732) სანოფი 

54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10687 R  
(151) 10 09 1998 
(732) კურაჟ პარფიუმ 

40, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10572 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ზე ბოდი შოფ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

უოტერსმიდი, ლიტლჰემპტონი, ვესტ- 
სასექსი, BN17 6LS, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
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(111) M 1998 10488 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ, ნიუ-ჯერზის  

შტატის კორპორაცია 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა, ნიუ- 
ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზის შტატი, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10491 R  
(151) 26 08 1998 
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.   

2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10492 R  
(151) 26 08 1998 
(732) დანისკო ა/ს 

ლანგებროგადი 1, ს/ყ 17 DK-1001  
კოპენჰაგენი, დანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10584 R  
(151) 27 08 1998 
(732) კასტროლ ლიმიტიდ 

ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,  
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
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(111) M 1998 9411 R  
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს 

ბრეელტევეი 18, DK-2970 ჰორსხოლმი,  
დანია 

(791) ველუქს ა/ს 
ედელსვეი 99, 2970 ჰორსხოლმი, დანია 

(793) 1577 
(793) 05 12 2018-დან ნიშნის მოქმედების  

ვადით 
(793) მარტივი 
(793)  
6 – სამშენებლო მასალები, კარები და ფანჯ-
რები, სანათურების ჩათვლით; მინის სახურა-
ვები; მანსარდის ფანჯრები; ტერასა-სახურა-
ვები; სახურავის მასალები; სახურავის ელე-
მენტები; განათების ჩარჩოები; ფანჯრის ჩარ-
ჩოები და სექციები; ჩამკეტი და გამღები სა-
მარჯვები და მექანიზმები ფანჯრებისათვის; 
დასამაგრებელი სამარჯვები, ჩამკეტი სამარ-
ჯვები და ფიტინგები ფანჯრებისა და კარები-
სათვის; ლითონის სამშენებლო ნაწარმი; სა-
ვენტილაციო და საკვამლე სარქველები;  ფან-
ჯრის დასაფარი მასალები, გარსაცმისა და 
პროფილების ჩათვლით; ვენეციური ფარდები; 
გორგოლაჭიანი ფარდები; დარაბები, გორგო-
ლაჭიანი დარაბები; კოლოფები გორგოლა-
ჭიანი დარაბებისა და ფარდულებისათვის; სა-
მართავი სამარჯვები ვენეციური ფარდების, 
გორგოლაჭიანი ფარდების, დარაბებისა და 
გორგოლაჭიანი დარაბებისათვის; ნაწილები 
და საკუთნო ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სა-
ქონლისათვის; ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 
საქონელი დამზადებულია ლითონისაგან ან 
ლითონის გამოყენებით. 
 

9 – ელექტრული და ელექტრული მართვის ინ-
სტრუმენტები და აპარატები, სახელდობრ, დი-
სტანციური მართვის ინსტრუმენტები და აპა-
რატები ფანჯრის გაღებისა და დაკეტვისათ-
ვის, წვიმის, სინოტივის, ტემპერატურის, ქარი-
სა და მზის გადამწოდები, ყველაფერი ზემოთ 
ხსენებული სამართავი ინსტრუმენტებისა და 
აპარატების აქტივიზაციისათვის; საკონტრო-
ლო პანელები ზემოთ ხსენებული აპარატები-
სა და ინსტრუმენტების ელექტრონული დაკ-
ვირვებისა და ფუნქციონირებისათვის; ელექ-
ტრული მართვის აპარატები ფანჯრის შიდა 
და გარე ეკრანის რეგულირებისა და კონტრო-
ლისათვის; ელექტრული და ელექტრონული 
მართვის ინსტრუმენტები და აპარატები; ნაწი-
ლები და ფიტინგები ზემოხსენებული საქონ-
ლისათვის; ყველაფერი შეტანილი ამ კლასში. 
 

