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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

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

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

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

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

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

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

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

baze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

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

გამოგონებები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15271; 15174; 15054; 15188 

 

• პატენტები:  
7243-7251 

 

სასარგებლო მოდელები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15553 

 

• პატენტები:  
2078-2081 

  

სასაქონლო ნიშნები 
 

• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი  განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია  
     გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ: 

 

109109; 109511; 109587; 109599, 109600; 109608; 109611; 109657; 109662, 109663; 109665; 109669; 109676; 
109678, 109679; 109681; 109733-109737; 109749; 109751, 109752; 109767-109771; 109775, 109776; 109833; 
109838, 109839; 109848; 109916-109918; 109920; 109938, 109939; 109941-109947; 109954; 109957; 109959, 
109960; 110119-110121; 110124, 110125; 110131 
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33896-33913; 33942 
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მინიჭების შესახებ: 
105413; 107352*; 108800; 108908-108911; 108913-08915; 108922-108924; 108933; 108974-108976; 108978-
108981; 108988; 109062; 109066; 109079-109082; 109100; 109176; 109195-109199; 109239; 109306; 109308-  
-109310; 109347-109349; 109386-109389; 109405; 109444; 109447-109449; 109479; 109482; 109484; 109495; 
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საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება 
 

ხვანჭკარა  
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განყოფილება A 
 

A 47 
 
(10) AP 2021 15271 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 L 1/00 
E 06 B 7/02 
F 24 F 13/00 

(21) AP 2020 15271 (22) 2020 02 04 
(71) ლუკა პაჭკორია (GE)  

სანაპიროს ქ. 2ა,  0105, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ლუკა პაჭკორია (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) მოწყობილობა ფანჯრის ავტომატური 

წმენდისათვის და ვენტილაციისათვის 
(57) მოწყობილობა შეიცავს ფანჯრის საწმენდ 
ელემენტს 5 და მის გადამაადგილებელ საშუა-
ლებას შესრულებულს შკივებზე 2ა, 2ბ, 2გ და 
2დ მოდებული კბილებიანი ღვედების სახით 3ა 
და 3ბ, დაკავშირებულს რევერსიულ ელექტრო-
ძრავასთან 1, ამასთან, ღვედებზე დამაგრებუ-
ლია ფირფიტის სახით შესრულებული ელემენ-
ტი 9 ფანჯრის საწმენდი ელემენტის ზევით-
ქვევით გადაადგილების გადამრთველ პირველ 
8ა და მეორე 8ბ მექანიზმზე ზემოქმედების შე-
საძლებლობით, აგრეთვე, მოწყობილობა დამა-
ტებით შეიცავს სარეცხი ხსნარის სარქველს 13 
აღჭურვილს შლანგებით 14ა და 14ბ, სავენტი-
ლაციო ყუთს 12, მასში განთავსებულ ოზონა-
ტორს 18, ფილტრებს 20 და 29, ხმამაღლამოლა-
პარაკეებს 25 და მართვის პლატას 26, ამასთან, 
სარეცხი ხსნარის სარქველის ტუმბოსთან დამა-
კავშირებელი შლანგი 14ბ და სავენტილაციო 
ყუთი 12 მოთავსებულია კორპუსი-ჩარჩოს პირ-
ველ სექციაში 32, ხოლო სარეცხი ხსნარის სარქ-
ველი შეერთებულია, ასევე, გამომავალ შლანგ-
თანაც 14ა, გარდა ამისა, მოწყობილობა დამატე-
ბით შეიცავს ძრავასთან 10 დაკავშირებულ ოთხ 
შკივს 2ე, 2ვ, 2ზ და 2თ ღვედის დამატებითი 
დაჭიმვისათვის. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა:  5 

 
________________________________________ 
 

განყოფილება B 
 
B 65 
 
(10) AP 2021 15174 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 65 B 1/06 
(21) AP 2018 15174 (22) 2018 03 20 
(31) P 201730587 
(32) 2017 03 31 
(33) ES 
(71) ლაბორატორიოს ფარმაცეუტიკოს  

როვი, ს. ა. (ES)  
კალიე ხულიან კამარილო, 35, მადრიდი,  
28037, ესპანეთი (ES) 

(72) ელენა სებადერა მირანდა (ES);  
იბონ გუტიერო ადურიზ (ES);  
მარია გარსია ამო (ES) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2019 08 23 
(86) PCT/EP2018/056968, 2018 03 20 

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

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

ფიგ. 2 
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გამოგონებები 

(54) ფარმაცევტულ კონტეინერში მყარი 
ნივთიერებების გრავიმეტრული  
შევსების პროცესი სტერილურ  
პირობებში 

(57) სტერილურ პირობებში მცირე ზომის ფარ-
მაცევტული კონტეინერების, მათ შორის, შპრი-
ცების, სინჯარების, კაფსულების, ამპულების, 
ერთჯერადი დოზირების მოწყობილობების, 
ინჰალატორების, ფლაკონების, პაკეტ-საშეების 
ან ტომრების გრავიმეტრული შევსების ხერხი 
მყარი ნივთიერებებით, რომლებიც შერჩეულია 
ფხვნილების, ლიოფილიზატების, გრანულე-
ბის, აბების, ნანონაწილაკების ან მიკრონაწილა-
კების შემცველ ჯგუფიდან. კერძოდ, გამოგო-
ნება ეხება ასეპტიკურ პირობებში დოზირებუ-
ლი და მომზადებული ერთი ან რამდენიმე მყა-
რი სტერილური ფარმაცევტული ნივთიერებით 
ან სტერილური დამხმარე შემავსებელით ფარ-
მაცევტული კონტეინერების გრავიმეტრული 
შევსების ხერხს. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 23 დამოკიდებული 
ფიგურა:  5 
________________________________________ 
 

განყოფილება E 
 
E 04 
 
(10) AP 2021 15054 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 B 5/32  
(21) AP 2017 15054 (22) 2017 09 27 
(31) 10 2016 118 298.2 
(32) 2016 09 28 
(33) DE 
(71) ჰაინცე გრუპე ფერვალტუნგს გმბჰ (DE)  

ოიპენერ შტრასე 35, 32051 ჰერფორდ,  
გერმანია (DE) 

(72) ფოლკმარ  ვანინგერ (DE);  
კარსტენ  პფეფერ (DE) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2019 04 22 
(86) PCT/EP2017/074542, 2017 09 27 
(54) ბეტონის გადახურვა, კომპლექტი  

ბეტონის გადახურვის დასამზადებლად  
და ბეტონის გადახურვის დამზადების  
ხერხი 

(57) ბეტონის გადახურვა (1) შეიცავს  ქვედა არ-
მატურის ბადეს (5) და ზედა არმატურის ბადეს  
(2), რომელთა შორის განთავსებულია შემვსები 

ელემენტების სიმრავლე (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80),  ქვედა არმატურის ბადე, ზედა არმატურის 
ბადე (2, 5) და შემვსები ელემენტები (10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80) ჩაშენებულია ბეტონში, თითო-
ეული შემვსები ელემენტი (10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80), სულ მცირე, ნაწილობრივ გარს აკრავს 
ქვედა არმატურის ბადეზე (5) ბეტონსა და ზედა 
არმატურის ბადეზე (2) ბეტონს შორის შეერთე-
ბის დამამყარებელ, სულ მცირე, ერთ არხს (11, 
21, 31, 41, 51, 61, 71, 81). ბეტონის  გადახურვის 
ცენტრალურ ზონაში, შემვსები ელემენტები (10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) ერთმანეთზე მიყრდ-
ნობილია,  სულ  მცირე,  უბნებზე,  სულ  მცირე,  
სამ მხარეზე. გამოგონება, ასევე, ეხება კომპ-
ლექტს  ბეტონის გადახურვის დასამზადებლად   
და ბეტონის გადახურვის დამზადების ხერხს. 
მუხლები:  3 დამოუკიდებელი 
 10 დამოკიდებული 
ფიგურა:  46 

 
ფიგ. 1 

________________________________________ 
 

განყოფილება F 
 
F 03 
 
(10) AP 2021 15188 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 03 G 7/08  
(21) AP 2019 15188 (22) 2019 09 27 
(71) გურამ თოფურია (GE)  

ბაკურიანის ქ. 10, 0171, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) გურამ თოფურია (GE) 
(54) მექანიკური მინი ელექტროსადგური 
(57) ელექტროსადგური შეიცავს სატრანსპორ-
ტო საშუალების სავალ ნაწილზე 1 განლაგებულ 
ორ ჰორიზონტალურ ამძრავ პლატფორმას 4 და 
7, რომლებიც ღერძებით  8 , 11 სახსრულად 2, 3, 
5, 6 დამონტაჟებულია პლატფორმის ქვემოთ 
შესრულებული ამონაღების ურთიერთმოპირ-
დაპირე კიდეებში და აქვთ საწინააღმდეგო მი-
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გამოგონებები 

მართულებით კუთხური გადაადგილების შესა-
ძლებლობა, ამასთან, ამ პლატფორმებიდან ერ-
თის ღერძი 11 დაკავშირებულია ლილვთან 17, 
რომელიც აკავშირებს ხრუტუნა მექანიზმს 13, 
14, 15 და მქნევარა თვალს 16, ხოლო მბრუნავი 
ლილვი 19 ბრუნვის ამამაღლებელი რედუქტო-
რის 18 მეშვეობით დაკავშირებულია გენერა-
ტორთან 21, გარდა ამისა, პლატფორმებს აქვს 
მათი კუთხური გადაადგილების შემზღუდვე-
ლი რეზინის ამორტიზატორები 24 და 25.       
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა: 3 

 
ფიგ. 1 

________________________________________ 
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გამოგონებები 

 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) P 2021 7247 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/404 
A 61 K 31/4045 
A 61 K 31/405 
A 61 K 31/407 
A 61 K 31/4184 
A 61 K 31/4188 
A 61 K 31/423 
A 61 K 31/424 
A 61 P 31/00 
A 61 P 25/00 
A 61 P 35/00 
A 61 P 37/00 
A 61 P 43/00 
A 61 K 31/4355 
A 61 K 31/437 

(10) AP 2020 14317 A (44) 23(555)/2020 
(21) AP 2015 14317 
(22) 2015 03 19 
(24) 2015 03 19 
(31) 1502156.1; 1406154.3 
(32) 2015 02 10; 2014 04 04 
(33) GB; GB 
(86) PCT/EP2015/055823, 2015 03 19 
(73) იომეტ ფარმა ლტდ (GB) 

ნაინ ბაიოკუოტერ ლიტლ ფრანს როუდ,  
ედინბურგი EH16 4UX დიდი  
ბრიტანეთი (GB) 

(72) ფილიპ ქოული (GB); 
ალან უაიზი (GB); 
სიუზან დევისი (GB); 
მაიკლ კიცუნი (GB) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ინდოლის წარმოებულები მედიცინაში 

გამოსაყენებლად 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(11) P 2021 7248 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4196 
A 61 P 35/02 
C 07 D 405/12 
C 07 D 403/12 
C 07 D 249/12 
C 07 D 413/12 
C 07 D 401/12 

(10) AP 2020 15096 A (44) 23(555)/2020 
(21) AP 2017 15096 
(22) 2017 10 25 
(24) 2017 10 25 
(31) PCT/CN2016/103643; 62/569,296  
(32) 2016 10 27; 2017 10 06  
(33) CN; US  
(86) PCT/EP2017/077252, 2017 10 25 
(73) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ (DE)  

კაიზერ-ვილჰელმ-ალეე 1, ლევერკუზენი, 
51373 (DE); 
ზე ჯენერალ ჰოსპიტალ კორპორეიშენ (US)  
55 ფრუიტ სტრიტ, ბოსტონი, მასაჩუსეტსი 
02114, აშშ (US); 
პრეზიდენტ ანდ ფელოუს ოფ ჰარვარდ 
კოლეჯ (US)  
17 ქუინსი სტრიტ, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 
02138, აშშ (US); 
ბაიერ ფარმა აქციენგეზელშაფტ (DE)  
მიულერშტრ. 178, ბერლინი, 13353, 
გერმანია (DE); 
ზე ბროად ინსტიტიუტ ინკ. (US)  
415 მეინ სტრიტ, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 
02142, აშშ (US) 

(72) კლაუდია მერცი (DE);  
მიხაელ ნიჰიუსი (DE);  
კატია ციმერმანი (DE);  
შტეფან ნიკოლაუს გრადლი (DE);  
დუი ნგუენი (DE);  
კნუტ აისი (DE);  
იუდიტ გიუნტერი (DE);  
ტიმო შტელფელდი (DE);  
ანდრეას იანცერი (DE);  
სვენ კრისტიანი (DE);  
თომას მიულერი (DE);  
შერიფ ელ შეიხი (DE);  
ჰან ჯი ჟუ (US);  
მარტინა შაფერი (DE);  
კარლ ფრიდრიხ ნიზინგი (DE);  
ჩანგჯია ჟაო (CN);  

გამოგონების პატენტები 
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გამოგონებები 

დევიდ ბრაიან საიკსი (US);  
სტივენ ჯეიმს ფერარა (US);  
კერი ლიუ (CN);  
მიხაელ კრიობერი (DE) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(54) 2,4,5-სამჩანაცვლებული 1,2,4-ტრია- 

ზოლონები, როგორც   DHODH-ის  
ხელსაყრელი ინჰიბიტორები 

________________________________________ 
 
(11) P 2021 7244 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/519 
A 61 K 9/127 
A 61 P 35/00 

(10) AP 2020 15047 A (44) 24(556)/2020 
(21) AP 2017 15047 
(22) 2017 10 27 
(24) 2017 10 27 
(31) 16306415.7          
(32) 2016 10 28 
(33) EP 
(86) PCT/EP2017/077538, 2017 10 27 
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)  

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს, 
სედექსი, საფრანგეთი (FR); 
ნოვარტის აგ (CH)  
ლიჰსშტრასე 35, 4056, ბაზელი,  
შვეიცარია (CH) 

(72) პიტერ ვესელსი (CH);  
ჰენრიკუს ტიემესენი (CH);  
პაოლო დე მარკო (CH);  
მალიკა ლარაბი (CH);  
ქრისტიან შაიდელი (CH);  
მარინა გურინა (CH) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ლიპოსომური შემადგენლობა კიბოს  

სამკურნალოდ გამოყენებისათვის 
________________________________________ 
 
(11) P 2021 7243 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/565 
A 61 К 9/20 
A 61 К 9/00 

(10) AP 2020 14676 A (44) 23(555)/2020 
(21) AP 2016 14676 
(22) 2016 06 17 
(24) 2016 06 17 
(31) 15172767.4 
(32) 2015 06 18 
(33) EP 
(86) PCT/EP2016/064065, 2016 06 17 
(73) ესტეტრა სპრლ (BE)  

რიუ სენ ჟორჟ 5/7, ლიეჟი, BE-4000,  
ბელგია (BE) 

(72) იოჰანნეს იან  პლატტეუ (NL);  
დენნი იოჰან მარეინ ვან დენ ხიოველ (NL);  
სევერინ ფრანსინ იზაბელ ჯასპარ (BE) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(54) ოროდისპერგირებადი სამკურნალო  

ფორმა, რომელიც შეიცავს კომპონენტს  
ესტეტროლის საფუძველზე 

________________________________________ 
 
(11) P 2021 7249 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 9/08 
A 61 К 47/26 
A 61 К 47/10 
A 61 К 47/14  
A 61 К 9/00 
A 61 К 39/395 
A 61 К 39/00 

(10) AP 2020 14966 A (44) 24(556)/2020 
(21) AP 2017 14966 
(22) 2017 06 28 
(24) 2017 06 28 
(31) 10 2016 0083039 
(32) 2016 06 30 
(33) KR 
(86) PCT/KR2017/006855, 2017 06 28 
(73) სელტრიონ ინკ. (KR)  

23, ეკედემი-რო, იონსუ-გუ ინჩხონ  
22014, კორეა (KR) 

(72) სო იონ  კიმ (KR);  
სუ ხიონ ხონ (KR);  
იონ კიონ სხინ (KR);  
ჩჟუნ სოკ  ოხ (KR);  
ვონ იონ   ხან (KR);  
ჩჟუ ვონ ლი (KR);  
სუ იუნგ კიმ (KR) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(54) სტაბილური თხევადი ფარმაცევტული  

შემადგენლობა 
________________________________________ 
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გამოგონებები 

განყოფილება C 
 
C 07 
 
(11) P 2021 7246 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 311/00 
C 07 C 317/14 
C 07 C 317/26 
C 07 D 239/26 
C 07 D 209/04 

(10) AP 2020 14907 A (44) 23(555)/2020 
(21) AP 2017 14907 
(22) 2017 02 21 
(24) 2017 02 21 
(31) 62/311,573 
(32) 2016 03 22 
(33) US 
(86) PCT/EP2017/053937, 2017 02 21 
(73) ჰელსინ  ჰელთქეა სა (CH) 

ვია პიან სკაიროლო 9 CH-6912 ლუგანო/ 
პაზალო, შვეიცარია (CH) 

(72) კლაუდიო ჯულიანო (IT);  
ანტუან დაინა (CH);  
კლაუდიო პიეტრა (IT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ბენზილსულფონილ-ასიმეტრიული  

შარდოვანები და მათი სამედიცინო  
დანიშნულებით გამოყენება 

________________________________________ 
 

C 09 
 
(11) P 2021 7250 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 09 D 163/10  
C 09 D 167/10 

(10) AP 2020 14588 A (44) 22(554)/2020 
(21) AP 2017 14588 
(22) 2017 09 18 
(24) 2017 09 18 
(31) 16189515.6 
(32) 2016 09 19 
(33) EP 
(73) დავ სე (DE)  

როსდოერფერ  შტრასე 50, 64372  
ობერ-რამშტადი, გერმანია (DE) 

(72) ბეარტიქს ჰერმანი  (DE) 
(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) გამხსნელის შემცველი საფარი  

კომპოზიცია 
________________________________________ 
 

C 12 
 
(11) P 2021 7251 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 N 15/11 
C 12 N 15/63 
C 07 K 19/00 
C 12 N 5/10 

(10) AP 2020 13674 A (44) 23(555)/2020 
(21) AP 2013 13674 
(22) 2013 03 15 
(24) 2013 03 15 
(31) 61/765,576; 61/757,640; 61/716,256; 61/652,086 
(32) 2013 02 15; 2013 01 28; 2012 10 19; 2012 05 25 
(33) US; US; US; US 
(86) PCT/US2013/032589, 2013 03 15 
(73) ტე რიჯენტს ოფ ტე იუნივერსიტი  

ოფ კალიფორნია (US) 
1111, ფრანკლინ სთრიტ, 12th ფლორ,  
ოკლენდი, CA 94607, აშშ (US); 
იუნივერსიტი ოფ ვიენა (AT) 
იუნივერზიტეტსრინგ 1, A-1010 ვენა,  
ავსტრია (AT);  
ემანუელ შარპენტიე (DE) 
ინჰოფენშტრასე 7, 38124 ბრაუნშვეიგი,  
გერმანია (DE) 

(72) ემანუელ შარპენტიე (DE); 
ჯენიფერ ა. დუდნა (US); 
მარტინ იინეკი (US); 
კრიშტოფ ხილინსკი (AT); 
ჯეიმს პარისონ დუდნა კეიტ (US); 
ვენდელ ლიმი (US); 
ლეი ცი (US) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) ხერხები და კომპოზიციები რნმ-მიმა 