19 – სამშენებლო მასალები, მონტაჟისათვის 
გამზადებული  სამშენებლო  ნაწილების ჩათ- 

 
 
 
ვლით; ფანჯრები, სანათურების ჩათვლით; სი-
ნთეზური მასალისაგან (პლასტმასისაგან) და-
მზადებული ფანჯრები, ფანჯრის ჩარჩოები 
და სექციები, ფანჯრის ჩარჩოებისა და სექ-
ციების ჩათვლით, დამზადებული სინთეზური 
მასალისაგან (პლასტმასისაგან); კარები; მან-
სარდის ფანჯრები; ტერასა-სახურავები; სავე-
ნტილაციო და საკვამლე სარქვლები სამშე-
ნებლო მიზნებისათვის; განათების ჩარჩოები, 
დასაფარი მასალები ფანჯრებისათვის, გარ-
საცმისა და პროფილების ჩათვლით; მინა, საი-
ზოლაციო და ფანჯრის მინის ჩათვლით; ხის, 
ხის მსგავსი მასალების ან სინთეზური მასა-
ლისაგან (პლასტმასისაგან) დამზადებული 
პანელები და კედლის საფარები, მინის სახუ-
რავები; სახურავის მასალები და ელემენტები; 
დარაბები, გორგოლაჭიანი დარაბები; ნაწი-
ლები და საკუთნო ყველა ამ საქონლისათვის; 
ყველა ეს საქონელი დამზადებულია არალი-
თონური მასალებისაგან. 
 

20 – ვენეციური ფარდები, სათანადო ნაწილე-
ბი და საკუთნო, ხის ან არა საფეიქრო პლას-
ტიკური მასალისაგან დამზადებული გორგო-
ლაჭიანი ფარდები, სინთეზური მასალის ან 
ხის დარაბები, ფურნიტურა და ჩარჩოები. 
 

24 – მზა ფარდები; ფარდულები, ტენტები და 
ჟალუზები სახურავის ფანჯრებისა და სანა-
თურებისათვის. 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9412 R  
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს 

ბრეელტევეი 18, DK-2970 ჰორსხოლმი,  
დანია 

(791) ველუქს ა/ს 
ედელსვეი 99, 2970 ჰორსხოლმი, დანია 

(793) 1578 
(793) 05 12 2018-დან ნიშნის მოქმედების  

ვადით 
(793) მარტივი 
(793)  
9 – ელექტრული და ელექტრონული მართვის 
ინსტრუმენტები და აპარატები, სახელდობრ, 
ფანჯრის გამღები და დამკეტი დისტანციური 
მართვის ინსტრუმენტები და აპარატები; წვი-
მის, სინოტივის, ტემპერატურის, ქარისა და 
მზის გადამწოდები, ყველაფერი ზემოხსენე-
ბული სამართავი ინსტრუმენტებისა და აპარა-
ტურის აქტივიზაციისათვის; საკონტროლო 
პანელები ზემოხსენებული აპარატებისა და 
ინსტრუმენტების ელექტრონული დაკვირვე-
ბისა და ფუნქციონირებისათვის; ელექტრული 
მართვის აპარატები ფანჯრის შიდა და გარე 

salicenzio xelSekruleba 
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ეკრანის რეგულირებისა და კონტროლისათ-
ვის; ელექტრული და ელექტრონული მართვის 
ყველა ინსტრუმენტი და აპარატი; ნაწილები 
და ფიტინგები ზემოხსენებული საქონლისათ-
ვის, შეტანილი ამ კლასში. 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2608 R  
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს 

ბრეელტევეი 18, DK-2970 ჰორსხოლმი,  
დანია 

(791) ველუქს ა/ს 
ედელსვეი 99, 2970 ჰორსხოლმი, დანია 

(793) 1575 
(793) 05 12 2018-დან ნიშნის მოქმედების  

ვადით 
(793) მარტივი 
(793)  
6 – ფანჯრის ჩარჩოები, ფანჯრის სექციები და 
მისი ჩასაკეტი მოწყობილობები დამზადებუ-
ლი ლითონისაგან, ლითონის შტორები, შტო-
რების ნაწილები და მექანიზმები, ვენეციური 
შტორები და ასაკეცი შტორები, გორგოლა-
ჭიანი მექანიზმები. 
 

19 – სამშენებლო მასალები კარების, ფანჯრე-
ბის, სინათლის ლიუკის ფანჯრების, მინის სა-
ხურავების, საფარი მასალების, გარე პანელე-
ბისა და კედლის საფარი ფურცლების (არა-
ლითონური) სახით, ნაწილები და დამხმარე 
მოწყობილობები ზემოხსენებული საქონლი-
სათვის (სხვა კლასებში შეტანილის გარდა). 
 