რთული სამიზნე დნმ-მოდიფიკაციისათ- 
ვის და ტრანსკრიპციის რნმ-მიმართული  
მოდულირებისთვის 

________________________________________ 
 
C 22 
 
(11) P 2021 7245 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 22 C 38/50  
(10) AP 2020 14510 A (44) 21(553)/2020 
(21) AP 2017 14510 
(22) 2017 06 05 
(24) 2017 06 05 
(73) ირაკლი ქაშაკაშვილი (GE)  

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 19, ბ. 11, 0179, 
თბილისი, საქართველო (GE); 
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გამოგონებები 

მზია თაბაგარი (GE)  
ჟ. შარტავას ქ. 35/37, ბ. 34, 0160, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE)  
აბაშიძის ქ. 68, ბ. 47, 0162, თბილისი,  
საქართველო  (GE); 
ოთარ ბარბაქაძე (GE)  
მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26, 
0145, თბილისი, საქართველო (GE); 
დავით კოპალეიშვილი (GE)  
აბაშიძის ქ. 68, ბ.47, 0162, თბილისი, 
საქართველო (GE) 

(72) ირაკლი ქაშაკაშვილი (GE);  
მზია თაბაგარი (GE);  
ვასილ კოპალეიშვილი (GE);  
ოთარ ბარბაქაძე (GE);  
დავით კოპალეიშვილი (GE) 

(54) გამჭოლი დგანის სამართულების  
საწარმოებელი ფოლადი 

________________________________________ 
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განყოფილება A 
 
A 21 
 
(10) AU 2021 15553 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 21 C 9/06 
(21) AU 2021 15553 (22) 2021 02 09 
(71) ომარ მარსაგიშვილი (GE)  

კრწანისის ქ. 3, კორპ. „ბ“, ბ. 2, 0114, 
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ომარ მარსაგიშვილი (GE) 
(54) მოწყობილობა ხინკლის 

ფორმირებისათვის 
(57) მოწყობილობა შეიცავს სადგარს 11, ნაწარ-
მის მაფორმირებელ კვანძს ცომისა და შიგთავ-
სის მოსათავსებელი წრიული ფირფიტით 8, 
ვერტიკალური ღერძით 1, მასზე უკუქცევით-
წინსვლითი გადაადგილების შესაძლებლობის 
მქონე გარსაცმითა 2 და ჰორიზონტალური 
დისკოებით 5 და 6, რომლებიც ერთმანეთთან 
სახსრულად არის დაკავშირებული დამჭერე-
ბისა 3 და მაფორმირებელი ფრთების 4 საშუა-
ლებით. ზედა დისკო 6 დამაგრებულია ვერ-
ტიკალურ ღერძზე, ხოლო ქვედა დისკო 5 და-
მაგრებულია გარსაცმზე. მოწყობილობა დამა-
ტებით აღჭურვილია ვერტიკალურ სიბრტყეში 
უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის შესაძ-
ლებლობის მქონე ცომის მაფორმირებელი ცი-
ლინდრული ფორმის თავით 12. გარდა ამისა, 
მოწყობილობას გააჩნია ფიქსატორის მქონე 
გარსაცმის გადამაადგილებელი მექანიზმი, 
რომელიც შესრულებულია სახელურიანი ბერ-
კეტის 18 სახით, რომელიც სადგარზე დაყე-
ნებულია მობრუნებისა და გარსაცმთან ზემოქ-
მედების შესაძლებლობით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ფიგ. 1 

________________________________________ 
 

სასარგებლო მოდელები 
 

განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის 
გაცემის შესახებ 

 

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

 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) U 2021 2080 Y (51) Int. Cl. (2006)  

A 61 F 13/15  
(10) AU 2020 15270 U (44) 24(556)/2020 
(21) AU 2020 15270 
(22) 2020 02 04 
(24) 2020 02 04  
(73) ნინო მჭედლიშვილი (GE)  

დიღმის მასივი 3/5, ბ. 45, 0159, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ნინო მჭედლიშვილი (GE) 
(54) მრავალჯერადი გამოყენების საფენი  

ქალბატონებისთვის 
________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 10 
 
(11) U 2021 2079 Y (51) Int. Cl. (2006)  

C 10 L 1/19 
C 11 C 39/10  

(10) AU 2020 14497 U (44) 21(553)/2020 
(21) AU 2017 14497 
(22) 2017 05 19 
(24) 2017 05 19  
(73) ანზორ ყუფარაძე (GE)  

ა. ჩეხოვის ქ. 23, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ანზორ ყუფარაძე (GE) 
(74) არჩილ გეგუჩაძე 
(54) ბიოდიზელის მიღების ხერხი 
________________________________________ 
 
C 25 
 
(11) U 2021 2081 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

C 25 B 11/04  
(10) AU 2020 15191 U (44) 23(555)/2020 
(21) AU 2019 15191 
(22) 2019 10 10 
(24) 2019 10 10  
 

 
 
 
(73) ჟიული  ქებაძე (GE) 

ნუცუბიძის პლატო, III მკრ., II კვარტ.,  
კორპ. 2, ბ. 69, 0183, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ჟიული  ქებაძე (GE); 
ცისანა  გაგნიძე (GE); 
ლიანა  კაკურია (GE); 
ქეთევან უგრელიძე (GE); 
თემურ  ჩახუნაშვილი (GE) 

(54) ანოდი ელექტროლიზური მანგანუმის  
დიოქსიდის მისაღებად 

________________________________________ 
 

განყოფილება F 
 
F 26 
 
(11) U 2021 2078 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

F 26 B 3/28 
(10) AU 2020 15267 U (44) 22(554)/2020 
(21) AU 2020 15267 
(22) 2020 01 30 
(24) 2020 01 30  
(73) ავთანდილ ბიწაძე (GE)  

ალეკო გობრომიძის ქ., ჩიხი 11, 0167,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ავთანდილ ბიწაძე (GE) 
(54) ჰელიოსაშრობი სასოფლო-სამეურნეო  

პროდუქციისათვის  
________________________________________ 
 
 

სასარგებლო მოდელის პატენტები 
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(260) AM 2021 109109 A 
(210) AM 109109 
(220) 2020 10 09 
(731) შპს „ფით +“ 

გომარეთის ქ. 11, ნაძალადევის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე ჯოჯუა 
(540) 

 
(591) A8C93C მწვანე, ყვითელი 
(531) 26.13.25; 28.19; 29.01.13 
(511)  
29 ‒ გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოს-
ტნეული და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები; ხემ-
სები. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 109511 A 
(210) AM 109511 
(220) 2020 08 26 
(731) იხოს დე რივერა, ს.ა. 

პოლიგონო ინდუსტრიალ ლა გრელა- 
ბენესი, ს/ ხოსე მარია რივერა კორალი,  
6, 15008 ლა-კორუნია, ესპანეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) შავი, თეთრი, წითელი, თამბაქოსფერი 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.01.01; 26.01.04;  

26.01.13; 26.01.16; 26.01.22; 26.01.24; 28.19;  
29.01.14 

(511)  
32 ‒ ლუდი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109587 A 
(210) AM 109587 
(220) 2020 08 28 
(731) შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“ 

ორხევი, ჩანტლაძის ჩიხი 8, 0109,  
თბილისი, საქართველო 

(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(540)   

Wine Hill 
ვაინ ჰილლ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასამელები, ლუდის გარდა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109599 A 
(210) AM 109599 
(220) 2020 09 01 
(731) სს „ონქლაუდი“ 

პეტრე მელიქიშვილის გამზ. 8ა / ერეკლე  
ტატიშვილის ქ. 1, 0179, მთაწმინდის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) ლევან დადიანი 
(540)  

OnCloud 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათ მიკუთვნებული სამეცნიერო კვ-
ლევები და ნაშრომები; სამრეწველო ანალიზსა 

სასაქონლო ნიშნები 
 

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც 
გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ 

 

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

და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება 
და განვითარება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109600 A 
(210) AM 109600 
(220) 2020 09 01 
(731) სს „ონქლაუდი“ 

პეტრე მელიქიშვილის გამზ. 8ა / ერეკლე  
ტატიშვილის ქ. 1, 0179, მთაწმინდის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) ლევან დადიანი  
(540)  

ონქლაუდი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
42 ‒ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათ მიკუთვნებული სამეცნიერო 
კვლევები და ნაშრომები; სამრეწველო ანალიზ-
სა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება 
და განვითარება. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 109608 A 
(210) AM 109608 
(220) 2020 09 03 
(731) საქართველოს ტურისტული გზამკვლევი 

ვაზისუბნის დასახება, III მკრ., II კვარტ., 
კორპ. 15, ბ. 83, 0152, ისნის რაიონი,  
თბილისი,  საქართველო 

(540)  

 
(591) 50C1E9 ღია ცისფერი, 3AAFD9 ცისფერი,  

41BC9D მწვანე, 5386C5 ლურჯი, F5BB41  
ყვითელი 

(531) 01.15.15; 01.15.21; 01.15.24; 06.01.01;  
06.01.02; 29.01.14 

(511)  
39 ‒ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
 

43 ‒ საკვებით და სასმელებით უზრუნველყო-
ფა; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყო-
ფა. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 109611 A 
(210) AM 109611 
(220) 2020 09 03 
(731) შპს „ბერიკა“ 

ჭავჭავაძის გამზ., I შესახვევი 6, ბ. 80, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

(540) 

vinograf 
ვინოგრაფი 
винограф 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109657 A 
(210) AM 109657 
(220) 2020 09 06 
(731) ენერჯაიზერ ბრენდს ლლკ 

533 მერივილ იუნივერსიტი დრაივ,  
სენტ-ლუისი, მისური 63141, აშშ 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 04.05.02; 04.05.04; 04.05.05; 15.09.02 
(511)  
9 ‒ სამეცნიერო, კვლევითი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, ამწონი, 
გამზომი, სასიგნალო, აღმომჩენი, საკონტრო-
ლო, ტესტირებისათვის განკუთვნილი, დასაკ-
ვირვებელი, სამაშველო და სასწავლო ხელსა-
წყოები და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის, 
ჩართვის, გამორთვის, გადართვის, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები და დენის განაწილების ან გა-
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მოყენების  კონტროლის ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ხმის, გამოსახულებების ან მონა-
ცემთა ჩამწერი, გადამცემი, აღმწარმოებელი ან 
დასამუშავებელი აპარატურა და ინსტრუმენტე-
ბი; ჩაწერილი და ჩამოსატვირთი მედია, კომ-
პიუტერული პროგრამები (კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა), ინფორმაციის 
და მონაცემთა ჩასაწერად და შენახვისათვის 
განკუთვნილი ცარიელი ციფრული ან ანალო-
გური მატარებლები; მექანიზმები მონეტებზე 
მომუშავე აპარატებისთვის; სალაროს აპარატე-
ბი, საანგარიშო მანქანები და მოწყობილობები; 
კომპიუტერები და კომპიუტერის პერიფერიუ-
ლი მოწყობილობები; მყვინთავის სამოსი, მყვი-
ნთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურსაცობები, 
ცხვირის სამაგრები მყვინთავებსა და მოცურა-
ვეებისთვის, მყვინთავის ხელთათმანები, სასუ-
ნთქი აპარატები წყალქვეშა ცურვისთვის; 
ცეცხლმქრობი აპარატები; ბატარეები, ელემენ-
ტები, აკუმულატორები, ბატარეების, ელემენ-
ტების, აკუმულატორების დამტენი მოწყობი-
ლობები. 
 

11 ‒ განათების, გათბობის, გასაცივებელი, 
ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტების 
თბური დამუშავების, საშრობი, ვენტილაციის, 
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
კური მოწყობილობები; ჯიბის ფარნები, განა-
თების ელექტრული ფარნები, თავზე დასამაგ-
რებელი ფარნები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109662 A 
(210) AM 109662 
(220) 2020 09 08 
(731) ელ-დაიაჰემ ფორ ტრეიდინგ ეიჯენსის 

3 ფლორი, ელ-ზოუბი ცენტერ ბილდინგი  
No.3, ელ-ნასეა სტრიტი, ელ-რეუნაქ  
დისტრიქტი, ელ-ბაიდერი, ამანი,  
იორდანია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 

(591) შავი, თეთერი, მწვანე, ყვითელი,   
ნარინჯისფერი 

(531) 05.01.12; 26.01.01; 26.01.15; 26.01.19;  
26.04.10; 27.05.24; 29.01.15 

(511)  
4 ‒ ხის ნახშირი, ხის ნახშირის ბრიკეტები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109663 A 
(210) AM 109663 
(220) 2020 09 08 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.07.11; 27.07.17 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნი-
ლი მზიდი ნაწილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109665 A 
(210) AM 109665 
(220) 2020 09 08 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.11 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნი-
ლი მზიდი ნაწილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109669 A 
(210) AM 109669 
(220) 2020 09 08 
(731) რეკიტ & კოლმენ (ოვერსიზ) ჰიჯიენ ჰოუმ  

ლიმიტიდ 

 
 #7  2021 04 26 

 
15 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

103-105 ბათ როუდი, სლოუ, ბერქშირი,  
SL1 3UH, გაერთიანებული სამეფო 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

 
 

(591) თეთრი, წითელი, ლურჯი 
(531) 24.15.01; 24.15.13; 24.15.21; 27.05.02;  

27.05.03; 29.01.13 
(511)  
3 ‒ მათეთრებელი პრეპარატები; ტუალეტის სა-
წმენდი საშუალებები; წმენდის, გაპრიალების, 
განცხიმვის და აბრაზიული დამუშავების პრე-
პარატები; მილების და ნიჟარების საწმენდი 
პრეპარატები; სარეცხი საშუალებები; საწმენდი 
საშუალებები, მრავალფუნქციური; კირის ნადე-
ბის, ჟანგის, ლაქების, ცხიმის მოსაცილებელი 
საშუალებები; კირის ნადების და მინადუღის 
მოსაცილებელი საშუალებები (საყოფაცხოვრე-
ბო); საწმენდი პრეპარატები, ლაქების  და კირის 
ნადების თავიდან მოსაცილებელი. 
 

5 ‒ სადეზინფექციო საშუალებები; სადეზინ-
ფექციო პრეპარატები; სადეზინფექციო ხსნარე-
ბი ზედაპირების გაწმენდისათვის; სადეზინ-
ფექციო საშუალებები საყოფაცხოვრებო გამოყე-
ნებისათვის ან ჰიგიენური მიზნებისათვის; სა-
დეზინფექციო ნივთიერებები და პრეპარატები 
სადეზინფექციო თვისებებით; ანტიბაქტერიო-
ლოგიური პრეპარატები; პრეპარატები ან ნივ-
თიერებები ჰაერის გაგრილების, გაწმენდის ან 
დეზინფექციისათვის; ფუნგიციდები; ჰაერის 
გაგრილების, გაწმენდის, დეზინფექციის ან ფუ-
ნგიციდური თვისებების მქონე პრეპარატები ან 
ნივთიერებები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109676 A 
(210) AM 109676 
(220) 2020 09 10 
(731) შპს „ჯი ემ აი“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., 7 კვარტ., კორპ. 15, 
ბ. 55, 0186, თბილისი, საქართველო 

 

(540) 

 
(591) წითელი, შავი, თეთრი 
(531) 26.04.01; 27.01.02; 27.05.01; 27.05.17;  

27.05.23; 27.05.24; 29.01.13 
(526) Rights Management 
(511)  
45 ‒ იურიდიული მომსახურება; დაცვის მომსა-
ხურება ხელშესახები ქონებისა და ინდივიდე-
ბის ფიზიკური დაცვისთვის, ინდივიდის საჭი-
როებასთან დაკავშირებული პერსონალური და 
სოციალური მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109678 A 
(210) AM 109678 
(220) 2020 09 10 
(731) სკინფუდ კო., ლტდ 

104, ჟე 2 გონგდან 1-გილ, მიიანგ- მიეონ,  
ანსეონგ-სი, გიეონგი-დო, 17599, კორეის  
რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.07.01 
(511) 
3 ‒ კოსმეტიკური საშუალებები; ტუჩსაცხები; 
მაკიაჟის მოსაცილებელი გამწმენდები; მაკიაჟის 
მოსაშორებელი პრეპარატებით გაჟღენთილი 
ხელსახოცები; სხეულის კრემები; კანის გამწ-
მენდი პრეპარატები; გამწმენდი ქაფები; კანზე 
გამოსაყენებელი კოსმეტიკური საშუალებები; 
შამპუნები, არასამედიცინო დანიშნულების; 
თვალის ლაინერები; სახის კოსმეტიკური ნიღ-
ბები; სარეცხის პრეპარატები; კოსმეტიკური 
კრემები კანის მოვლისათვის; ეთერზეთები; პა-
რფიუმერული ზეთები კოსმეტიკური პრეპარა-
ტების წარმოებისათვის; კოსმეტიკური ნიღბე-
ბი; კოსმეტიკური საშუალებები ცხოველებისა-
თვის, არასამედიცინო; კბილის პასტები; სუნა-
მოები; სკრაბები, გარდა სამედიცინო დანიშნუ-
ლებისა; თმის კონდიციონერები; ფრჩხილის 
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ლაკები და ფრჩხილის ლაკის მოსაცილებელი 
საშუალებები; ტუალეტის საპნები; მყარი პუდ-
რი კომპაქტ-საპუდრეებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109679 A 
(210) AM 109679 
(220) 2020 09 10 
(731) სკინფუდ კო., ლტდ 

104, ჟე 2 გონგდან 1-გილ, მიიანგ- მიეონ,  
ანსეონგ-სი, გიეონგი-დო, 17599, კორეის  
რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 04.01.02; 26.01.02; 26.01.21; 27.01.06;  

27.01.07 
(511)  
3 ‒ კოსმეტიკური საშუალებები; ტუჩსაცხები; 
მაკიაჟის მოსაცილებელი გამწმენდები; მაკიაჟის 
მოსაშორებელი პრეპარატებით გაჟღენთილი 
ხელსახოცები; სხეულის კრემები; კანის გამწ-
მენდი პრეპარატები; გამწმენდი ქაფები; კანზე 
გამოსაყენებელი კოსმეტიკური საშუალებები; 
შამპუნები, არასამედიცინო დანიშნულების; 
თვალის ლაინერები; სახის კოსმეტიკური ნიღ-
ბები; სარეცხის პრეპარატები; კოსმეტიკური 
კრემები კანის მოვლისათვის; ეთერზეთები; პა-
რფიუმერული ზეთები კოსმეტიკური პრეპარა-
ტების წარმოებისათვის; კოსმეტიკური ნიღბე-
ბი; კოსმეტიკური საშუალებები ცხოველებისა-
თვის, არასამედიცინო; კბილის პასტები; სუნა-
მოები; სკრაბები, გარდა სამედიცინო დანიშნუ-
ლებისა; თმის კონდიციონერები; ფრჩხილის 
ლაკები და ფრჩხილის ლაკის მოსაცილებელი 
საშუალებები; ტუალეტის საპნები; მყარი პუდ-
რი კომპაქტ-საპუდრეებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109681 A 
(210) AM 109681 
(220) 2020 09 10 
(731) ოოო „როსტ-ბრენდ“ 

ლენინგრადსკი პროსპექტი, დომ 37,  

სტროენიე 9, ოფის 808, 125167, მოსკოვი,  
რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

МАДЖИУЛИ 
MAJIULY 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ უალკოჰოლო აპერიტივები; ქერის ღვინო 
(ლუდი); გაზიანი წყალი; სოდიანი წყალი; წყა-
ლი (სასმელები); მინერალური წყალი (სასმელე-
ბი); სუფრის წყალი; ბურახი; უალკოჰოლო კოკ-
ტეილები; ლუდზე დამზადებული კოკტეილე-
ბი; ლიმონათი; უალკოჰოლო სასმელები; ჩირის 
უალკოჰოლო სასმელები; იზოტონური სასმე-
ლები; თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო 
სასმელები; ბრინჯზე დამზადებული სასმელე-
ბი, გარდა რძის შემცვლელებისა; სოიოზე დამ-
ზადებული სასმელები, გარდა რძის შემცვლე-
ლებისა; ალოე ვერაზე დამზადებული უალკო-
ჰოლო სასმელები; რძის შრატზე დამზადებული 
სასმელები; პროტეინით გამდიდრებული სპორ-
ტული სასმელები; უალკოჰოლო გამაგრილებე-
ლი სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები ყავის 
გემოთი; უალკოჰოლო სასმელები ჩაის გემოთი; 
ხილის უალკოჰოლო სასმელები; ენერგეტიკუ-
ლი სასმელები; ხილის უალკოჰოლო ნექტარი 
რბილობით; ორშადი; ლუდი; ჯანჯაფილის 
ლუდი; ალაოს ლუდი; გაზიანი სასმელების და-
სამზადებელი ფხვნილები; სარსაპარილა (უალ-
კოჰოლო სასმელი); ვაჟინები ლიმონათისთვის; 
ვაჟინები სასმელებისათვის; სმუზი (ხილისა და 
ბოსტნეულის ნარევებზე დამზადებული სასმე-
ლები); ბოსტნეულის წვენები (სასმელები); ხი-
ლის წვენები; სასმელების დასამზადებელი 
უალკოჰოლო შედგენილობები; გაზიანი წყლის 
დასამზადებელი შედგენილობები; ლუდის ამ-
ბოხი; გაზიანი სასმელების დასამზადებელი 
ტაბლეტები; შენდი (ლუდისა და ჯანჯაფილის 
ლუდის ან ლიმონათის ნარევი); შარბათი (სას-
მელი); ხილის უალკოჰოლო ექსტრაქტები; სვი-
ის ექსტრაქტები ლუდის დასამზადებლად; სას-
მელების დასამზადებელი უალკოჰოლო ესენ-
ციები. 
 

33 ‒ აპერიტივები; არაყი; ბრენდი; ღვინო; ჭა-
ჭაზე დამზადებული ღვინო; ვისკი; არაყი; ჯი-
ნი; დიჯესტივები (ლიქიორი და სპირტიანი 
სასმელები); კოკტეილები; ლიქიორი; დისტი-
ლირებული მარცვლოვანი ალკოჰოლიანი სას-
მელები; ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის 
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გარდა; შაქრის ლერწამზე დამზადებული ალ-
კოჰოლიანი სასმელები; შერეული ალკოჰოლია-
ნი სასმელები, ლუდზე დამზადებული სასმე-
ლების გარდა; ხილის შემცველი ალკოჰოლიანი 
სასმელები; გამოხდით მიღებული სასმელები; 
სპირტიანი სასმელები; თაფლის სასმელი (თაფ-
ლუჭი); პიტნის ნაყენი; მწარე ნაყენები; რომი; 
საკე; მსხლის სიდრი; სიდრი; ბრინჯის სპირტი; 
სპირტის ექსტრაქტები; ხილის სპირტიანი ექს-
ტრაქტები; სპირტის ესენციები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109733 A 
(210) AM 109733 
(220) 2020 09 11 
(731) იადეა ტექნოლოჯი გრუპ კო., ლტდ 

დონშენგ როუდ, დაჩენ ინდასტრიალ  
ზონ, ანჩჟენ თაუნ, ჩიშან დისტრიქტ, უსი  
სითი, ცზანსუ პროვინს, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

 
(591) თეთრი, რუხი, შავი 
(531) 26.03.01; 26.03.04; 26.03.06 
(511)  
9 ‒ კომპიუტერული სისტემის პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაცია, ჩამოსატვირთი;  
სანავიგაციო ინსტრუმენტები; ავტომობილების 
უკანა ხედის კამერები; ძაბვის რეგულატორები 
მანქანებისთვის; ელექტროქსელისათვის მასა-
ლები (სადენები, კაბელები); ელექტროადაპტე-
რები; დამცავი ჩაფხუტები, (მუზარადები, ჩაჩ-
ქანი); გაქურდვის საწინააღმდეგო სასიგნალო 
მოწყობილობები (დამცავი სიგნალიზაცია); სა-
კეტები ელექტრული; აკუმულატორები ელექ-
ტრული (ელექტროაკუმულატორები), მანქანე-
ბისათვის. 
 

12 ‒ ელექტროველოსიპედები; სამთვლიანი ვე-
ლოსიპედები; მოპედები; ძრავები ელექტრული, 
სახმელეთო ტრანსპორტისათვის; ელექტრომო-
ბილები; დისტანციური მართვის სატრანსპორ-
ტო საშუალებები, გარდა სათამაშოებისა; ველო-
სიპედები; თვითდაბალანსებული სკუტერები; 
მოტოციკლები; გაქურდვის საწინააღმდეგო სა-
სიგნალო მოწყობილობები (დამცავი სიგნალი-
ზაცია). 
 

35 ‒ ინტერნეტ-რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; საქმიანი (ბიზნეს) ინფორმაციის მიწოდება 
ვებსაიტის საშუალებით; კომერციული ინფორ-
მაციის სააგენტოს მომსახურება; იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოს მომსახურება; გაყიდვების 
ხელშეწყობა სხვებისთვის; მარკეტინგი;  სავაჭ-
რო ფართის ონლაინ მიწოდება საქონლისა და 
მომსახურების მყიდველებისა და გამყიდველე-
ბისთვის; კონსულტაციები პერსონალის მართ-
ვაში (მენეჯმენტში); შესყიდვების შეკვეთების 
ადმინისტრაციული დამუშავება; საცალო ვაჭ-
რობის მომსახურება ფარმაცევტული, ვეტერი-
ნარული და სანიტარული პრეპარატებისა და 
სამედიცინო მასალების. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109734 A 
(210) AM 109734 
(220) 2020 09 11 
(310) 34913 
(320) 2020 04 14 
(330) AD  
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 25.07.15; 26.03.23; 26.04.02; 26.04.12 
(511)  
34 ‒ მწეველთა საკუთნო; ასანთი; „კრეტეკი“; 
„სნუსი“; სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი 
ჯიბის მოწყობილობები; მწეველთა საკუთნო 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; თამბაქოს 
ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“); სიგარეტის კო-
ლოფები (პორტსიგარები); საფერფლეები; სიგა-
რილოები; ელექტრონული სიგარეტები; ელექ-
ტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციუ-
ლი სიგარეტების შემცვლელები; სიგარეტები; 
სიგარები; ორალური დანიშნულების გამოსა-
ორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათ-
ვის; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტი-
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ნის შემცველი აეროზოლის შესუნთქვისათვის; 
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნა-
წილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებ-
ლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამო-
ყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; მოწევისათ-
ვის განკუთვნილი ელექტრონული  მოწყობი-
ლობები;  სანთებლები; სიგარეტის ფილტრები; 
სიგარეტის ქაღალდი; ჩიბუხები; თამბაქოსათ-
ვის განკუთვნილი ქილები; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების 
მიზნით; თამბაქოს პროდუქცია და თამბაქოს 
შემცვლელები; საბურნუთე თამბაქო; თხევადი 
ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარე-
ტებში გამოსაყენებლად; თამბაქოს შემცვლელე-
ბი (არასამედიცინო დანიშნულების); საღეჭი 
თამბაქო; ჩიბუხის თამბაქო; თვითგახვეული 
(თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნი-
ლი  თამბაქო; დაუმუშავებელი ან დამუშავებუ-
ლი თამბაქო; სიგარეტის მილაკები (ჰილზები); 
სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზე-
რები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული 
სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვ-
ნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; 
ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; 
მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, 
სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს 
ჩხირების ჩასაქრობად; პორტსიგარები (კოლო-
ფები) ელექტრონული მრავალჯერადად დასა-
ტენი სიგარეტებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109735 A 
(210) AM 109735 
(220) 2020 09 11 
(310) 34915 
(320) 2020 04 14 
(330) AD 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 25.07.15; 26.03.11; 26.04.06 
(511)  
34 ‒ მწეველთა საკუთნო; ასანთი; „კრეტეკი“; 
„სნუსი“; სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი 
ჯიბის მოწყობილობები; მწეველთა საკუთნო 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; თამბაქოს 
ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“); სიგარეტის კო-
ლოფები (პორტსიგარები); საფერფლეები; სიგა-
რილოები; ელექტრონული სიგარეტები; ელექ-
ტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციუ-
ლი სიგარეტების შემცვლელები; სიგარეტები; 
სიგარები; ორალური დანიშნულების გამოსა-
ორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათ-
ვის; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტი-
ნის შემცველი აეროზოლის შესუნთქვისათვის; 
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნა-
წილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებ-
ლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამო-
ყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; მოწევისათ-
ვის განკუთვნილი ელექტრონული  მოწყობი-
ლობები;  სანთებლები; სიგარეტის ფილტრები; 
სიგარეტის ქაღალდი; ჩიბუხები; თამბაქოსათ-
ვის განკუთვნილი ქილები; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების 
მიზნით; თამბაქოს პროდუქცია და თამბაქოს 
შემცვლელები; საბურნუთე თამბაქო; თხევადი 
ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარე-
ტებში გამოსაყენებლად; თამბაქოს შემცვლელე-
ბი (არასამედიცინო დანიშნულების); საღეჭი 
თამბაქო; ჩიბუხის თამბაქო; თვითგახვეული 
(თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნი-
ლი  თამბაქო; დაუმუშავებელი ან დამუშავებუ-
ლი თამბაქო; სიგარეტის მილაკები (ჰილზები); 
სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზე-
რები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული 
სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვ-
ნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; 
ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; 
მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, 
სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს 
ჩხირების ჩასაქრობად; პორტსიგარები (კოლო-
ფები) ელექტრონული მრავალჯერადად დასა-
ტენი სიგარეტებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109736 A 
(210) AM 109736 
(220) 2020 09 11 
(310) 34917 
(320) 2020 04 14 
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(330) AD 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 25.07.15; 26.02.01; 26.02.07; 26.02.12 
(511)  
34 ‒ მწეველთა საკუთნო; ასანთი; „კრეტეკი“; 
„სნუსი“; სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი 
ჯიბის მოწყობილობები; მწეველთა საკუთნო 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; თამბაქოს 
ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“); სიგარეტის კო-
ლოფები (პორტსიგარები); საფერფლეები; სიგა-
რილოები; ელექტრონული სიგარეტები; ელექ-
ტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციუ-
ლი სიგარეტების შემცვლელები; სიგარეტები; 
სიგარები; ორალური დანიშნულების გამოსა-
ორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათ-
ვის; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტი-
ნის შემცველი აეროზოლის შესუნთქვისათვის; 
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნა-
წილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებ-
ლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამო-
ყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; მოწევისათ-
ვის განკუთვნილი ელექტრონული  მოწყობი-
ლობები;  სანთებლები; სიგარეტის ფილტრები; 
სიგარეტის ქაღალდი; ჩიბუხები; თამბაქოსათ-
ვის განკუთვნილი ქილები; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების 
მიზნით; თამბაქოს პროდუქცია და თამბაქოს 
შემცვლელები; საბურნუთე თამბაქო; თხევადი 
ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარე-
ტებში გამოსაყენებლად; თამბაქოს შემცვლელე-
ბი (არასამედიცინო დანიშნულების); საღეჭი 
თამბაქო; ჩიბუხის თამბაქო; თვითგახვეული 
(თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნი-
ლი  თამბაქო; დაუმუშავებელი ან დამუშავებუ-
ლი თამბაქო; სიგარეტის მილაკები (ჰილზები); 
სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზე-
რები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული 
სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვ-
ნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; 

ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; 
მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, 
სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს 
ჩხირების ჩასაქრობად; პორტსიგარები (კოლო-
ფები) ელექტრონული მრავალჯერადად დასა-
ტენი სიგარეტებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109737 A 
(210) AM 109737 
(220) 2020 09 11 
(310) 34916 
(320) 2020 04 14 
(330) AD 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.23 
(511)  
34 ‒ მწეველთა საკუთნო; ასანთი; „კრეტეკი“; 
„სნუსი“; სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი 
ჯიბის მოწყობილობები; მწეველთა საკუთნო 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; თამბაქოს 
ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“); სიგარეტის კო-
ლოფები (პორტსიგარები); საფერფლეები; სიგა-
რილოები; ელექტრონული სიგარეტები; ელექ-
ტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციუ-
ლი სიგარეტების შემცვლელები; სიგარეტები; 
სიგარები; ორალური დანიშნულების გამოსა-
ორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათ-
ვის; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტი-
ნის შემცველი აეროზოლის შესუნთქვისათვის; 
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნა-
წილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებ-
ლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამო-
ყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; მოწევისათ-
ვის განკუთვნილი ელექტრონული  მოწყობი-
ლობები;  სანთებლები; სიგარეტის ფილტრები; 
სიგარეტის ქაღალდი; ჩიბუხები; თამბაქოსათ-
ვის განკუთვნილი ქილები; თამბაქოს ნაწარმი; 
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თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების 
მიზნით; თამბაქოს პროდუქცია და თამბაქოს 
შემცვლელები; საბურნუთე თამბაქო; თხევადი 
ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარე-
ტებში გამოსაყენებლად; თამბაქოს შემცვლელე-
ბი (არასამედიცინო დანიშნულების); საღეჭი 
თამბაქო; ჩიბუხის თამბაქო; თვითგახვეული 
(თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნი-
ლი  თამბაქო; დაუმუშავებელი ან დამუშავებუ-
ლი თამბაქო; სიგარეტის მილაკები (ჰილზები); 
სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზე-
რები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული 
სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვ-
ნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; 
ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; 
მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, 
სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს 
ჩხირების ჩასაქრობად; პორტსიგარები (კოლო-
ფები) ელექტრონული მრავალჯერადად დასა-
ტენი სიგარეტებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109749 A 
(210) AM 109749 
(220) 2020 09 14 
(310) 35243 
(320) 2020 08 28 
(330) AD 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.02; 26.04.04;  

26.04.05 
(511)  
34 ‒ მწეველთა საკუთნო; ასანთი; „კრეტეკი“; 
„სნუსი“; სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი 
ჯიბის მოწყობილობები; მწეველთა საკუთნო 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; თამბაქოს 
ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“); სიგარეტის კო-
ლოფები (პორტსიგარები); საფერფლეები; სიგა-
რილოები; ელექტრონული სიგარეტები; ელექ-
ტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციუ-
ლი სიგარეტების შემცვლელები; სიგარეტები; 
სიგარები; ორალური დანიშნულების გამოსა-

ორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათ-
ვის; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტი-
ნის შემცველი აეროზოლის შესუნთქვისათვის; 
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნა-
წილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებ-
ლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამო-
ყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; მოწევისათ-
ვის განკუთვნილი ელექტრონული  მოწყობი-
ლობები;  სანთებლები; სიგარეტის ფილტრები; 
სიგარეტის ქაღალდი; ჩიბუხები; თამბაქოსათ-
ვის განკუთვნილი ქილები; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების 
მიზნით; თამბაქოს პროდუქცია და თამბაქოს 
შემცვლელები; საბურნუთე თამბაქო; თხევადი 
ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარე-
ტებში გამოსაყენებლად; თამბაქოს შემცვლელე-
ბი (არასამედიცინო დანიშნულების); საღეჭი 
თამბაქო; ჩიბუხის თამბაქო; თვითგახვეული 
(თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნი-
ლი  თამბაქო; დაუმუშავებელი ან დამუშავებუ-
ლი თამბაქო; სიგარეტის მილაკები (ჰილზები); 
სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზე-
რები“ ან „ვეიპორაიზერები“) ელექტრონული 
სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვ-
ნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის; 
ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შემავალი 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმისათვის; 
მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, 
სიგარების და, ასევე, გახურებული თამბაქოს 
ჩხირების ჩასაქრობად; პორტსიგარები (კოლო-
ფები) ელექტრონული მრავალჯერადად დასა-
ტენი სიგარეტებისათვის; ქვესადგამები და და-
მჭერები ელექტრონული სიგარეტებისათვის, 
თამბაქოს გასახურებლად განკუთვნილი მოწ-
ყობილობებისათვის და მოწევისათვის განკუთ-
ვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის 
ავტომობილებში გამოსაყენებლად; სათავსოები 
გამოყენებული თამბაქოს ჩხირების ჩასაგდე-
ბად; დამცავი პორტსიგარები (კოლოფები), დე-
კორატიული შალითები და გადასატანი ბუ-
დეები ელექტრონული სიგარეტებისათვის, თა-
მბაქოს გასახურებლად განკუთვნილი მოწყობი-
ლობებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნი-
ლი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის;  
სამარჯვეები, პრეპარატები, საკუთნო და ჯაგ-
რისები ელექტრონული სიგარეტების, თამბა-
ქოს გასახურებლად განკუთვნილი მოწყობი-
ლობების და მოწევისათვის განკუთვნილი ელ-
ექტრონული მოწყობილობების გასაწმენდად. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109751 A 
(210) AM 109751 
(220) 2020 09 15 
(731) შპს „სენსო ვიტა ფარმასი“  

ბელიაშვილის ქ. 43, 99532, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

Sensoferro 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და 
ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო 
დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; 
სამედიცინო ან ვეტერინარული 
გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები 
და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; 
დიეტური დანამატები ადამიანებისა და 
ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, სახვევი 
მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, 
სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო 
საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109752 A 
(210) AM 109752 
(220) 2020 09 15 
(731) შპს „სენსო ვიტა ფარმასი“  

ბელიაშვილის ქ. 43, 99532, თბილისი,  
საქართველო  

(540)  

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

(260) AM 2021 109767 A 
(210) AM 109767 
(220) 2020 09 17 
(731) შპს „კრინტი“ 

მადნეულის ქ. 10, დაბა კაზრეთი,  
ბოლნისი, საქართველო 

(540)  

RODELPH 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
1 ‒ სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბის, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, 
მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი 
ქიმიური პრეპარატები; დაუმუშავებელი სინ-
თეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასე-
ბი; სასუქები; ცეცხლმქრობი ნაერთები; ქიმიუ-
რი ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათ-
ვის; საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი 
ქიმიური ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშ-
ნულების მწებავი ნივთიერებები; სამრეწველო 
და სამეცნიერო დანიშნულების ბიოლოგიური 
პრეპარატები. 
 