20 – ფანჯრებში ჩასაყენებელი ვენეციური 
შტორები, სინათლის ლიუკები და მინის სახუ-
რავები. 
 

24 – ნაჭრის შტორები და გორგოლაჭიანი  სა-
ხურავი. ჩარდახები ფანჯრებსა და  მინის სა-
ხურავის სინათლის ლიუკებზე დასამონტა-
ჟებლად. 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2609 R  
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს 

ბრეელტევეი 18, DK-2970 ჰორსხოლმი,  
დანია 

(791) ველუქს ა/ს 
ედელსვეი 99, 2970 ჰორსხოლმი, დანია 

(793) 1576 
(793) 05 12 2018-დან ნიშნის მოქმედების  

ვადით 
(793) მარტივი 
(793)  
19 – სამშენებლო მასალები, ასაწყობად გამ-
ზადებული სამშენებლო დეტალების ჩათვ-
ლით, ფანჯრები, ბუნებრივი განათების  ფან-
ჯრების ჩათვლით; კარები; ჰაერის გამოსა-
შვები სარქველები და საკვამლე სარქველები 

სამშენებლო მიზნებისათვის; ჰიდროსაიზო-
ლაციო ჩარჩოები; მინა, საიზოლაციო მინისა 
და ფანჯრის მინის ჩათვლით, პანელები და 
ხის საფარები კედლებისათვის, ხის იმიტაცი-
ის შემქმნელი ან პლასტიკის მასალის საფა-
რები; მინის სახურავები; მასალები სახურავი-
სათვის და სახურავის ელემენტები; დარაბები, 
გორგოლაჭიანი გასაშლელი დარაბების ჩათ-
ვლით; ნაწილები და აქსესუარები ყველა მი-
თითებული საქონლისათვის - ყველა ჩამოთ-
ვლილი საქონელი არალითონურია. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23078 R  
(732) ფორბს ლლკ 

499 ვაშინგტონ ბულვარი, ჯერსი სითი,  
ნიუ-ჯერსი 07310, აშშ 

(791) ფორბს აიპი (ეიჩკეი) ლტდ 
21/F, 88 გლოსტერ როუდი, ვანჩაი, ჰონგ- 
კონგი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(793) 1580 
(793) 29 11 2018-დან ნიშნის მოქმედების  

ვადით 
(793) განსაკუთრებული 
(793)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური 
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სავაჭ-
რო ავტომატები და მექანიზმები აპარატები-
სათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპა-
რატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის 
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუ-
ტერები; კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; ცეცხლმქრობები; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონულ გამოცემებზე ხელმოწერების უზ-
რუნველსაყოფად და მათ გადასაცემად მო-
ბილურ მოწყობილობებზე; ჩატვირთვადი ელ-
ექტრონული გამოცემები. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოე-
ბისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის 
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
ქანები და კანტორის საკუთნო (ავეჯის გარ-
და); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება 
(აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი 
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მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე;  
პერიოდული გამოცემები; ბეჭდვითი გამოცე-
მები, მათ შორის, ჟურნალები, შეტყობინებები, 
მონაცემები, რეპორტაჟები, სტატიები. 
 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და  კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება; სხვადასხვა თემებთან დაკავშირე-
ბული არაჩატვირთვადი ელექტრონული გამო-
ცემებით უზრუნველყოფა; ტექსტური მასა-
ლების გამოქვეყნება (სარეკლამო მასალების 
გარდა); ბეჭდვითი პროდუქციისა და ჟურნა-
ლების გამოქვეყნება და რედაქტირება; ინტე-
რაქტიული წიგნებისა და პერიოდული გამო-
ცემების გამოქვეყნება; მულტიმედიური მასა-
ლის გამოქვეყნება ინტერაქტიულ რეჟიმში; 
საგამომცემლო მომსახურება პერიოდული და 
არაპერიოდული გამოცემებისათვის, რეკლა-
მის გარდა. 
__________________________________________ 
 