11 ‒ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გა-
საცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგა-
მანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მო-
წყობილობები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109768 A 
(210) AM 109768 
(220) 2020 09 17 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე,  
ბაქტერიოფაგისკენ ჩასასვლელი გზის  
მიმდებარედ,  0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Chalkide 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
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სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109769 A 
(210) AM 109769 
(220) 2020 09 17 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე,  
ბაქტერიოფაგისკენ ჩასასვლელი გზის  
მიმდებარედ,  0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი  
(540)  

Liquadent 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109770 A 
(210) AM 109770 
(220) 2020 09 17 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე,  
ბაქტერიოფაგისკენ ჩასასვლელი გზის  
მიმდებარედ,  0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Pharykado 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-

ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109771 A 
(210) AM 109771 
(220) 2020 09 17 
(731) შპს „იმპექსფარმი“ 

მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე,  
ბაქტერიოფაგისკენ ჩასასვლელი გზის  
მიმდებარედ,  0160, თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

Dr. Wise 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
10 ‒ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლო-
გიური და ვეტერინარული აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები; ხელოვნური კიდურები, თვალე-
ბი და კბილები (პროთეზები); ორთოპედიული 
საგნები; მასალა ქირურგიული ნაკერების და-
დებისთვის; უნარშეზღუდული ადამიანების 
საჭიროებებზე მორგებული თერაპიული და 
დამხმარე მოწყობილობები; აპარატურა მასაჟი-
სთვის; აპარატურა, მოწყობილობები და საშუა-
ლებები ჩვილი ბავშვებისთვის; აპარატურა, მო-
წყობილობები და საგნები სექსუალური აქტი-
ვობისთვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109775 A 
(210) AM 109775 
(220) 2020 09 17 
(731) შპს „სანდრო და კომპანია“ 

ვახტანგ გორგასლის ქ. 37, ბ. 158, 
0180, თბილისი, საქართველო 

(540) 
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(591) თეთრი, წითელი, ყვითელი, შავი,   
ბორდოსფერი 

(531) 02.01.01; 09.07.01; 09.07.25; 25.03.01;  
25.03.07; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15 

(511)  
30 ‒ სანელებლები; ღვინის ძმარი, ვაშლის ძმარი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109776 A 
(210) AM 109776 
(220) 2020 09 17 
(310) 35244 
(320) 2020 09 03 
(330) AD 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.03.01; 26.03.07;  

26.03.10 
(511)  
9 ‒ ბატარეები (აკუმულატორები) და ელემენ-
ტები ელექტრონული სიგარეტებისათვის; ბატა-
რეები (აკუმულატორები) და  ელემენტები ელ-
ექტრონული მოწყობილობებისათვის, რომლე-
ბიც გამოიყენება თამბაქოს გასახურებლად, და-
მტენები ელეტრონული მოწყობილობებისათ-
ვის, რომლებიც გამოიყენება თამბაქოს გასახუ-
რებლად; ბატარეების (აკუმულატორების) და 
ელემენტების დამტენები ელექტრონული სიგა-
რეტებისათვის; ავტომანქანებში გამოსაყენებე-
ლი დამტენები მოწყობილობებისათვის, რომ-
ლებიც გამოიყენება თამბაქოს გასახურებლად; 
ავტომანქანებში გამოსაყენებელი დამტენები 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; USB დამ-
ტენები ელექტრონული მოწყობილობებისათ-
ვის, რომლებიც გამოიყენება თამბაქოს გასახუ-
რებლად. 
 

18 ‒ სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა 
და მზის ქოლგები, ხელჯოხები; ცხოველთა 
ტყავი და ბეწვეული; მცირე ზომის საფულეები; 
ქალის ხელჩანთები; სამგზავრო ჩანთები; ტყა-
ვისგან და ტყავის იმიტაციისგან დამზადებუ-

ლი მრავალფუნქციური ჩანთები; საფულეები; 
ნესესერები ტუალეტის საკუთნოსათვის; ტყავი 
და ტყავის იმიტაცია; გასაღების ბუდეები; გა-
დასატანი პორტფელები, ჩანთები და ბუდეები; 
ბარგის იარლიყები; პორტფელები-საქაღალ-
დეები; ქისები, პორტმონეები; ზურგჩანთები; 
პორტფელები; ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთე-
ბი; ჩანთები-ტომრები;  სავიზიტო ბარათების 
ჩასაწყობები. 
 

35 ‒ საცალო ვაჭრობის მომსახურება და ონლა-
ინური საცალო ვაჭრობის მომსახურება, რომე-
ლიც დაკავშირებულია გასახურებელ თამბაქოს 
ნაწარმთან, ელექტრონულ სიგარეტებთან, მო-
წევისათვის განკუთვნილ ელექტრონულ მოწ-
ყობილობებთან, სიგარეტების ან თამბაქოს გა-
სახურებლად განკუთვნილ ელექტრონულ მოწ-
ყობილობებთან და მათ ნაწილებთან, ელექ-
ტრონული მრავალჯერადად დასატენი სიგარე-
ტებისათვის განკუთვნილ პორტსიგარებთან 
(კოლოფებთან), ორალური დანიშნულების გა-
მოსაორთქლებელ მოწყობილობებთან, ელექ-
ტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათ-
ვის განკუთვნილი  მოწყობილობებისათვის გა-
თვალისწინებულ გამოსაორთქლებლებთან 
(„ვაპორაიზერებთან“ ან „ვეიპორაიზერებთან“), 
ზემოაღნიშნული საქონლისათვის განკუთვნილ 
დამტენ მოწყობილობებთან და დამტენ ქვესად-
გამებთან, გახურებული სიგარეტების და გახუ-
რებული თამბაქოს ჩხირების ჩასაქრობად გან-
კუთვნილ მოწყობილობებთან, ზემოაღნიშნუ-
ლი საქონლისათვის განკუთვნილ ნაწილებთან 
და ფიტინგებთან, თხევადი ნიკოტინის ხსნა-
რებთან ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყე-
ნებლად, არასამედიცინო დანიშნულების თამ-
ბაქოს შემცვლელებთან, მწეველთა საკუთნოს-
თან, ელექტრონული სიგარეტებისათვის და 
მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული 
მოწყობილობებისათვის გათვალისწინებულ 
დამცავ პორტსიგარებთან (კოლოფებთან), დე-
კორატიულ შალითებთან და გადასატან ბუდე-
ებთან, გაწმენდისათვის განკუთვნილ საკუთ-
ნოსთან, საყოფაცხოვრებო საქონელთან; ბაზრის 
შესწავლა; კლიენტებთან ურთიერთობების მარ-
თვა; კლიენტთა მომსახურების მართვა; მარკე-
ტინგული კვლევა; ბაზრის კვლევის მომსახუ-
რება;  კლიენტთა ლოიალურობასთან (ერთგუ-
ლებასთან) დაკავშირებული მომსახურება; სა-
ზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; ყველა ეს მომ-
სახურება დაკავშირებულია მხოლოდ ელექ-
ტრონულ სიგარეტებთან, თამბაქოს გასახურებ-
ლად განკუთვნილ მოწყობილობებთან, მოწევი-
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სათვის განკუთვნილ ელექტრონულ მოწყობი-
ლობებთან და, ასევე, ელექტრონული სიგარე-
ტებისათვის, თამბაქოს გასახურებლად განკუთ-
ვნილი მოწყობილობებისათვის და მოწევისათ-
ვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობი-
ლობებისათვის გათვალისწინებულ ბატარეებ-
თან (აკუმულატორებთან), ელემენტებთან და 
მათ დამტენ მოწყობილობებთან. 
 

37 ‒ ელექტრონული სიგარეტებისათვის, თამბა-
ქოს გასახურებლად განკუთვნილი მოწყობი-
ლობებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნი-
ლი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის გა-
თვალისწინებული ბატარეების (აკუმულატო-
რების), ელემენტების და მათი დამტენი მოწყო-
ბილობების ტექნიკური მომსახურება და რე-
მონტი; ელექტრონული სიგარეტების, თამბაქოს 
გასახურებლად განკუთვნილი მოწყობილობე-
ბის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრო-
ნული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახუ-
რება და რემონტი;  ყველა ეს მომსახურება და-
კავშირებულია მხოლოდ ელექტრონულ სიგა-
რეტებთან, თამბაქოს გასახურებლად განკუთვ-
ნილ მოწყობილობებთან, მოწევისათვის გან-
კუთვნილ ელექტრონულ მოწყობილობებთან 
და, ასევე, ელექტრონული სიგარეტებისათვის, 
თამბაქოს გასახურებლად განკუთვნილი მოწ-
ყობილობებისათვის და მოწევისათვის განკუთ-
ვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის 
გათვალისწინებულ ბატარეებთან (აკუმულა-
ტორებთან), ელემენტებთან და მათ დამტენ მო-
წყობილობებთან. 
 

41 ‒ კულტურული აქტივობების ორგანიზება; 
ღონისძიებების ორგანიზება კულტურული და 
გასართობი მიზნებისათვის; გართობის მომსა-
ხურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109833 A 
(210) AM 109833 
(220) 2020 09 22 
(731) მარიამ ცერცვაძე 

ფანასკერტელის ქ. 20ა, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

მატასსი 
Matassi 

Матасси 
(591) შავ-თეთრი 

(511)  
14 ‒ კეთილშობილი ლითონები და მათი შე-
ნადნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი 
და ნახევრადძვირფასი ქვები; საათები და ქრო-
ნომეტრული ინსტრუმენტები (ხელსაწყოები). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109838 A 
(210) AM 109838 
(220) 2020 09 23 
(731) ეშლი ფერნიჩე ინდასტრის ლლკ 

უან ეშლი ვეი, არკადია, ვისკონსინი  
54612, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

ASHLEY 
FURNITURE 

(591)  შავ-თეთრი 
(511)  
20 ‒ ავეჯი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109839 A 
(210) AM 109839 
(220) 2020 09 23 
(731) ეშლი ფერნიჩე ინდასტრის, ლლკ 

უან ეშლი ვეი, არკადია, ვისკონსინი  
54612, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

THIS IS HOME 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
20 ‒ ავეჯი. 
 

35 ‒ ავეჯთან დაკავშირებული საცალო ვაჭრო-
ბის მაღაზიებით მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109848 A 
(210) AM 109848 
(220) 2020 09 24 
(731) შპს „ნიკალა“ 

ხეივანი 12, ქუჩა I, 0114, კრწანისის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.03.04; 05.07.10; 05.13.08; 19.09.02;  

24.09.02; 24.09.09; 24.13.01; 27.07.01 
(511) 
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2021 109916 A 
(210) AM 109916 
(220) 2020 09 25 
(731) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

HD35 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები; ფურგონები (სატრანსპორ-
ტო საშუალებები); სატვირთო ავტომანქანები; 
მსუბუქი სატვირთო ავტომანქანები; ავტობუსე-
ბი; ელექტრო ავტომობილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109917 A 
(210) AM 109917 
(220) 2020 09 25 
(731) შპს  „ლეგიონი“ 

რ. აგლაძის ქ. 25, შენობა-ნაგებობა 1, IV  
სართ. დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(740) მარიამ ქურხულიშვილი 
(540)  
 

 
 

(591) F9F9F4 თეთრი, D6CA2C ყვითელი,  
0A0A00 შავი 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.11;  
29.01.13 

(511)  
41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული აქტივობები (ღონისძიებები). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109918 A 
(210) AM 109918 
(220) 2020 09 25 
(731) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

HD35City 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები; ფურგონები [სატრანსპორ-
ტო საშუალებები]; სატვირთო ავტომანქანები; 
მსუბუქი სატვირთო ავტომანქანები; ავტობუსე-
ბი; ელექტრო ავტომობილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109920 A 
(210) AM 109920 
(220) 2020 09 25 
(731) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი 

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

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

HD78 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები; ფურგონები (სატრანსპორ-
ტო საშუალებები); სატვირთო ავტომანქანები; 
მსუბუქი სატვირთო ავტომანქანები; ავტობუსე-
ბი; ელექტრო ავტომობილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109938 A 
(210) AM 109938 
(220) 2020 09 30 
(731) კომპანი დე ფრომაჟ ე რიშმონ 

5 რიუ შანტეკოკ, 92800  პიუტო,  
საფრანგეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.20; 02.01.21; 03.03.01; 18.01.01;  

18.01.02; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 28.05 
(511)  
29 ‒ რძე, თხის რძე, შესქელებული რძე, რძის 
ფხვნილი, თხის რძის ფხვნილი, რძის ტაბლე-
ტები, კარაქი, ყველი, ნაღები, ნაღების კრემი, ნა-
ღების კარაქი, არაჟანი, იოგურტი, ყველის 
ფხვნილი, შედედებული რძე და რძის ნაწარმი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109939 A 
(210) AM 109939 
(220) 2020 09 30 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო 

(540) 

 
(591) ბორდოსფერი, ყავისფერი, მუქი მწვანე,   

ცისფერი, ოქროსფერი 
(531) 02.01.01; 02.01.16; 11.03.01; 28.19; 29.01.15 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2021 109941 A 
(210) AM 109941 
(220) 2020 09 30 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო  

(540) 

 
(591) იისფერი, ბორდოსფერი, ფირუზისფერი,   

ოქროსფერი, ოხრა 
(531) 02.01.01; 28.19; 29.01.15 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109942 A  
(210) AM 109942 
(220) 2020 09 30 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო  

(540) 
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(591) იისფერი, სტაფილოსფერი, ცისფერი,   
შავი, ოქროსფერი 

(531) 02.01.01; 28.19; 29.01.15 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109943 A 
(210) AM 109943 
(220) 2020 09 30 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო  

(540) 

 
(591) ბორდოსფერი, მუქი მწვანე, ყავისფერი,   

კრემისფერი, იისფერი, ცისფერი,   
ოქროსფერი 

(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.03.01; 02.03.23; 28.19;  
29.01.15 

(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________  
 
(260) AM 2021 109944 A 
(210) AM 109944 
(220) 2020 09 30 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო  

 
 
 
 
 
 

(540) 

 
 
(591) ყავისფერი, ბორდოსფერი, მუქი მწვანე,   

ცისფერი, ოქროსფერი 
(531) 02.01.01; 02.01.23; 28.19; 29.01.15 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109945 A 
(210) AM 109945 
(220) 2020 09 30 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო  

(540) 

  
(591) იისფერი, ბორდოსფერი, ფირუზისფერი, 

ოხრა, ოქროსფერი 
(531) 02.01.01; 02.01.23; 28.19; 29.01.15 
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(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109946 A 
(210) AM 109946 
(220) 2020 09 30 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო  

(540) 

 
(591) სტაფილოსფერი, ცისფერი, იისფერი,   

შავი, ოქროსფერი 
(531) 02.01.01; 02.01.09; 02.01.23; 28.19; 29.01.15 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109947 A 
(210) AM 109947 
(220) 2020 09 30 
(731) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი,  საქართველო  

(540) 

 

(591) ოქროსფერი, ცისფერი, იისფერი,   
კრემისფერი, ყავისფერი, მუქი მწვანე,   
ბორდოსფერი 

(531) 02.01.01; 02.01.23; 28.19; 29.01.15 
(511) 
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109954 A 
(210) AM 109954 
(220) 2020 10 01 
(731) მაჯიდ ალ ფუტტაიმ ჰაიპერმარკეტს  

ელელსი 
5 ფლორ, მაფ ტაუერ 1, პორტ საიდ, დეირა,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.19 
(511) 
9 ‒ სამეცნიერო,  კვლევითი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, ამწონი, 
გამზომი, სასიგნალო, აღმომჩენი, გამოცდის, 
ინსპექტირების, სამაშველო და სასწავლო ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გა-
ნაწილების ან გამოყენების გადაცემის, განაწი-
ლების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირე-
ბის ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; ხმის, გამოსახულების ან მონაცემების ჩა-
მწერი, გადამცემი, აღმწარმოებელი ან დასამუ-
შავებელი აპარატურა და ინსტრუმენტები; ჩაწე-
რილი და ჩატვირთვადი მატარებლები, კომ-
პიუტერული პროგრამები, ციფრული ან ანა-
ლოგიური ჩამწერი და შემნახველი სუფთა მა-
ტარებლები; მექანიზმები აპარატებისათვის 
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, სა-
ანგარიშო მოწყობილობები; კომპიუტერები და 
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები; 
სკაფანდრები მყვინთავებისათვის, მყვინთავის 
ნიღბები, საყვინთი ყურთსაცობები, ცხვირის 
მომჭერები მყვინთავისა და მოცურავისათვის, 
ხელთათმანები მყვინთავებისათვის, სასუნთქი 
აპარატები წყალქვეშა ცურვისათვის; ცეცხლ-
მქრობი  მოწყობილობები; მზის სათვალეები. 
 

14 ‒ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენა-
დნობები; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი და 
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ნახევრად ძვირფასი ქვები; დროის აღმრიცხვე-
ლი და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები; მა-
ნჟეტის საკინძეები; ჰალსტუხის ქინძისთავები; 
ჰალსტუხის სამაგრები; ბრელოკები გასაღებისა-
თვის (სამშვენისები ან გასაღებზე დასამაგრე-
ბლები); დასაკეცი ბრელოკები გასაღებისათვის; 
ბრელოკები გასაღებებისათვის; ბრელოკები 
(ძვირფასეულობა); საიუველირო ყუთები; კე-
თილშობილი ლითონებისაგან დამზადებული 
ნიშნები; სამაჯურები (ძვირფასეულობა); მოქა-
რგული ქსოვილით დამზადებული სამაჯურე-
ბი (ძვირფასეულობა); ბროშები (ძვირფასეულო-
ბა); ქუდის ძვირფასი ქინძისთავები; ხელოვნუ-
რი თვლები (საიუველირო ნაწარმი); ქინძისთა-
ვები (ძვირფასეულობა); ფეხსაცმლის მორთუ-
ლობა კეთილშობილი ლითონებისგან. 
 

18 ‒ ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ცხოველთა 
ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები, ჩანთე-
ბი; წვიმისა და მზის ქოლგები; ხელჯოხები; 
შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა 
და სასარაჯე ნაკეთობა; საყელურები, სადავეები 
და ტანსაცმელი ცხოველებისთვის; ჩანთები; სა-
კვოიაჟები; ტურისტული ჩანთები; სასკოლო 
ზურგჩანთები; პლაჟის ჩანთები; ნესესერები, 
ცარიელი; სპორტული ჩანთები; სამგზავრო სკი-
ვრები; ჩემოდნები [საბარგო]; ტანსაცმლის სამ-
გზავრო ჩანთები. 
 

22 ‒ ბაგირები, ბაწრები, თოკები;  ბადეები; კარ-
ვები და ჩარდახები;  ტენტები ქსოვილოვანი ან 
სინთეტიკური მასალებისგან; იალქნები; ტომ-
რები შეუფუთავი საქონლის გადასაზიდად და 
შესანახად; სატენი მასალა, ქაღალდის, მუყაოს, 
რეზინის ან პლასტმასის გარდა; საფეიქრო ბოჭ-
კოვანი ნედლეული და მისი შემცვლელები; გა-
სარეცხი თეთრეულის ტომრები; ტომრები გვა-
მის ტრანსპორტირებისთვის; შესაფუთი საშუა-
ლებები ქსოვილისაგან [ტომრები, კონვერტები, 
პარკები, ჩანთები]. 
 