(800) 928560 
(732) VKR Holding A/S 

Tobaksvejen 10, DK-2860 Søborg, დანია 
(791) ველუქს ა/ს 

ედელსვეი 99, 2970 ჰორსხოლმი, დანია 
(793) 1579 
(793) მარტივი 
(793) 05-12-2018- დან ნიშნის მოქმედების  

ვადით 
(793)  
19 – Building materials (not of metal), including rea-
dy mountable building parts, windows, including 
skylights and roof windows, windows of synthetic 
material/plastics, window sections, roof terraces, ro-
of balconies, superstructure of glass, tubular skyli-
ghts, flashings, window linings, jalousies, roller jalo-
usies shutters, roller shutters, outdoor blinds; parts 
and accessories (not contained in other classes) for 
the said goods, all the said goods not of metal. 
 

20 – Venetian blinds (for indoor use) and parts and 
accessories (not contained in other classes) therefor; 
roller curtains, including roller blinds of wood, synt-
hetic materials and of non-textile materials. 
 

24 – Ready made curtains, shades and blinds of 
textile materials or of synthetic materials for sky-
lights and roof windows. 
 

37 – Installation, maintenance and repair in connec-
tion with windows. 
__________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 61 K 31/5377; A 61 P 35/00; C 07 D 495/04 AP 2019 14539 A 
C 25 C 5/02, 7/02 AP 2019 14629 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2019 14539 A A 61 K 31/5377; A 61 P 35/00; C 07 D 495/04 
AP 2019 14629 A C 25 C 5/02, 7/02 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 43 B 7/12; A 43 B 23/02 P 2019 6959 B AP 2018 14409 A 
A 61 K 31/53; C 07 D 253/08 P 2019 6961 B AP 2018 14515 A 

A 61 K 39/395 P 2019 6956 B AP 2018 13723 A 
C 07 K 5/02 P 2019 6957 B AP 2018 14134 A 
E 02 B 8/02 P 2019 6958 B AP 2018 14189 A 

G 10 L 19/008 P 2019 6960 B AP 2018 14481 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2019 6956 B AP 2018 13723 A A 61 K 39/395 
P 2019 6957 B AP 2018 14134 A C 07 K 5/02 
P 2019 6958 B AP 2018 14189 A E 02 B 8/02 
P 2019 6959 B AP 2018 14409 A A 43 B 7/12; A 43 B 23/02 
P 2019 6960 B AP 2018 14481 A G 10 L 19/008 
P 2019 6961 B AP 2018 14515 A A 61 K 31/53; C 07 D 253/08 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2010 13723 AP 2018 13723 A P 2019 6956 B 
AP 2014 14134 AP 2018 14134 A P 2019 6957 B 
AP 2016 14189 AP 2018 14189 A P 2019 6958 B 
AP 2015 14409 AP 2018 14409 A P 2019 6959 B 
AP 2015 14481 AP 2018 14481 A P 2019 6960 B 
AP 2015 14515 AP 2018 14515 A P 2019 6961 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 63 F 13/00 AU 2019 14806 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2019 14806 U A 63 F 13/00 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

C 02 F 3/32 U 2019 2004 Y AU 2018 14736 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2019 2004 Y AU 2018 14736 C 02 F 3/32 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2018 14736 AU 2018 14736 U 2019 2004 Y 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

09-01 AD 2019 1064 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2019 1064 S 09-01 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

32-00 D 2019 799 S AD 2018 1042 S 
32-00 D 2019 800 S AD 2018 1043 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2019 799 S AD 2018 1042 S 32-00 
D 2019 800 S AD 2018 1043 S 32-00 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2018 1042 AD 2018 1042 S D 2019 799 S 
AD 2018 1043 AD 2018 1043 S D 2019 800 S 

 
DdaCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

19-08 D 2019 801 S 

 
patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 

Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2019 801 S 19-08 

 
ganacxadis nomris da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
patentis nomeri 

(11) 