23 ‒ საფეიქრო ძაფები და ნართი; ბამბის ძაფი; 
საკემსი ძაფი; ელასტიკური საფეიქრო ძაფი; სა-
ქარგავი ძაფები; სელის ძაფი; საკერავი ძაფი; ხე-
ლოვნური ბოჭკოს ძაფი; ნართი; სირმა; შალის 
ძაფი. 
 

24 ‒ საფეიქრო ნაწარმი და მისი შემცვლელები; 
თეთრეული (საყოფაცხოვრებო დანიშნულე-
ბის); ფარდები (ქსოვილის ან პლასტმასის); სა-
ძილე ტომრები; ჩვილის საძილე  ტომრები; 
გობელენი (ქსოვილის) [შპალერი]; პირსახოცე-
ბი (ქსოვილის); ნახატებიანი საქარგავი ქსოვი-
ლი; გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილები; მაგი-

დის ქსოვილის ხელსახოცები; მაგიდის საფენე-
ბი, არაქაღალდის; მაგიდის თეთრეული, არაქა-
ღალდის; საშხაპე ფარდები (ქსოვილის ან პლას-
ტმასის); ზეწრები [ქსოვილი]; დალიანდაგებუ-
ლი საბანი; ქვეშსაგებები (ჭურჭლის) არაქაღალ-
დის; ბალიშისპირები; უქსოვადი საფეიქრო ნა-
წარმები; საფეიქრო მასალა; ტილოს ქსოვილი; 
ჯერსი [ქსოვილი]; ცხვირსახოცები (ქსოვილის); 
გადასაკრავები (ავეჯის ქსოვილის); საბნები; 
დრაგეტი [უხეში შალის ფეხსაწმენდი ქსოვი-
ლი]; კოსმეტიკური პირსახოცები (ქსოვილის). 
 

25 ‒ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი; 
პლაჟის კოსტიუმები; ტრიკოტაჟის ნაწარმი 
სპორტისათვის; სპორტული ფეხსაცმელი; სპო-
რტული ყელიანი ფეხსაცმელი; სპორტული სა-
თბურები; მოკრივის შორტები; ბავშვის შარვ-
ლები (საცვლები); თეთრეული [ტანსაცმელი]; 
ხელთათმანები [ტანსაცმელი]; წინდები; კეპები 
[თავსაბურავი]; საბანაო ქუდები; საბანაო კოს-
ტიუმები; აბაზანის ხალათები; პლაჟის ფეხსაც-
მელი; ჩექმები; შესამოსელი [საეკლესიო სამო-
სი]; ქუდები; საძილე ნიღბები; ზედა ტანსაცმე-
ლი; ბლუზები, ბლუზონები; პიჟამები; პულო-
ვერები, სვიტრები. 
 

26 ‒ მაქმანი, ყაითანი (გასაწყობი დაწნული ზო-
ნარი), ნაქარგობა, ლენტები და ბაფთები [გა-
ლანტერეა]; ღილები, კნოპები, დუგმები და სა-
ცეცებიანი ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსე-
ბი; ხელოვნური ყვავილები; თმის მოსართავე-
ბი; ხელოვნური თმა; ბალთები (სამოსის საკუთ-
ნო); ბუმბული [სამოსის საკუთნო]; ბროშები 
[სამოსის საკუთნო]; სამკლავურები (ტანსაცმ-
ლის აქსესუარები); თმის სამაგრები. 
 

27 ‒ ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი 
და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი 
(არასაფეიქრო); ავტომობილის ნოხები; სააბაზა-
ნოს ნოხები; ფეხსაწმენდები; ქსოვილის შპალე-
რი; შპალერი; არასრიალა საგებები; იატაკის სა-
ფარი; ნოხის ქვეშსადები.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109957 A 
(210) AM 109957 
(220) 2020 10 01 
(731) შპს „გოლდენ ფოქსი“ 

მანჯგალაძის ქ. 16, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

 
 
 

 
 #7  2021 04 26 

 
30 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(540) 
 

 
 

(591) FCF9F9 თეთრი, 110B0B შავი 
(531) 23.01.01; 24.13.25; 26.04.02; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24 
(511)  
28 ‒ თამაშობები, სათამაშოები და სათამაშო 
საგნები (გასართობი); ვიდეო-თამაშების მოწყო-
ბილობები (აპარატურა); სატანვარჯიშო და 
სპორტის საკუთვნო; ნაძვისხის მოსართავები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109959 A 
(210) AM 109959 
(220) 2020 10 01 
(731) ჟეძიან გილი ჰოლდინგ გრუპ კო., ლტდ 

1760 ძიანგლინგ როუდი, ბინძიანგ  
დისტრიქტი, ჰანგჟოუ, ჟეძიანი, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) ლურჯი 
(531) 27.05.17; 29.01.04 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები; ავტომობილის შასი; სატ-
რანსპორტო საშუალებების სავარძლები; მუხ-
რუჭები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; 
ელექტრომობილები; ხმელეთზე, ჰაერში, წყალ-
ზე და ან რკინიგზაზე გადასაადგილებელი სა-
ტრანსპორტო საშუალებები; გადაცემათა კო-
ლოფები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისთვის; ძალური მექანიზმები სახმელეთო 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; მოტოციკ-
ლეტები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალე-
ბების თვლებისთვის; გატაცების საწინააღმდე-
გო მოწყობილობები. 
 

37 ‒ ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება 
და რემონტი; რემონტთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაცია; ავტომობილების განახლების სერ-
ვისი; ელექტრომობილების რემონტი და ტექნი-
კური მომსახურება; ავტომობილების დატენვის 

სერვისი; ავტოგასამართი სადგურები (საწვავით 
შევსება და ტექნიკური მომსახურება); მშენებ-
ლობა; სამანქანო მოწყობილობების დაყენება, 
ტექნიკური მომსახურება და რემონტი; საბუ-
რავების აღდგენა; რეზინის საბურავების შეკე-
თება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109960 A 
(210) AM 109960 
(220) 2020 10 01 
(731) ჟეძიან გილი ჰოლდინგ გრუპ კო., ლტდ 

1760 ძიანგლინგ როუდი, ბინძიანგ  
დისტრიქტი, ჰანგჟოუ, ჟეძიანი, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა  

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)   

 
(591) ლურჯი, ვერცხლისფერი 
(531) 24.11.25; 26.05.02; 26.05.12; 29.01.12 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები; ავტომობილის შასი; სატ-
რანსპორტო საშუალებების სავარძლები; მუხ-
რუჭები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; 
ელექტრომობილები; ხმელეთზე, ჰაერში, წყალ-
ზე და ან რკინიგზაზე გადასაადგილებელი სა-
ტრანსპორტო საშუალებები; გადაცემათა კო-
ლოფები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისთვის; ძალური მექანიზმები სახმელეთო 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; მოტოციკ-
ლეტები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალე-
ბების თვლებისთვის; გატაცების საწინააღმდე-
გო მოწყობილობები. 
 

37 ‒ ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება 
და რემონტი; რემონტთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაცია; ავტომობილების განახლების სერვი-
სი; ელექტრომობილების რემონტი და ტექნი-
კური მომსახურება; ავტომობილების დატენვის 
სერვისი; ავტოგასამართი სადგურები (საწვავით 
შევსება და ტექნიკური მომსახურება); მშენებ-
ლობა; სამანქანო მოწყობილობების დაყენება, 
ტექნიკური მომსახურება და რემონტი; საბუ-
რავების აღდგენა; რეზინის საბურავების შეკე-
თება. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 110119 A 
(210) AM 110119 
(220) 2020 10 12 
(731) აჯინომოტო კო., ინკ 

15-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

OYAKATA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 ‒ წვნიანები; წვნიანების დამზადებისათვის 
განკუთვნილი ნაკრებები; ატრიის წვნიანები; 
სწრაფი მომზადების ატრიის წვნიანები. 
 

30 ‒ სწრაფი მომზადების ატრია. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110120 A 
(210) AM 110120 
(220) 2020 10 12 
(731) აჯინომოტო კო., ინკ. 

15-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.03 
(511)  
29 ‒ წვნიანები; წვნიანების დამზადებისათვის 
განკუთვნილი ნაკრებები; ატრიის წვნიანები; 
სწრაფი მომზადების ატრიის წვნიანები. 
 

30 ‒ სწრაფი მომზადების ატრია. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110121 A 
(210) AM 110121 
(220) 2020 10 12 
(731) აჯინომოტო კო., ინკ 

15-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი, ყვითელი, ბეჟი 
(531) 02.05.04; 02.05.23; 29.01.15 
(511)  
29 ‒ წვნიანები; წვნიანების დამზადებისათვის 
განკუთვნილი ნაკრებები; ატრიის წვნიანები; 
სწრაფი მომზადების ატრიის წვნიანები. 
 

30 ‒ სწრაფი მომზადების ატრია. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110124 A 
(210) AM 110124 
(220) 2020 10 13 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.12; 27.07.11 
(511)  
12 ‒ ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნი-
ლი მზიდი ნაწილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110125 A 
(210) AM 110125 
(220) 2020 10 13 
(731) შპს „ზუმერი ჯორჯია“ 

ცაბაძის ქ. 8, 0112, თბილისი,  საქართველო 
(540) 

რას ელოდები? 
(591) შავ-თეთრი 
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(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 110131 A 
(210) AM 110131 
(220) 2020 10 15 
(731) თენგიზ ბოლღაშვილი 

აწყურის ქ. 28, 0141, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, ღია ლურჯი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.22; 26.01.24; 28.19;  

29.01.12 
(511)  
43 ‒ საკვებით და სასმელებით უზრუნველყო-
ფა; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყო-
ფა. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

 
 
 
 
(111) M 2021 33914 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 106675 A 
(220) 2020 01 23 
(732) იარგიჯი ქონფექსიონ იჰრაჯათ ვე  

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ჰაჯიაჰმეთ მაჰალესი ორმაქ ჯადესი  
No:1-9, დოლაფდერე ბეიოღლუ -  
სტამბოლი 34440, თურქეთი 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33915 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 106943 A 
(220) 2020 02 04 
(732) შპს „Bolero & Company“ 

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33916 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 106944 A 
(220) 2020 02 04 
(732) შპს „Bolero & Company“ 

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33917 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107312 A 
(220) 2020 02 27 
(732) ფრეიზერ რისერჩ ლებს ინკ. 

25 შეპპარდ ავენიუ ვესტ, სვიტ 300,  
ტორონტო, ონტარიო, M2N 6S6, კანადა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33918 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107469 A 
(220) 2020 03 06 
 

 
 
 
 
(732) ვალიო ლტდ 

მეიერიტიე 6, ჰელსინკი, FI-00370, ფინეთი 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33919 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107568 A 
(220) 2020 03 17 
(732) შპს „ჯეო ოლიმპი“ 

რ. ერისთავის ქ. 16, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33920 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107569 A 
(220) 2020 03 17 
(732) შპს „ჯეო ოლიმპი“ 

რ. ერისთავის ქ. 16, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33921 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107570 A 
(220) 2020 03 17 
(732) შპს „ჯეო ოლიმპი“ 

რ. ერისთავის ქ. 16, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33922 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107571 A 
(220) 2020 03 17 
(732) შპს „ჯეო ოლიმპი“ 

რ. ერისთავის ქ. 16, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33923 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107572 A 

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები 
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სასაქონლო ნიშნები 

(220) 2020 03 17 
(732) შპს „ჯეო ოლიმპი“ 

რ. ერისთავის ქ. 16, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33924 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107574 A 
(220) 2020 03 17 
(732) შპს „ჯეო ოლიმპი“ 

რ. ერისთავის ქ. 16, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33925 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107660 A 
(220) 2020 03 26 
(732) სს „გომის სპირტის და არყის კომპანია“ 

სოფ. გომი, ხაშურის რაიონი, საქართველო 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33926 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107804 A 
(220) 2020 04 06 
(732) მა ჰუანჰუან 

№808, ბილდინგ ა, ზე პასიფიქ მენშნ,  
№176, ჰეიშუი როუდ, კუანჩენ დისტრიკტ,  
ჩანჩუნ სიტი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33927 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 107805 A 
(220) 2020 04 06 
(732) მა ჰუანჰუან 

№808, ბილდინგ ა, ზე პასიფიქ მენშნ,  
№176, ჰეიშუი როუდ, კუანჩენ დისტრიკტ,  
ჩანჩუნ სიტი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33928 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 

(260) AM 2020 107930 A 
(220) 2020 04 16 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33929 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108067 A 
(220) 2020 04 29 
(732) ბრანდტ კონსოლიდეიტიდ ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
2935 ს. კუკ მილ როუდ, სპრინგფილდი,  
შტატი ილინოისი 62711, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33930 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108072 A 
(220) 2020 04 30 
(732) შპს „ალპენ მილკ“ 

დავით აღმაშენებლის ქ. 28/1, ახალქალაქი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33931 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108130 A 
(220) 2020 05 06 
(732) სტრიმაქს ტექნოლოჯი კო., ლტდ. 

21-23/F B1 ბილდინგ, ჟიიუანი, No.1001  
ქსუეიუან ევენიუ, ნანშან დისტრიქტ,  
შენჟენ სითი, გუანგდონგ პროვენს,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33932 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108225 A 
(220) 2020 05 14 
(732) ჯილიდ საიენსის აირლენდ უკ 

იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ, 
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,  
ირლანდია 

___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2021 33933 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108299 A 
(220) 2020 05 18 
(732) შპს „ასკანელი ჯგუფი“ 

კახეთის გზატ. 110ა (ნაკვეთი 01/016), 0101,  
სამგორის რაიონი, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33934 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108384 A 
(220) 2020 05 22 
(732) შპს „ყვარელი პალასი“ 

ჭავჭავაძის ქ.  52, ყვარელი, საქართველო 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33935 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108385 A 
(220) 2020 05 22 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პიტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33936 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108386 A 
(220) 2020 05 22 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პიტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33937 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108387 A 
(220) 2020 05 22 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პიტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

___________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2021 33938 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108388 A 
(220) 2020 05 22 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პიტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33939 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108612 A 
(220) 2020 06 12 
(732) ნეტფლიქს ინკ. 

100 უინჩესტერ სერკლი, ლოს-გატოსი,  
კალიფორნია 95032, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33940 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2020 108613 A 
(220) 2020 06 12 
(732) ნეტფლიქს ინკ. 

100 უინჩესტერ სერკლი, ლოს-გატოსი,  
კალიფორნია 95032, აშშ 

___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33941 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(260) AM 2019 104567 A 
(220) 2019 08 22 
(732) სს „შატო მუხრანი“ 

სოფ. მუხრანი, 3309, მცხეთა,  საქართველო 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2021 33896 R  
(151) 2021 04 05 
(181) 2031 04 05 
(210) AM 112296 
(220) 2021 03 24 
(732) სს „ვოლსი“ 

ე. ამაშუკელის ქ. 23, სართული 16,  
ბ. 103, ვაკის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ვოლსი 
(591) 070707 შავი, FFFFFF თეთრი 
(511)  
36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
 

37 ‒ სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, ნავ-
თობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33897 R  
(151) 2021 04 05 
(181) 2031 04 05 
(210) AM 112308 
(220) 2021 03 25 
(732) შპს „გრინ ოილ“ 

ნიკოლოზ კახიანის ქ. 29, ნაძალადევის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
 

(591) თეთრი, მწვანე, ნაცრისფერი 

 
 
 
 
 
 
 
 
(531) 01.15.05; 01.15.11; 27.05.01; 27.05.11;  

29.01.13 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

37 ‒ სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, ნავ-
თობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33898 R  
(151) 2021 04 07 
(181) 2031 04 07 
(210) AM 111867 
(220) 2021 02 24 
(732) შპს „ალაზანი ვაინერი“ 

დემეტრე თავდადებულის ქ. 3, 4800,  
ყვარელი, საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი, შავი 
(531) 19.07.01; 19.07.09; 19.07.16; 29.01.12 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის 
სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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სასაქონლო ნიშნები 

(111) M 2021 33899 R  
(151) 2021 04 07 
(181) 2031 04 07 
(210) AM 111868 
(220) 2021 02 24 
(732) შპს „ალაზანი ვაინერი“ 

დემეტრე თავდადებულის ქ. 3, 4800,  
ყვარელი, საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) რუხი, თეთრი, შავი 
(531) 19.07.01; 19.07.09; 19.07.16 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33900 R  
(151) 2021 04 07 
(181) 2031 04 07 
(210) AM 112183 
(220) 2021 03 16 
(732) რევაზ ცირეკიძე 

თამარაშვილის ქ. 10, ბ. 42, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 

(591) თეთრი, მწვანე, ცისფერი, ლურჯი,   
ყვითელი, სტაფილოსფერი 

(531) 06.19.11; 19.03.01; 19.03.03; 19.03.25;  
29.01.14 

(511)  
29 ‒ რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და რძის 
სხვა პროდუქტები; 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33901 R  
(151) 2021 04 08 
(181) 2031 04 08 
(210) AM 111866 
(220) 2021 02 24 
(732) შპს „ალაზანი ვაინერი“ 

დემეტრე თავდადებულის ქ. 3, 4800,  
ყვარელი, საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

Caucasian aroma 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33902 R  
(151) 2021 04 08 
(181) 2031 04 08 
(210) AM 112405 
(220) 2021 03 30 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

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

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)  

Lorclast 
ლორკლასტი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან 
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დი-
ეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვი-
ლებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანე-
ბისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი, 
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მა-
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სასაქონლო ნიშნები 

სალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექ-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33903 R  
(151) 2021 04 09 
(181) 2031 04 09 
(210) AM 112156 
(220) 2021 03 12 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,   
საქართველო 

(540)  

Zigzag 
ზიგზაგი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები, მათ შო-
რის, მინერალური და გაზიანი წყალი; ხილის 
წვენები და სასმელები, ლიმონათი; ვაჟინები და 
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები. 
 