AD 2019 1077 D 2019 801 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2019 30911 R AM 101693 - 6(514)2019 
M 2019 30912 R AM 101921 - 6(514)2019 
M 2019 30913 R AM 102033 - 6(514)2019 
M 2019 30914 R AM 102026 - 6(514)2019 
M 2019 30915 R AM 101910 - 6(514)2019 
M 2019 30916 R AM 101905 - 6(514)2019 
M 2019 30917 R AM 101667 - 6(514)2019 
M 2019 30918 R AM 102054 - 6(514)2019 
M 2019 30919 R AM 102066 - 6(514)2019 
M 2019 30920 R AM 101912 - 6(514)2019 
M 2019 30921 R AM 101915 - 6(514)2019 
M 2019 30922 R AM 102050  - 6(514)2019 
M 2019 30923 R AM 102036 - 6(514)2019 
M 2019 30924 R AM 102040 - 6(514)2019 
M 2019 30925 R AM 102078 - 6(514)2019 
M 2019 30926 R AM 92105 AM 2018 92105 A 17(501)2018 
M 2019 30927 R AM 93349 AM 2018 93349 A 17(501)2018 
M 2019 30928 R AM 93709 AM 2018 93709 A 7(491)2018 
M 2019 30929 R AM 93818 AM 2018 93818 A 9(493)2018 
M 2019 30930 R AM 95113 AM 2018 95113 A 16(500)2018 
M 2019 30931 R AM 95236 AM 2018 95236 A 20(504)2018 
M 2019 30932 R AM 95360 AM 2018 95360 A 21(505)2018 
M 2019 30933 R AM 95658 AM 2018 95658 A 20(504)2018 
M 2019 30934 R AM 95659 AM 2018 95659 A 20(504)2018 
M 2019 30935 R AM 95689 AM 2018 95689 A 17(501)2018 
M 2019 30936 R AM 95713 AM 2018 95713 A 17(501)2018 
M 2019 30937 R AM 95714 AM 2018 95714 A 17(501)2018 
M 2019 30938 R AM 95715 AM 2018 95715 A 17(501)2018 
M 2019 30939 R AM 95801 AM 2018 95801 A 17(501)2018 
M 2019 30940 R AM 95835 AM 2018 95835 A 16(500)2018 
M 2019 30941 R AM 96006 AM 2018 96006 A 18(502)2018 
M 2019 30942 R AM 96240 AM 2018 96240 A 17(501)2018 
M 2019 30943 R AM 96283 AM 2018 96283 A 19(503)2018 
M 2019 30944 R AM 96485 AM 2018 96485 A 17(501)2018 
M 2019 30945 R AM 96594 AM 2018 96594 A 19(503)2018 
M 2019 30946 R AM 96671 AM 2018 96671 A 18(502)2018 
M 2019 30947 R AM 96693 AM 2018 96693 A 20(504)2018 
M 2019 30948 R AM 96694 AM 2018 96694 A 20(504)2018 
M 2019 30949 R AM 96709 AM 2018 96709 A 21(505)2018 
M 2019 30950 R AM 96710 AM 2018 96710 A 21(505)2018 
M 2019 30951 R AM 96763 AM 2018 96763 A 21(505)2018 
M 2019 30952 R AM 96767 AM 2018 96767 A 21(505)2018 
M 2019 30953 R AM 96810 AM 2018 96810 A 21(505)2018 
M 2019 30954 R AM 96817 AM 2018 96817 A 21(505)2018 
M 2019 30955 R AM 96862 AM 2018 96862 A 22(506)2018 
M 2019 30956 R AM 96863 AM 2018 96863 A 21(505)2018 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2019 30957 R AM 96865 AM 2018 96865 A 22(506) 2018 
M 2019 30958 R AM 96868 AM 2018 96868 A 21(505)2018 
M 2019 30959 R AM 96892 AM 2018 96892 A 22(506)2018 
M 2019 30960 R AM 96917 AM 2018 96917 A 20(504)2018 
M 2019 30961 R AM 96918 AM 2018 96918 A 20(504)2018 
M 2019 30962 R AM 97008 AM 2018 97008 A 20(504)2018 
M 2019 30963 R AM 97014 AM 2018 97014 A 22(506)2018 
M 2019 30964 R AM 97197 AM 2018 97197 A 21(505)2018 
M 2019 30965 R AM 97216 AM 2018 97216 A 21(505)2018 
M 2019 30966 R AM 97223 AM 2018 97223 A 22(506)2018 
M 2019 30967 R AM 97369 AM 2018 97369 A 21(505)2018 
M 2019 30968 R AM 97379 AM 2018 97379 A 22(506)2018 
M 2019 30969 R AM 97386 AM 2018 97386 A 22(506)2018 
M 2019 30970 R AM 97404 AM 2018 97404 A 22(506)2018 
M 2019 30971 R AM 97405 AM 2018 97405 A 22(506)2018 
M 2019 30972 R AM 97687 AM 2018 97687 A 23(507)2018 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2019 98912 A AM 98912 
AM 2019 98967 A AM 98967 
AM 2019 98974 A AM 98974 
AM 2019 98975 A AM 98975 