33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33904 R  
(151) 2021 04 09 
(181) 2031 04 09 
(210) AM 112157 
(220) 2021 03 12 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,   
საქართველო  

(540)  

ReMix 
რემიქსი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 ‒ ლუდი; უალკოჰოლო სასმელები; მინერა-
ლური და გაზიანი წყალი; ხილის სასმელები 
და ხილის წვენები; სიროფები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33905 R  
(151) 2021 04 09 
(181) 2031 04 09 
(210) AM 112384 
(220) 2021 03 27 
(732) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის  

კომპანია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,  
0112, თბილისი, საქართველო 

(540)  

ჩუმად ჩუ 
CHUMAD CHU 

ЧУМАД ЧУ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33906 R  
(151) 2021 04 12 
(181) 2031 04 12 
(210) AM 112494 
(220) 2021 04 06 
(732) სს „საქართველოს ბანკი“ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) ნარინჯისფერი 
(531) 28.19; 29.01.01 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; საქმიან სფეროში მართვისა და 
ადმინისტრირების მომსახურება; საქმიან სფე-
როში მართვისა და ადმინისტრირების მომსა-
ხურება ყველა სახის საბანკო და ფინანსური მო-
მსახურების უზრუნველყოფის, გამოყენებისა 
და წარმოჩენისათვის; სარეკლამო, მარკეტინგუ-
ლი და წარმოჩენის მომსახურება; კორპორაციუ-
ლი და ინსტიტუციონალური საცალო გაყიდვე-
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ბის მომსახურებასთან, საქონლის კომერციალი-
ზაციასა და საშუამავლო ბიზნესმომსახურების 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სარეკ-
ლამო მომსახურება; კომერციული და საქმიანი 
ინფორმაცია; საბანკო და ფინანსური მომსახუ-
რების რადიო, სატელევიზიო და ონლაინ რეკ-
ლამა; საქონლისა და მომსახურების წარმოჩენა; 
ცნობები საქმიანი ოპერაციების შესახებ; კომერ-
ციული საქმიანობის აუდიტი; კონსულტაციები 
ბიზნესის მართვისა და ორგანიზაციის საკით-
ხებში; პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; კონსულტაციები საქ-
მიანობის მართვაში; საქონლის დემონსტრირე-
ბა; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით 
სავარაუდო მომხმარებელზე; დახმარება კომერ-
ციული ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში; 
კომერციული საქმიანობის ეფექტურობის ექს-
პერტიზის მომსახურება; აუქციონით გაყიდვა; 
ბაზრის შესწავლა; კომერციული საქმიანობის 
შეფასება; კვლევები საქმიანობის სფეროში; კონ-
სულტაციები საქმიანობის ორგანიზებაში; კომე-
რციული ინფორმაცია და რჩევები; ეკონომიკუ-
რი პროგნოზირება; გამოფენების ორგანიზება 
კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; საზოგა-
დოებრივი აზრის შესწავლა; საქონლის გასაღე-
ბაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; მომარაგე-
ბის მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლი-
სა და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეები-
სათვის]; კომერციული ინფორმაცია და რჩევები 
მომხმარებლისათვის; აუტსორსინგი- გარე რე-
სურსების მოზიდვის სამსახური [საქმიანობაში 
ხელშეწყობა]; კომერციული საშუამავლო მომსა-
ხურება; გარე რესურსებით ადმინისტრაციული 
მართვა კომპანიებისთვის; კორპორატიული სო-
ციალური პასუხისმგებლობის პროგრამების მა-
რთვა, კერძოდ, ასეთი პროგრამების საქმიანო-
ბის ადმინისტრირება; ბიზნეს-კონსულტაციები 
კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლო-
ბის საკითხებზე; საცალო ან საბითუმო ვაჭრო-
ბის მომსახურება; მარკეტინგი. 
 

36 ‒ ფინანსური მომსახურება; საბანკო საქმია-
ნობა; ვალუტის გაცვლა, პორტფელის მართვა; 
უზრუნველყოფილი სესხები; ვალის დაბრუნე-
ბის (ამოღების) მომსახურება; სადებეტო და 
საკრედიტო, სამოგზაურო ჩეკების გამოშვება, 
აქციებსა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული 
საბროკერო საქმიანობა; უძრავი ქონების მარ-
თვა; საბანკო და ფინანსური მომსახურება გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; 
სესხები განვადებით; აქტუარის სამსახური; უძ-
რავი ქონების გაქირავება; საბროკერო საქმიანო-

ბა; უძრავი ქონების შეფასება; საქველმოქმედო 
სახსრების შეგროვება; თანაზიარი ფონდები; 
ინვესტირება; თავდებობა; კლირინგი; ფინანსუ-
რი შეფასება [საბანკო ოპერაციები, უძრავი ქო-
ნება]; ფატორინგი [დავალიანების ყიდვა-გა-
ყიდვის მომსახურება]; მინდობილობით მართ-
ვის მომსახურება; დაფინანსება; ფინანსების მა-
რთვა; სესხის გაცემა გირაოთი; იპოთეკური სეს-
ხები; შემნახველი ბანკების მომსახურება; განვა-
დება-იჯარის დაფინანსება; ფინანსური ანალი-
ზი; ფულადი სახსრების გადარიცხვა ელექ-
ტრონული ანგარიშგების სისტემაში; ფინანსებ-
თან დაკავშირებული ინფორმაცია; საიუველი-
რო ნაწარმისა და ნუმიზმატიკის ნიმუშების შე-
ფასება; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება; ფასეუ-
ლობის შენახვა; ფინანსური სპონსორობა; ონ-
ლაინ საბანკო მომსახურება; ფინანსური ინფო-
რმაციის მიწოდება ვებ საიტების მეშვეობით; 
საკომპენსაციო გადახდების ფინანსური მართვა 
მესამე პირთათვის;  საბირჟო შუამავლობა; კორ-
პორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის 
პროგრამები, კერძოდ, კორპორატიული ფილან-
ტროპიული მომსახურება, დაკავშირებული 
ფულად შემოწირულობებთან საზოგადოებრივ 
ინიციატივებში საზოგადოების ჩართულობის 
გასაძლიერებლად; კორპორატიული სოციალუ-
რი პასუხისმგებლობის პროგრამები, კერძოდ, 
ფულადი შემოწირულობები; კორპორატიული 
სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამები, 
კერძოდ, ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა 
სფეროში საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო 
ორგანიზაციების მხარდასაჭერად. 
 

41 ‒ აკადემიები [განათლება]; სათამაშო ავტო-
მატების დარბაზებით უზრუნველყოფა; სილა-
მაზის კონკურსების ორგანიზება; სკოლა-ინ-
ტერნატები; მოძრავი ბიბლიოთეკები; წიგნების 
გამოცემა; კაზინოთი მომსახურების უზრუნვე-
ლყოფა [აზარტული თამაშები]; ცირკი; კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო და გასართობი კლუ-
ბები; კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორ-
განიზება; კონცერტების ორგანიზება და ჩატა-
რება; კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარე-
ბა; კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; და-
უსწრებელი სწავლება; დისკოთეკები; ინფორმა-
ცია აღზრდისა და განათლების საკითხებში; სა-
განმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახუ-
რება; გამრთობების სამსახური; გართობა; გარ-
თობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორ-
განიზაცია; კინოფილმების წარმოება; თამაშე-
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ბის ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუ-
ტერულ ქსელში; აზარტული თამაშები; გოლ-
ფის სათამაშო მოედნებით უზრუნველყოფა; 
პროფესიული ორიენტირება [რჩევები განათ-
ლებისა და სწავლების სფეროში]; გამაჯანსაღე-
ბელი კლუბები; საგანმანათლებლო-აღმზრდე-
ლობითი მომსახურება; წიგნების ხელზე გამცე-
მი ბიბლიოთეკები; თეატრალიზებული წარ-
მოდგენები; ლატარეის ორგანიზება; მოძრავი 
ბიბლიოთეკები; კინოსტუდიები; მუზეუმებით 
უზრუნველყოფა [პრეზენტაციები, გამოფენე-
ბი]; მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; მიუზიკ-
ჰოლები; ღამის კლუბები; ორკესტრით მომსა-
ხურება; მეჯლისების მოწყობა; გართობის პარ-
კები; მიღების, წვეულების  პროგრამის შედგენა 
[გართობა]; პრაქტიკული ჩვევების სწავლება 
[დემონსტრირება]; შოუ-პროგრამები; კარაოკეს 
უზრუნველყოფა; წიგნების გამოცემა; ელექ-
ტრონული წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების 
გამოცემა; გასართობი რადიოგადაცემები; ჩამ-
წერი სტუდიები; რელიგიური განათლება; სკო-
ლა-ინტერნატები; სკოლამდელი აღზრდის და-
წესებულებები; სემინარების ორგანიზება და 
ჩატარება; კინოსტუდიები; სიმპოზიუმების ორ-
განიზება და ჩატარება; საგანმანათლებლო-აღ-
მზრდელობითი მომსახურება; სატელევიზიო 
გასართობი გადაცემები; თეატრალური წარმო-
დგენები; ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი; ვიდეო-
ფილმების წარმოება; ვიდეოფილმების გადაღე-
ბა; მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატარება; 
ქველმოქმედებისა და კორპორატიული სოცია-
ლური პასუხისმგებლობის პროგრამები, კერ-
ძოდ, საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატა-
რება მასტერ-კლასებისა და სემინარების სახით; 
ზოოპარკები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33907 R  
(151) 2021 04 13 
(181) 2031 04 13 
(210) AM 112474 
(220) 2021 04 04 
(732) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის კომპანია“ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

LITERMAN 
ლიტერმენი 

Литермен 
(591) შავ-თეთრი 

(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33908 R  
(151) 2021 04 13 
(181) 2031 04 13 
(210) AM 112078 
(220) 2021 03 10 
(732) შპს „ალაზანი ვაინერი“ 

დ. თავდადებულის ქ. 3, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

lost & found 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
  
(111) M 2021 33909 R  
(151) 2021 04 13 
(181) 2031 04 13 
(210) AM 112181 
(220) 2021 03 16 
(732) შპს „ახალი ხედვა“ 

გლდანი, II მკრ., კორპ. 29, ბ. 2, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) 14699B ლურჯი, FFFFFF თეთრი 
(531) 01.13.15; 26.01.06; 26.04.02; 26.04.10;  

26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;  
29.01.12 

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

10 ‒ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლო-
გიური და ვეტერინარული აპარატურა და ინ-
სტრუმენტები; ხელოვნური კიდურები, თვალე-
ბი და კბილები (პროთეზები); ორთოპედიული 
საგნები; მასალა ქირურგიული ნაკერის დადე-
ბისთვის; უნარშეზღუდული ადამიანების საჭი-
როებებზე მორგებული თერაპიული და დამ-
ხმარე მოწყობილობები; აპარატურა მასაჟისთ-
ვის; აპარატურა, მოწყობილობები და საშუალე-
ბები ჩვილი ბავშვებისთვის; აპარატურა, მოწყო-
ბილობები და საშუალებები სექსუალური აქტი-
ვობისთვის. 
 

44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33910 R  
(151) 2021 04 15 
(181) 2031 04 15 
(210) AM 112388 
(220) 2021 03 29 
(732) სექტორი 3 

ა. შანიძის ქ. 8, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) 58595B მუქი ნაცრისფერი, 10BEC2  

ლაჟვარდისფერი 
(531) 27.05.01; 27.07.01; 28.19; 29.01.12 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
 

41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები. 
 

42 ‒ სამეციერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის კო-
ნტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სამ-
სახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 

45 ‒ იურიდიული მომსახურება; მატერიალური 
ქონებისა და პიროვნებების  ფიზიკური  დაცვის 
სამსახური; პერსონალური და სოციალური მო-
მსახურება, გაწეული სხვათა მიერ ინდივიდე-
ბის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33911 R  
(151) 2021 04 15 
(181) 2031 04 15 
(210) AM 112591 
(220) 2021 04 13 
(732) შპს „პარტნიორი“ 

მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მელანო გოგისვანიძე 
(540) 

 
 

(591) 88807B რუხ, FAF4DF ღია კრემისფერი,  
ED2224 თბილი წითელი, F9F8F2  
ოქროსფერი; 06273D მუქი ლურჯი 

(531) 03.04.01; 03.04.02; 03.04.04; 03.04.05;  
03.04.13; 26.04.01; 26.04.04; 26.04.19;  
26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13 

(511)  
29 ‒ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 
ხილი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-
თები და ცხიმები. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33912 R  
(151) 2021 04 16 
(181) 2031 04 16 
(210) AM 112502 
(220) 2021 04 07 
(732) შპს „აიტი ვიზიონ“ 

დავით აღმაშენებელის გამზ. 86, სანქტ- 
პეტერბურგის ქ. 1 (ყოფილი 90), სართ. 4,  
ბ. 48, 0102, ჩუღურეთის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 
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(540)  

 
(591) ლურჯი, ვარდისფერი, ყვითელი 
(531) 02.09.04; 26.11.08; 27.03.01; 27.03.02;  

27.05.02; 29.01.13 
(511)  
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33913 R  
(151) 2021 04 16 
(181) 2031 04 16 
(210) AM 112303 
(220) 2021 03 25 
(732) შპს „ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური  

სასმელების კომპანია“ 
აჩინებული, 2200, თელავი,  საქართველო 

(740) ელენე თოთიბაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი 
(531) 02.01.20; 02.01.21; 02.01.22; 22.05.03;  

22.05.17; 22.05.25; 27.05.01; 27.05.10;  
27.05.23 

(526) GEORGIA 
(511)  
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(111) M 2021 33942 R  
(151) 2021 04 19 
(181) 2031 04 19 
(210) AM 112586 
(220) 2021 04 12 
(732) შპს „ახალი ხედვა“ 

გლდანი, II მკრ., კორპ. 29, ბ. 2, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) FFFFFF თეთრი, 14699B ლურჯი 
(531) 01.13.15; 26.01.06; 26.04.02; 26.04.10;  

26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 28.19;  
29.01.12 

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

10 ‒ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლო-
გიური და ვეტერინარული აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები; ხელოვნური კიდურები, თვალე-
ბი და კბილები (პროთეზები); ორთოპედიული 
საგნები; მასალა ქირურგიული ნაკერის დადე-
ბისთვის; უნარშეზღუდული ადამიანების საჭი-
როებებზე მორგებული თერაპიული და დამ-
ხმარე მოწყობილობები; აპარატურა მასაჟისთ-
ვის; აპარატურა, მოწყობილობები და საშუალე-
ბები ჩვილი ბავშვებისთვის; აპარატურა, მოწყო-
ბილობები და საშუალებები სექსუალური აქტი-
ვობისთვის. 
 

44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მო-
მსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; 
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობი-
სა და მეტყევეობის სფეროში. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 105413 A 
(800) 1493282 
(151) 2019 07 02 
(891) 2019 07 02 
(731) Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

"DIVA-TEKS" 
Abdulla Kahhar Street, 41A, drive 7,  
Yakkasarayskiy district, Tashkent 100100,  
Uzbekistan 

(540) 

 
 

(591) Light-brown and milky 
(531) 03.02.01; 03.02.24; 27.05.01; 29.01.07 
(511)  
25 ‒ Knitted clothing for children; clothing for babies; 
articles of clothing for babies and toddlers. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 107352 A* 
(800) 1516962 
(151) 2019 12 16 
(891) 2019 12 16 
(731) "INTERNATIONAL MASIS TABAK" LLC 

10 Hrant Vardanyan str., 0802 Masis,  
Ararat Region, Armenia 

(540) 

 
(591) Light and dark blue, silver, golden, violet,  

brown, black and white 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(531) 10.01.05; 19.03.24; 26.07.25; 27.05.09;  
29.01.15 

(526) All verbal records except word "GALLANT". 
(511)  
34 ‒ Raw and manufactured tobacco; cigarettes; papi-
rosas (cigarettes without filter and with paper mouth-
piece); cigarillos; cigars; chewing tobacco; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical pur-
poses; herbs for smoking; snuff; electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes; flavo-
urings, other than essential oils, for use in electronic 
cigarettes; matches; match holders; match boxes; ligh-
ters for smokers; gas containers for cigar lighters; 
firestones; ashtrays for smokers; spittoons for tobacco 
users; smokers' articles; tips of yellow amber for cigar 
and cigarette holders; tobacco pouches; cigarette tips; 
cigarette filters; tobacco pipes; cigar holders; mouth-
pieces for cigarette holders; pipe cleaners for tobacco 
pipes; books of cigarette papers; absorbent paper for 
tobacco pipes; cigarette paper; cigar cutters; cigar ca-
ses; cigarette cases; pipe racks for tobacco pipes; to-
bacco jars; snuff boxes; humidors; pocket machines 
for rolling cigarettes; oral vaporizers for smokers; 
hookah; accessories and articles for hookahs, molas-
ses for using in tobacco production; smokers' articles, 
including molasses non-medical; cigarette and molas-
ses' aromatic mixtures for use in hookah. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108800 A 
(800) 1537234 
(151) 2019 12 27 
(891) 2019 12 27 
(731) GALERİ KRİSTAL TURİZM İNŞAAT  

PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ 
Havaalanı Yolu 11 Km., Serik Cad. No.371,  
Altınova Kepez, Antalya, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ 

 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამო-
ქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქალაქი მცხეთა, სამხედროს ქ. №17). 
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(531) 01.01.05; 01.01.10; 01.15.21; 24.17.02;  
24.17.25; 27.05.09; 27.05.10 

(511)  
41 ‒ Arranging and conducting of conferences, con-
gresses and seminars. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108908 A 
(800) 1538669 
(151) 2020 02 03 
(891) 2020 02 03 
(731) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. 

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031  
ABANO TERME (PD), Italy 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.17.01; 24.17.02; 27.05.01; 27.07.01 
(511)  
1 ‒ Chemicals for use in industry and science; bio-
logical preparations for use in industry and science; 
active chemical ingredients for use in the manufacture 
of pharmaceuticals. 
 

5 ‒ Pharmaceutical preparations; medical and veteri-
nary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use; dietary supplements for hu-
mans and animals; plasters, materials for dressings; 
disinfectants; fungicides; parapharmaceutical prepara-
tions; medicinals, chemical preparations for medical 
or pharmaceutical purposes; active pharmaceutical 
ingredients for the productions of pharmaceutical pre-
parations, namely chemicals and biological prepara-
tions for pharmaceutical purposes; pre-filled syringes 
for medical purposes; medicated food supplements; 
nutritional dietary supplements; vitamins; solutions 
for contact lenses; ophthalmologic preparations; eye 
drops; ophthalmic preparations for use in ocular sur-
gery; collyrium and artificial tears; medicated creams 
or gels for the countour of the eyes. 
 

10 ‒ Surgical and medical apparatus and instruments; 
medical devices; artificial limbs; artificial eyes and 
teeth; opththalmological instruments. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108909 A 
(800) 1538713 
(151) 2020 06 03 
(891) 2020 06 03 
(731) Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd. 

No.3, Qinglan 1st Road, Pingshan District,  
Shenzhen, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  

(531) 27.05.01 
(511)  
7 ‒ Welding machines, electric; electric arc welders; 
gas welding machines; welding machines; soldering 
irons, gas-operated; soldering blow pipes, gas-opera-
ted; electrodes for welding machines; electric welding 
apparatus; welding torches; industrial robots. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108910 A 
(800) 1538769 
(151) 2020 04 09 
(891) 2020 04 09 
(731) Pryvatne aktsionerne tovarystvo "Chumak" 

vul. Kozatska, 3, m. Kakhovka, Khersonska  
obl. 74800, Ukraine 

(540)  
 

 
 

(591) Blue and white 
(531) 25.01.06; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
29 ‒ Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetab-
les; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, 
yogurt and other milk products; oils and fats for food; 
agar-agar for culinary purposes; aloe vera prepared 
for human consumption; albumin milk; alginates for 
culinary purposes; andouillettes; anchovy, not live; 
peanuts, prepared; peanut butter; peanut milk; peanut 
milk for culinary purposes; artichokes, preserved; 
bacon; albumen for culinary purposes; white of eggs; 
beans, preserved; bulgogi; bouillon; bouillon concen-
trates; compotes; cream [dairy products]; potato-based 
dumplings; oat milk; laver, preserved; sea-cucumbers, 
not live; cabbage rolls stuffed with meat; flavored 
nuts; nuts, prepared; peas, preserved; mushrooms, 
preserved; guacamole; potato fritters; jams; game, not 
live; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for food; 
gelatine; meat jellies; jellies for food; bone oil for 
food; lard; suet for food; fatty substances for the ma-
nufacture of edible fats; fat-containing mixtures for 
bread slices; yolk of eggs; cranberry compote; fruit-
based snack food; milk substitutes; frozen fruits; sal-
ted fish; candied nuts; whipped cream; condensed 
milk; eggplant paste; vegetable marrow paste; fish 
roe, prepared; ginger, preserved; crystallized ginger; 
pickled ginger; ginger jam; edible insects, not live; 
yogurt; sauerkraut; potato flakes; cassoulet; quark; 
edible flowers, dried; kephir; onion rings; kimchi; 
clams, not live; klipfish [salted and dried cod]; black 
pudding; white pudding; charcuterie; coconut oil for 
food; coconut butter; coconut milk; coconut milk for 
culinary purposes; coconut fat; coconut, desiccated; 
milk shakes; arrangements of processed fruit; duck 
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confits; vegetable-based concentrate for cooking; fru-
it-based concentrate for cooking; corn dogs; gherkins; 
tofu patties; shrimps, not live; prawns, not live; vege-
table-based cream; croquettes; sweet corn, processed; 
corn oil for food; kumys; sesame oil for food; spiny 
lobsters, not live; lecithin for culinary purposes; le-
mon juice for culinary purposes; edible ant larvae, 
prepared; silkworm chrysalis for human consumption; 
margarine; butter; cocoa butter for food; buttercream; 
almond milk; almond milk for culinary purposes; 
almonds, ground; mussels, not live; milk; fermented 
baked milk; soured milk; powdered milk; milk beve-
rages, milk predominating; milk products; molluscs, 
not live; vegetable mousses; fish mousses; meat, tin-
ned; meat; meat, preserved; vegetable-based spreads; 
lactic acid drinks; peanut milk-based beverages; co-
conut milk-based beverages; almond milk-based be-
verages; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; 
sausage casings, natural or artificial; vegetables, tin-
ned; vegetable salads; vegetable juices for cooking; 
vegetables, preserved; vegetables, processed; vegetab-
les, cooked; vegetables, dried; hash browns; olives, 
preserved; olive oil for food; extra virgin olive oil for 
food; linseed oil for food; lobsters, not live; omelettes; 
herrings, not live; palm oil for food; palm kernel oil 
for food; liver pate; pectin for culinary purposes; pre-
served peppers; liver; pollen prepared as foodstuff; 
pickles; tofu skin; marmalade; vegetable soup prepa-
rations; poultry, not live; crayfish, not live; crustace-
ans, not live; ratatouille; fish, preserved; fish, not live; 
salmon, not live; fish meal for human consumption; 
fish fillets; fish, tinned; isinglass for food; rice milk; 
rice milk for culinary purposes; colza oil for food; rai-
sins; sardines, not live; satay; pork; cottage cheese; 
cheese; curd; cottage cheese fritters; whey; rennet; 
preparations for making bouillon; smetana; soya bean 
oil for food; soya milk; soya beans, preserved, for fo-
od; soya patties; salted meats; sunflower oil for food; 
sausages; hot dog sausages; sausages in batter; lentils, 
preserved; nut-based spreads; freeze-dried meat; free-
ze-dried vegetables; preparations for making soup; so-
ups; tahini; tajine [prepared meat, fish or vegetable 
dish]; animal marrow for food; tripe; tempeh; tomato 
paste; tomato purée; tomato juice for cooking; tofu; 
truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; fa-
lafel; milk ferments for culinary purposes; dates; fruit, 
preserved; crystallized fruits; fruit, processed; fruit, 
stewed; fruit preserved in alcohol; fruit peel; pressed 
fruit paste; fruit pulp; fruit jellies; fruits, tinned; fruit 
salads; hazelnuts, prepared; edible fats; oils for food; 
fish-based foodstuffs; edible birds' nests; hummus; 
onions, preserved; preserved garlic; shellfish, not live; 
potato chips; low-fat potato chips; fruit chips; caviar; 
ham; choucroute garnie; apple puree; berries, preser-
ved; powdered eggs; snail eggs for consumption; ya-
kitori. 
 

30 ‒ Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca and sago; flour and preparations made from ce-

reals; bread, pastries and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mu-
stard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice (fro-
zen water); peanut confectionery; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; flavorings, other 
than essential oils, for cakes; food flavorings, other 
than essential oils; aromatic preparations for food; 
baozi; cereal bars; high-protein cereal bars; royal je-
lly; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; 
bean meal; nut flours; buckwheat flour; tapioca flour; 
flour; bulgur; bread rolls; pains au chocolat; buns; bu-
rritos; vanillin [vanilla substitute]; vanilla flavorings 
for culinary purposes; waffles; vermicelli; flour-based 
dumplings; oatmeal; oat flakes; orange blossom water 
for culinary purposes; sausage binding materials; bin-
ding agents for ice cream; cookies; harissa [con-
diment]; cloves [spice]; mustard meal; cake frosting 
[icing]; glucose for culinary purposes; chocolate-coa-
ted nuts; garden herbs, preserved [seasonings]; buck-
wheat, processed; mirror icing [mirror glaze]; gluten 
additives for culinary purposes; yeast; dulce de leche; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; chewing gum for breath freshening; 
chewing gum; cranberry sauce [condiment]; custard; 
thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; fer-
ments for pastes; cereal-based snack food; rice-based 
snack food; artificial coffee; frozen yogurt [confec-
tionery ices]; dressings for salad; wheat germ for hu-
man consumption; cereal preparations; ground ginger; 
edible paper; edible rice paper; coffee; unroasted co-
ffee; coffee flavorings; coffee capsules, filled; coffee 
beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with 
milk; capers; caramels [sweets]; curry [spice]; potato 
flour; flowers or leaves for use as tea substitutes; ket-
chup [sauce]; quinoa, processed; quiches; gluten pre-
pared as foodstuff; confectionery; confectionery for 
decorating Christmas trees; cinnamon [spice]; crac-
kers; rice crackers; cream of tartar for culinary purpo-
ses; crème brûlée; starch for food; croissants; hominy 
grits; groats for human food; ice cubes; corn, milled; 
corn, roasted; corn flour; corn flakes; turmeric; cous-
cous; cooking salt; laksa; ice for refreshment; ice, na-
tural or artificial; shaved ice with sweetened red be-
ans; liquorice [confectionery]; noodles; soba noodles; 
udon noodles; ice pops; mints for breath freshening; 
mayonnaise; macaroni; pasta; macarons; coconut ma-
caroons; maltose; hominy; semolina; marinades; mar-
zipan; honey; molasses for food; almond paste; al-
mond confectionery; miso; pancakes; kimchi panca-
kes; savory pancakes; ice cream; sea water for coo-
king; seaweed [condiment]; dessert mousses [confec-
tionery]; chocolate mousses; nutmegs; muesli; meat 
gravies; mint for confectionery; peppermint sweets; 
coffee-based beverages; cocoa-based beverages; cha-
momile-based beverages; tea-based beverages; choco-
late-based beverages; aniseed; star aniseed; sesame 
seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes [sea-
soning]; infusions, not medicinal; nougat; processed 
seeds for use as a seasoning; crushed oats; onigiri; 
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vinegar; husked oats; husked barley; stick liquorice 
[confectionery]; palm sugar; edible paper wafers; gin-
ger paste [seasoning]; pastilles [confectionery]; ba-
king powder; pelmeni; allspice; peppers [seasonings]; 
pepper; pesto; petits fours; beer vinegar; pies; pâtés en 
croûte; meat pies; piccalilli; pizzas; chips [cereal pro-
ducts]; fondants [confectionery]; popcorn; powders 
for making ice cream; pralines; candy decorations for 
cakes; chocolate decorations for cakes; condiments; 
natural sweeteners; seasonings; oat-based food; pro-
polis; profiteroles; gingerbread; puddings; cake pow-
der; wheat flour; ravioli; ramen; relish [condiment]; 
meat tenderizers for household purposes; preparations 
for stiffening whipped cream; instant rice; prepared 
rice rolled in seaweed; rice pulp for culinary purposes; 
rice pudding; rice cakes; vegetal preparations for use 
as coffee substitutes; sago; sandwiches; hot dog sand-
wiches; celery salt; agave syrup [natural sweetener]; 
golden syrup; salt for preserving foodstuffs; soya flo-
ur; soya sauce; malt for human consumption; malt 
biscuits; malt extract for food; sweets; sorbets [ices]; 
sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; choco-
late-based spreads; chocolate spreads containing nuts; 
spring rolls; noodle-based prepared meals; freeze-dri-
ed dishes with the main ingredient being pasta; freeze-
dried dishes with the main ingredient being rice; ham 
glaze; savory pancake mixes; batter mixes; croûtons; 
rusks; breadcrumbs; petit-beurre biscuits; sushi; tab-
bouleh; tacos; tamarind [condiment]; tapioca; tarts; 
cakes; dough; cake dough; pastry dough; tomato sau-
ce; potato-based flatbreads; tortillas; fruit jellies [con-
fectionery]; fruit confectionery; fruit coulis [sauces]; 
halvah; baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; gluten-free bread; unleavened bread; bre-
ad; pastries; jiaozi; chicory [coffee substitute]; crys-
tallized rock sugar; sugar; kelp tea; iced tea; tea; min-
ced garlic [condiment]; chutneys [condiments]; chee-
seburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; sa-
ffron [seasoning]; chocolate; chocolate beverages 
with milk; apple sauce [condiment]; barley meal; cru-
shed barley. 
 

31 ‒ Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products; raw and unpro-
cessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, 
fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seed-
lings and seeds for planting; live animals; foodstuffs 
and beverages for animals; malt; algarovilla for ani-
mal consumption; anchovy, live; oranges, fresh; pea-
nuts, fresh; peanut cake for animals; peanut meal for 
animals; aromatic sand [litter] for pets; artichokes, 
fresh; draff; beans, fresh; meal for animals; flax meal 
[fodder]; linseed meal for animal consumption; beet, 
fresh; lime for animal forage; grapes, fresh; vine 
plants; bran; bran mash for animal consumption; ba-
gasses of cane [raw material]; wreaths of natural flo-
wers; dog biscuits; squashes, fresh; sea-cucumbers, li-
ve; kola nuts; nuts, unprocessed; garden herbs, fresh; 
peas, fresh; buckwheat, unprocessed; mushrooms, 

fresh; mushroom spawn for propagation; trees; wood 
chips for the manufacture of wood pulp; turf, natural; 
yeast for animal consumption; live animals; rye; edib-
le chews for animals; residue in a still after distilla-
tion; wheat germ for animal consumption; menagerie 
animals; grains [cereals]; grains for animal consum-
ption; ginger, fresh; edible insects, live; vegetable ma-
rrows, fresh; cocoa beans, raw; potatoes, fresh; ches-
tnuts, fresh; flowers, natural; flowers, dried, for deco-
ration; edible flowers, fresh; quinoa, unprocessed; cu-
ttle bone for birds; coconuts; arrangements of fresh 
fruit; copra; rough cork; roots for animal consumpti-
on; chicory roots; bird food; animal foodstuffs; pet 
food; fodder; distillery waste for animal consumption; 
koi carp, live; nettles; groats for poultry; maize; maize 
cake for cattle; edible sesame, unprocessed; shrubs; 
spiny lobsters, live; lemons, fresh; palms [leaves of 
the palm tree]; oil cake; almonds [fruits]; mussels, li-
ve; mash for fattening livestock; molluscs, live; algae, 
unprocessed, for human or animal consumption; straw 
mulch; fruit residue [marc]; fishing bait, live; freeze-
dried fishing bait; beverages for pets; seeds for plan-
ting; cereal seeds, unprocessed; linseed for animal 
consumption; edible linseed, unprocessed; undressed 
timber; raw barks; unprocessed sweet corn ears [hus-
ked or unhusked]; unsawn timber; Christmas trees; 
oats; vegetables, fresh; cucumbers, fresh; olives, 
fresh; lobsters, live; herrings, live; palm trees; sanded 
paper [litter] for pets; peppers [plants]; pollen [raw 
material]; litter for animals; bred stock; locust beans, 
raw; animal fattening preparations; by-products of the 
processing of cereals, for animal consumption; prepa-
rations for egg laying poultry; seed germ for botanical 
purposes; poultry, live; wheat; crayfish, live; crusta-
ceans, live; rhubarb, fresh; fish, live; salmon, live; fish 
meal for animal consumption; fish spawn; rice, unpro-
cessed; rice meal for forage; rape cake for cattle; se-
edlings; plants; aloe vera plants; plants, dried, for de-
coration; cannabis plants; cannabis, unprocessed; le-
ttuce, fresh; sardines, live; salt for cattle; hay; seed-
lings; soya beans, fresh; malt for brewing and disti-
lling; straw [forage]; straw litter; pine cones; lentils, 
fresh; stall food for animals; trunks of trees; litter pe-
at; rose bushes; truffles, fresh; tuna, live; oysters, live; 
fruit, fresh; hazelnuts, fresh; strengthening animal fo-
rage; hop cones; hops; flower bulbs; leeks, fresh; oni-
ons, fresh; chicory, fresh; citrus fruit, fresh; sugarca-
ne; garlic, fresh; shellfish, live; coconut shell; silk-
worms; spinach, fresh; berries, fresh; eggs for hat-
ching, fertilized; silkworm eggs; juniper berries; bar-
ley. 
 

32 ‒ Beers; non-alcoholic beverages; mineral and ae-
rated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other non-alcoholic preparations for making 
beverages; aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic es-
sences for making beverages; non-alcoholic dried fruit 
beverages; non-alcoholic beverages flavored with co-
ffee; non-alcoholic beverages flavored with tea; non-
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alcoholic honey-based beverages; non-alcoholic pre-
parations for making beverages; non-alcoholic fruit 
extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; grape 
must, unfermented; waters [beverages]; aerated water; 
extracts of hops for making beer; seltzer water; iso-
tonic beverages; ginger beer; kvass; cocktails, non-al-
coholic; beer-based cocktails; lemonades; lithia water; 
mineral water [beverages]; energy drinks; aloe vera 
drinks, non-alcoholic; rice-based beverages, other 
than milk substitutes; soya-based beverages, other 
than milk substitutes; whey beverages; vegetable jui-
ces [beverages]; orgeat; beer wort; beer; powders for 
effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic 
beverage]; cider, non-alcoholic; syrups for lemonade; 
syrups for beverages; preparations for making aerated 
water; smoothies; soda water; fruit juices; malt beer; 
malt wort; protein-enriched sports beverages; table 
waters; must; pastilles for effervescing beverages; to-
mato juice [beverage]; soft drinks; fruit nectars, non-
alcoholic; shandy; sherbets [beverages]; barley wine 
[beer]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108911 A 
(800) 1538780 
(151) 2020 02 17 
(891) 2020 02 17 
(731) LANyAN Limited Company 

1011, building 19, donghai taihe plaza, fenghai  
road, donghai street, fengze district, quanzhou  
city, 362000 fujian province, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 28.03 
(511)  
3 ‒ Facial cleanser; cosmetics; toothpaste; essential 
oil; oils for cleaning purposes; incense; polishing cre-
am; body wash for pets (non-medicated cleaning pre-
paration); abrasive preparations; air fragrancing pre-
parations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108913 A 
(800) 1538801 
(151) 2020 05 28 
(891) 2020 05 28 
(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian-Strasse 84, CH-4052 Basel,  
Switzerland 

(540)  

ANTIFLURHIN 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations; dietetic substances 
for medical use. 
___________________________________________ 

(260) AM 2021 108914 A 
(800) 1538834 
(151) 2020 05 20 
(891) 2020 05 20 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu  

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

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.17.04; 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24;  

27.05.17; 27.05.24 
(511)  
5 ‒ Acne treatment preparations; adhesive plasters; 
albumin dietary supplements; albuminous foodstuffs 
for medical purposes; albuminous preparations for 
medical purposes; alginate dietary supplements; aloe 
vera preparations for pharmaceutical purposes; amino 
acids for medical purposes; antibacterial handwashes; 
antibacterial soap; antioxidant pills; antiseptic cotton; 
antiseptics; anti-uric preparations; appetite suppres-
sant pills; appetite suppressants for medical purposes; 
asthmatic tea; barks for pharmaceutical purposes; bath 
salts for medical purposes; biological preparations for 
medical purposes; casein dietary supplements; che-
mico-pharmaceutical preparations; chewing gum for 
medical purposes; chilblain preparations; cod liver oil; 
collyrium; decoctions for pharmaceutical purposes; 
depuratives; dietary fiber; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; dietetic foods adapted for me-
dical purposes; dietetic substances adapted for me-
dical use; digestives for pharmaceutical purposes; di-
sinfectants for hygiene purposes; elixirs [pharmaceu-
tical preparations]; enzyme dietary supplements; en-
zyme preparations for medical purposes; enzymes for 
medical purposes; eucalyptus for pharmaceutical pur-
poses; febrifuges; flour for pharmaceutical purposes; 
food for babies; freeze-dried food adapted for medical 
purposes; frostbite salve for pharmaceutical purposes; 
gauze for dressings; gelatine for medical purposes; 
glucose dietary supplements; glucose for medical pur-
poses; hematogen; herbal teas for medicinal purposes; 
homogenized food adapted for medical purposes; 
immunostimulants; infant formula; lacteal flour for 
babies; lactose for pharmaceutical purposes; lecithin 
dietary supplements; liniments; linseed dietary sup-
plements; linseed for pharmaceutical purposes; lin-
seed oil dietary supplements; lotions for pharma-
ceutical purposes; medical preparations for slimming 
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purposes; medicated after-shave lotions; medicated 
candies; medicated dentifrices; medicated dry sham-
poos; medicated hair lotions; medicated shampoos; 
medicated soap; medicated toiletry preparations; me-
dicinal drinks; medicinal herbs; medicinal infusions; 
medicinal mud; medicinal oils; medicinal roots; me-
dicinal tea; medicines for human purposes; milk fer-
ments for pharmaceutical purposes; mineral food 
supplements; mineral waters for medical purposes; 
mouthwashes for medical purposes; mud for baths; 
mustard plasters; nervines; nutraceutical preparations 
for therapeutic or medical purposes; nutritional supp-
lements; ointments for pharmaceutical purposes; pas-
tilles for pharmaceutical purposes; pearl powder for 
medical purposes; petroleum jelly for medical purpo-
ses; pharmaceutical preparations for skin care; phar-
maceutical preparations for treating sunburn; phar-
maceutical preparations; pharmaceuticals; phytothera-
py preparations for medical purposes; plant extracts 
for pharmaceutical purposes; pollen dietary supple-
ments; pomades for medical purposes; powdered milk 
for babies; preparations for the treatment of burns; 
preparations of trace elements for human and animal 
use; propolis dietary supplements; propolis for phar-
maceutical purposes; protein dietary supplements; 
purgatives; remedies for perspiration; royal jelly die-
tary supplements; royal jelly for pharmaceutical pur-
poses; salts for medical purposes; salts for mineral 
water baths; sea water for medicinal bathing; serums; 
slimming pills; sugar for medical purposes; sunburn 
ointments; syrups for pharmaceutical purposes; tan-
ning pills; therapeutic preparations for the bath; the-
rmal water; tinctures for medical purposes; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; tonics [me-
dicines]; vitamin preparations; wadding for medical 
purposes; wheat germ dietary supplements; yeast die-
tary supplements; yeast for pharmaceutical purposes. 
 