1 2  AM 2019 98977 A AM 98977 
AM 2019 88323 A AM 88323  AM 2019 98978 A AM 98978 
AM 2019 96645 A AM 96645  AM 2019 98979 A AM 98979 
AM 2019 96893 A AM 96893  AM 2019 98980 A AM 98980 
AM 2019 97474 A AM 97474  AM 2019 98982 A AM 98982 
AM 2019 97475 A AM 97475  AM 2019 98984 A AM 98984 
AM 2019 97965 A AM 97965  AM 2019 98985 A AM 98985 
AM 2019 98438 A AM 98438  AM 2019 98986 A AM 98986 
AM 2019 98766 A AM 98766  AM 2019 98987 A AM 98987 
AM 2019 98768 A AM 98768  AM 2019 98988 A AM 98988 
AM 2019 98772 A AM 98772  AM 2019 98989 A AM 98989 
AM 2019 98777 A AM 98777  AM 2019 98990 A AM 98990 
AM 2019 98778 A AM 98778  AM 2019 98991 A AM 98991 
AM 2019 98779 A AM 98779  AM 2019 98996 A AM 98996 
AM 2019 98780 A AM 98780  AM 2019 99061 A AM 99061 
AM 2019 98782 A AM 98782  AM 2019 99066 A AM 99066 
AM 2019 98783 A AM 98783  AM 2019 99082 A AM 99082 
AM 2019 98784 A AM 98784  AM 2019 99154 A AM 99154 
AM 2019 98786 A AM 98786  AM 2019 99174 A AM 99174 
AM 2019 98787 A AM 98787  AM 2019 99179 A AM 99179 
AM 2019 98789 A AM 98789  AM 2019 99180 A AM 99180 
AM 2019 98790 A AM 98790  AM 2019 99181 A AM 99181 
AM 2019 98791 A AM 98791  AM 2019 99184 A AM 99184 
AM 2019 98792 A AM 98792  AM 2019 99185 A AM 99185 
AM 2019 98793 A AM 98793  AM 2019 99189 A AM 99189 
AM 2019 98794 A AM 98794  AM 2019 99190 A AM 99190 
AM 2019 98796 A AM 98796  AM 2019 99192 A AM 99192 
AM 2019 98800 A AM 98800  AM 2019 99313 A AM 99313 
AM 2019 98890 A AM 98890  AM 2019 99354 A AM 99354 
AM 2019 98894 A AM 98894  AM 2019 99356 A AM 99356 
AM 2019 98905 A AM 98905    
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
9 AM 2019 99179 A 
9 AM 2019 99180 A 
9 AM 2019 99181 A 

10 AM 2019 98766 A 
1 2  10 AM 2019 98768 A 
1 AM 2019 96645 A  10 AM 2019 98905 A 
1 AM 2019 98996 A  10 AM 2019 98996 A 
2 AM 2019 98996 A  11 AM 2019 98890 A 
2 AM 2019 99192 A  11 AM 2019 98996 A 
3 AM 2019 96893 A  11 AM 2019 99082 A 
3 AM 2019 98996 A  11 AM 2019 99179 A 
3 AM 2019 99190 A  11 AM 2019 99180 A 
4 AM 2019 98996 A  11 AM 2019 99181 A 
5 AM 2019 96645 A  12 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98766 A  12 AM 2019 99313 A 
5 AM 2019 98768 A  13 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98778 A  14 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98779 A  15 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98780 A  16 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98782 A  17 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98783 A  18 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98784 A  19 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98786 A  20 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98787 A  21 AM 2019 98978 A 
5 AM 2019 98789 A  21 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98790 A  22 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98791 A  23 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98792 A  24 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98793 A  25 AM 2019 98989 A 
5 AM 2019 98794 A  25 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98796 A  25 AM 2019 99190 A 
5 AM 2019 98979 A  26 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98980 A  27 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98982 A  28 AM 2019 97475 A 
5 AM 2019 98984 A  28 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98985 A  29 AM 2019 98990 A 
5 AM 2019 98986 A  29 AM 2019 98996 A 
5 AM 2019 98996 A  29 AM 2019 99066 A 
5 AM 2019 99082 A  29 AM 2019 99190 A 
5 AM 2019 99174 A  29 AM 2019 99354 A 
5 AM 2019 99190 A  29 AM 2019 99356 A 
6 AM 2019 98996 A  30 AM 2019 98990 A 
7 AM 2019 98996 A  30 AM 2019 98996 A 
7 AM 2019 99179 A  30 AM 2019 99066 A 
7 AM 2019 99180 A  30 AM 2019 99154 A 
7 AM 2019 99181 A  30 AM 2019 99190 A 
7 AM 2019 99192 A  31 AM 2019 97474 A 
8 AM 2019 98890 A  31 AM 2019 97475 A 
8 AM 2019 98996 A  31 AM 2019 98990 A 
8 AM 2019 99179 A  31 AM 2019 98996 A 
9 AM 2019 98890 A  31 AM 2019 99190 A 
9 AM 2019 98894 A  32 AM 2019 98990 A 
9 AM 2019 98996 A  32 AM 2019 98996 A 
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sistemuri saZieblebi 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

1 2  1 2 
32 AM 2019 99190 A  37 AM 2019 98996 A 
33 AM 2019 98772 A  38 AM 2019 98996 A 
33 AM 2019 98912 A  39 AM 2019 98991 A 
33 AM 2019 98967 A  39 AM 2019 98996 A 
33 AM 2019 98990 A  40 AM 2019 98996 A 
33 AM 2019 98996 A  41 AM 2019 97965 A 
33 AM 2019 99184 A  41 AM 2019 98974 A 
34 AM 2019 98975 A  41 AM 2019 98996 A 
34 AM 2019 98996 A  42 AM 2019 98996 A 
34 AM 2019 99185 A  43 AM 2019 97965 A 
35 AM 2019 88323 A  43 AM 2019 98777 A 
35 AM 2019 97474 A  43 AM 2019 98800 A 
35 AM 2019 97475 A  43 AM 2019 98967 A 
35 AM 2019 98438 A  43 AM 2019 98977 A 
35 AM 2019 98977 A  43 AM 2019 98990 A 
35 AM 2019 98987 A  43 AM 2019 98996 A 
35 AM 2019 98988 A  43 AM 2019 99061 A 
35 AM 2019 98990 A  43 AM 2019 99189 A 
35 AM 2019 98996 A  43 AM 2019 99190 A 
35 AM 2019 99190 A  44 AM 2019 96893 A 
36 AM 2019 98996 A  44 AM 2019 98996 A 
36 AM 2019 99190 A  45 AM 2019 98996 A 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

3 M 2019 30917 R 
5 M 2019 30924 R 
6 M 2019 30913 R 
6 M 2019 30925 R 
9 M 2019 30920 R 

12 M 2019 30911 R 
16 M 2019 30920 R 
19 M 2019 30925 R 
25 M 2019 30918 R 
25 M 2019 30921 R 
30 M 2019 30916 R 
31 M 2019 30914 R 
32 M 2019 30915 R 
33 M 2019 30915 R 
33 M 2019 30923 R 
34 M 2019 30919 R 
35 M 2019 30920 R 
35 M 2019 30922 R 
38 M 2019 30920 R 
41 M 2019 30920 R 
43 M 2019 30912 R 
43 M 2019 30916 R 
43 M 2019 30922 R 

 
 #6 2019 03 25 

 
142 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

6(514) 

 

gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

dizainebi 

sasaqonlo niSnebi 

 

 

 

 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2019 03 22 
 

tiraJi: 25 

SekveTa #6 
 
 
 

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze. 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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