29 ‒ Beans, preserved; berries, preserved; bouillon 
concentrates; bouillon; charcuterie; cheese; compotes; 
crystallized fruits; edible fats; fish meal for human 
consumption; fish mousses; fish, canned; fish-based 
foodstuffs; freeze-dried meat; freeze-dried vegetables; 
frozen fruits; fruit jellies; fruit preserved in alcohol; 
fruit pulp; fruit salads; fruit, preserved; fruit, stewed; 
fruit-based snack food; fruits, canned; jams; jellies for 
food; marmalade; meat extracts; meat jellies; meat, 
canned; meat, preserved; meat; milk beverages, milk 
predominating; milk products; milk shakes; milk 
substitutes; mushrooms, preserved; nut-based spreads; 
nuts, prepared; oils for food; pollen prepared as 
foodstuff; powdered milk; preparations for making 
bouillon; preparations for making soup; salted meats; 
seaweed extracts for food; seeds, prepared; soups; 
tofu; tripe; vegetable juices for cooking; vegetable 
mousses; vegetable salads; vegetable soup preparati-
ons; vegetables, canned; vegetables, cooked; vegetab-
les, dried; vegetables, preserved; whey. 
 

30 ‒ Almond confectionery; aromatic preparations for 
food; artificial coffee; bread; cakes; cereal bars; cereal 
preparations; cereal-based snack food; chamomile-
based beverages; chips [cereal products]; chocolate 
beverages with milk; chocolate; chocolate-based be-
verages; cocoa beverages with milk; cocoa-based be-
verages; coffee beverages with milk; coffee-based be-
verages; condiments; confectionery; cookies; dessert 
mousses [confectionery]; dough; dressings for salad; 
flour; flowers or leaves for use as tea substitutes; fon-
dants [confectionery]; freeze-dried dishes with the 
main ingredient being pasta; freeze-dried dishes with 
the main ingredient being rice; fruit jellies [confectio-
nery]; groats for human food; high-protein cereal 
bars; hominy; honey; ice cream; infusions, not me-
dicinal; marinades; meat gravies; molasses for food; 
muesli; natural sweeteners; noodle-based prepared 
meals; pancakes; pasta; pastilles [confectionery]; pas-
tries; peanut confectionery; pelmeni [dumplings stu-
ffed with meat]; pies; pizzas; popcorn; pralines; pro-
cessed seeds for use as a seasoning; propolis; pud-
dings; rice-based snack food; royal jelly; rusks; sauces 
[condiments]; seasonings; spices; sugar; sweetmeats 
[candy]; tea; tea-based beverages; vareniki [stuffed 
dumplings]. 
 

43 ‒ Bar services; café services; cafeteria services; 
canteen services; food and drink catering; restaurant 
services; self-service restaurant services; snack-bar 
services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108915 A 
(800) 1538872 
(151) 2020 05 20 
(891) 2020 05 20 
(731) Public Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr" 

ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,  
RU-107140 Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
30 ‒ Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; chocolate; flour and preparations 
made from cereals; bread; pastries; confectionery; ice 
cream; honey; sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces [condiments]; 
spices; edible ices. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 108922 A 
(800) 1539059 
(151) 2020 05 13 
(891) 2020 05 13 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

IPHONE SE 
(591) Black, white  
(511)  
9 ‒ Mobile telephones; smartphones; mobile devices 
for the sending and receiving of telephone calls, text 
messages, electronic mail, and other digital data, and 
for use in providing access to the internet; network 
communication apparatus, namely, mobile electronic 
devices for the sending and receiving of text, data, 
audio, image, and video files across networks; electro-
nic communication equipment and instruments, name-
ly, mobile electronic devices for sending and recei-
ving of text, data, audio, image, and video files; wire-
less communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; computers; handheld computers; recorded 
and downloadable computer software for accessing, 
browsing and searching online databases; cases for 
mobile phones; cases for smartphones. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108923 A 
(800) 1539070 
(151) 2020 05 26 
(891) 2020 05 26 
(731) Unqork Inc. 

114 Fifth Avenue, 2nd Floor, New York  
NY 10011, USA 

(540)  

UNQORK 
(591) Black, white  
(511)  
41 ‒ Education services, namely, conducting semi-
nars, classes, workshops, online courses, and confe-
rences in the fields of software as a service (SaaS), 
platform as a service (PaaS), infrastructure as a servi-
ce (IaaS) and application platform as a service 
(aPaaS) for providing a development environment and 
software configuration tools to build, design, imple-
ment, and maintain business applications using a vi-
sual interface. 
 

42 ‒ Software as a service (SaaS), platform as a servi-
ce (PaaS), infrastructure as a service (IaaS) and app-
lication platform as a service (aPaaS) for providing a 
development environment and software configuration 
tools to build, design, implement, monitor and main-
tain business applications using a visual interface; 
software as a service (SaaS), platform as a service 
(PaaS), infrastructure as a service (IaaS) and applicati-

on platform as a service (aPaaS) for rendering, ser-
ving, reporting and displaying of business applicati-
ons; software as a service (SaaS), platform as a servi-
ce (PaaS), infrastructure as a service (IaaS) and app-
lication platform as a service (aPaaS) for application 
programming interface creation and execution; soft-
ware as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), 
infrastructure as a service (IaaS) and application plat-
form as a service (aPaaS) for workflow creation, or-
chestration, and execution; software as a service 
(SaaS), platform as a service (PaaS), infrastructure as 
a service (IaaS) and application platform as a service 
(aPaaS) for the generation and delivery of documents; 
software as a service (SaaS), platform as a service 
(PaaS), infrastructure as a service (IaaS) and applica-
tion platform as a service (aPaaS) for ingestion of p-
aper and scanned images of documents; technical sup-
port services for computer software, namely, provi-
ding updates, upgrades, patches, fixes, and technical 
documentation; computer services, namely, providing 
data as a service through a customizable software 
platform for compiling, analyzing, integrating, trans-
forming and providing access to data and information. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108924 A 
(800) 1539073 
(151) 2020 02 04 
(891) 2020 02 04 
(731) Zuffa, LLC 

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

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 01.05.02; 09.03.17; 26.01.01; 26.05.03;  

26.05.12; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.09 
(511)  
25 ‒ Belts; championship belts; belts used as cham-
pionship trophy belts. 
 

28 ‒ Toy championship belts; toy mixed martial arts 
belts. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108933 A 
(800) 1539258 
(151) 2020 04 16 
(891) 2020 04 16 
(731) Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd. 

No.2 Keji Road, Economic Development Zone,  
Wenling City, Zhejiang, China 

(540)  
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(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 ‒ Mixing machines; dishwashers; crushers for kitc-
hen use, electric; tin openers, electric; kitchen machi-
nes, electric; electric fruit squeezers; whisks, electric, 
for household purposes; food processors, electric; kit-
chen grinders, electric; domestic vegetable slicer. 
 

11 ‒ Cooking utensils, electric; cooking stoves; roas-
ting apparatus; pressure cookers, electric; kettles, el-
ectric; food steamers, electric; induction cookers; ex-
tractor hoods for kitchens; water purification installa-
tions; lighters. 
 

21 ‒ Cooking pots; containers for household or kit-
chen use; kitchen utensils; tableware, other than kni-
ves, forks and spoons; daily use glassware (including 
cups, plates, pots, crocks); ceramics for household 
purposes; works of art of porcelain, ceramic, earthen-
ware, terra-cotta or glass; trash cans; brushes; therma-
lly insulated containers for food; cleaning instru-
ments, hand-operated. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108974 A 
(800) 1539346 
(151) 2020 06 11 
(891) 2020 06 11 
(731) 3A PROTECTION PTY LIMITED 

Level 26, 56 Pitt Street, Sydney, Sydney NSW  
2000, Australia 

(540)  

 
(591) Blue, red  
(531) 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
35 ‒ Procurement services for others (purchasing go-
ods and services for other businesses). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108975 A 
(800) 1539374 
(151) 2020 04 16 
(891) 2020 04 16 
(731) Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd. 

No.2 Keji Road, Economic Development Zone,  
Wenling City, Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02 

(511)  
7 ‒ Mixing machines; dishwashers; crushers for kit-
chen use, electric; tin openers, electric; kitchen ma-
chines, electric; electric fruit squeezers; whisks, elec-
tric, for household purposes; food processors, electric; 
kitchen grinders, electric; domestic vegetable slicer. 
 

11 ‒ Cooking utensils, electric; cooking stoves; roas-
ting apparatus; pressure cookers, electric; kettles, el-
ectric; food steamers, electric; induction cookers; ex-
tractor hoods for kitchens; water purification installa-
tions; lighters. 
 

21 ‒ Cooking pots; containers for household or kit-
chen use; kitchen utensils; tableware, other than kni-
ves, forks and spoons; daily use glassware (including 
cups, plates, pots, crocks); ceramics for household 
purposes; works of art of porcelain, ceramic, earthen-
ware, terra-cotta or glass; trash cans; brushes; therma-
lly insulated containers for food; cleaning instru-
ments, hand-operated. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108976 A 
(800) 1539378 
(151) 2020 05 18 
(891) 2020 05 18 
(731) VIORICA-COSMETIC S.A. 

str. Mesager nr.1, MD-2069 Chişinău,  
Republic of Moldova 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 ‒ Non-medicated cosmetics and toiletry preparati-
ons; non-medicated dentifrices; perfumery; essential 
oils; bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108978 A 
(800) 1539387 
(151) 2020 06 10 
(891) 2020 06 10 
(731) 3A PROTECTION PTY LIMITED 

Level 26, 56 Pitt Street, Sydney, Sydney NSW  
2000, Australia 

(540) 
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(591) Blue, red, white  
(531) 24.13.01; 27.05.08; 27.07.01; 29.01.13 
(511)  
10 ‒ Eye shields for medical use; eye shields for sur-
gical use; face shields for medical use; face shields for 
surgical use; protective clothing for medical purposes; 
protective clothing for surgical purposes; medical 
masks; protective masks for use by persons working 
in medicine; protective masks for use by persons wor-
king in the dentistry; protective masks for use by sur-
geons during operations; gloves for dental use; gloves 
for medical use; gloves for surgical use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108979 A 
(800) 1539394 
(151) 2020 01 13 
(891) 2020 01 13 
(731) ALVAN Paint and Resin Production  

Cooperative Co. 
3th floor, NO3, Shahid Lotfi street, Haft-e-Tir  
square, Tehran, Islamic Republic of Iran 

(540) 

 
 

(591) Red, yellow, blue and black 
(531) 26.03.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15 
(526) ALVAN, Paint & Resin 
(511)  
1 ‒ Bleaching preparations for industrial purposes; 
adhesives for stone; adhesives for ceramic tiles. 
 

2 ‒ Alizarin dyes; aniline dyes; asbestos paints; bacte-
ricidal paints; mordants for leather; ceramic paints; 
glazes [paints, lacquers]; colorants for use in the ma-
nufacture of paint; thickeners for paints; orange lead; 
red lead; fire-retardant coatings [paints]; primers; coa-
tings [paints]; paints; thinners for paints; coatings for 
wood [paints]; automotive paints; thermoplastic road 
marking paints; thermoplastic paints for use in mar-
king road surfaces, decorative spray coating [paints]; 
enamel paints. 
 

17 ‒ Insulating paints. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108980 A 
(800) 1539425 
(151) 2020 05 19 
(891) 2020 05 19 
(731) NOVA PLASTIK SANAYI VE TICARET  

ANONIM SIRKETI 
Muratpasa Mah., Uluyol Cad. No:19 Kat 10  
D.48, Istanbul Tower, Bayrampasa,  
ISTANBUL, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
11 ‒ Aquarium lights; aquarium heaters; aquarium fil-
tration apparatus; steam accumulators; heat accumu-
lators; hot air apparatus; air deodorizing apparatus; 
loading apparatus for furnaces; tanning apparatus [sun 
beds]; apparatus for dehydrating food waste; ioniza-
tion apparatus for the treatment of air or water; beve-
rage cooling apparatus; air cooling apparatus; gas 
scrubbing apparatus; oil-scrubbing apparatus; desicca-
ting apparatus; whirlpool-jet apparatus; hand drying 
apparatus for washrooms; water filtering apparatus; 
swimming pool chlorinating apparatus; roasting appa-
ratus; steam facial apparatus [saunas]; air purifying 
apparatus and machines; water softening apparatus 
and installations; lighting apparatus and installations; 
hydromassage bath apparatus; acetylene generators; 
acetylene flares; acetylene burners; germicidal lamps 
for purifying air; barbecues; bidets; laundry room boi-
lers; bath tubs; spa baths [vessels]; fans [air-condi-
tioning]; fans [parts of air-conditioning installations]; 
electric fans for personal use; ventilation [air-condi-
tioning] installations for vehicles; ventilation [air-con-
ditioning] installations and apparatus; kilns; evapo-
rators; extractor hoods for kitchens; ventilation hoods; 
ventilation hoods for laboratories; fabric steamers; 
pressure water tanks; water conduits installations; wa-
ter intake apparatus; water heaters; water purification 
installations; water purifying apparatus and machines; 
water supply installations; water flushing installati-
ons; flushing tanks; gas boilers; gas burners; gas scru-
bbers [parts of gas installations]; discharge tubes, el-
ectric, for lighting; hydrants; hot water bottles; disin-
fectant apparatus; deodorizing apparatus, not for per-
sonal use; ornamental fountains; fog machines; disin-
fectant dispensers for toilets; stills; distillation appara-
tus; distillation columns; showers; shower cubicles; 
flues for heating boilers; roasters; feeding apparatus 
for heating boilers; immersion heaters; lighters; safety 
accessories for water or gas apparatus and pipes; hu-
midifiers for central heating radiators; coils [parts of 
distilling, heating or cooling installations]; furnace 
ash boxes; drip irrigation emitters [irrigation fittings]; 
heating apparatus; oxyhydrogen burners; level con-
trolling valves in tanks; air valves for steam heating 
installations; air conditioners for vehicles; taps for pi-
pes and pipelines; mixer taps for water pipes; taps; 
radiator caps; forges, portable; cooking apparatus and 
installations; ice machines and apparatus; freezers; 
heating apparatus for defrosting vehicle windows; 
heating elements; heaters for baths; air reheaters; he-
ating plates; stoves [heating apparatus]; hot air bath 
fittings; heating installations [water]; heating installa-
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tions; heating apparatus, electric; heating apparatus 
for solid, liquid or gaseous fuels; heating boilers; air 
dryers; cool boxes, electric; purification installations 
for sewage; germicidal burners; boilers, other than 
parts of machines; steam boilers, other than parts of 
machines; pasteurisers; sockets for electric lights; Tu-
rkish bath cabinets, portable; diving lights; plate war-
mers; urinals being sanitary fixtures; watering insta-
llations, automatic; watering machines for agricultural 
purposes; cooling appliances and installations; air-
conditioning apparatus; searchlights; washers for wa-
ter taps; anti-splash tap nozzles; radiators [heating]; 
radiators, electric; central heating radiators; sinks; re-
fining towers for distillation; heat regenerators; re-
gulating accessories for water or gas apparatus and pi-
pes; regulating and safety accessories for water ap-
paratus; dampers [heating]; refrigerators; expansion 
tanks for central heating installations; sanitary appa-
ratus and installations; bath fittings; toilet seats; bath 
tubs for sitz baths; solar thermal collectors [heating]; 
sterilizers; water sterilizers; air sterilizers; clean cha-
mbers [sanitary installations]; laundry dryers, electric; 
drying apparatus; drying apparatus and installations; 
heat pumps; thermostatic valves [parts of heating 
installations]; pipes [parts of sanitary installations]; 
boiler pipes [tubes] for heating installations; toilets 
[water-closets]; toilets, portable; wash-hand basins 
[parts of sanitary installations]; toilet bowls; bath ins-
tallations; steam generating installations; desalination 
plants; air-conditioning installations; cooling installa-
tions for water, cooling installations for liquids; water 
distribution installations; sauna bath installations; air 
filtering installations; cooling installations and machi-
nes; filters for air conditioning; filters for drinking 
water; fountains; refrigerating apparatus and machi-
nes; refrigerating containers; refrigerating appliances 
and installations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108981 A 
(800) 1539516 
(151) 2020 05 22 
(891) 2020 05 22 
(731) URSU Ilarion 

Str. Nucarilor nr. 38, Stăuceni, MD-4839  
Chişinău, Republic of Moldova 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 01.15.15; 27.01.01; 27.01.05; 27.05.01;  

27.05.08 
(511)  
6 ‒ Common metals and their alloys, ores; metal ma-
terials for building and construction; transportable 
buildings of metal; non-electric cables and wires of 
common metal; small items of metal hardware; metal 
containers for storage or transport; safes. 

19 ‒ Materials, not of metal, for building and con-
struction; rigid pipes, not of metal, for building; as-
phalt, pitch, tar and bitumen; transportable buildings, 
not of metal; monuments, not of metal. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108988 A 
(800) 1539785 
(151) 2020 06 10 
(891) 2020 06 10 
(731) Huawei Technologies Co., Ltd. 

Administration Building, Huawei Technologies  
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.22; 27.05.21 
(511)  
9 ‒ Computer software platforms, recorded or down-
loadable; smartphones; cabinets for loudspeakers; 
microphones; television apparatus; camcorders; earp-
hones; portable media players; cameras [photogra-
phy]; optical lenses; integrated circuits; video screens; 
sensors; electronic chips; chargers for electric batte-
ries; batteries, electric; computer hardware; computer 
keyboards; mouse [computer peripheral]; notebook 
computers; laptop computers; tablet computers; smart 
watches; usb cables; downloadable software applica-
tions for mobile phones; connected bracelets [mea-
suring instruments]; wrist-mounted smartphones; sel-
fie lenses; computer programs [downloadable soft-
ware]; computer software, recorded. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109062 A 
(800) 1540525 
(151) 2019 12 17 
(891) 2019 12 17 
(731) Ewald Dörken AG 

Wetterstraße 58, 58313 Herdecke, Germany 
(540)  

DELTA 
(591) Black, white  
(511)  
1 ‒ Chemical products for use in industry; unproce-
ssed epoxy resins; chemical spray and dip solutions 
for corrosion protection for mass-produced small 
parts; galvanising baths; zinc-galvanising baths, nic-
kel-free; zinc-flake coatings; cataphoretic coatings; 
electrolytic coatings; cathodic coatings; industrial 
chemicals used in the production of flame-retardant 
coatings; chemicals for the manufacture of paints; 
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adhesion agents, namely, industrial glues; adhesives 
used in industry; solution welding compounds for 
sealing pond films (adhesives); unprocessed plastics; 
salt hydrates and mixtures containing salt hydrates, 
included in this class. 
 

6 ‒ Metal materials for building and construction, 
excluding metal beams and excluding anchors for use 
in the construction field related to offshore and dre-
dging; ridge copings, hip copings, of metal, in particu-
lar with plastic inserts or plastic backings; metal she-
ets for construction; facade sheets of metal; metal 
films, aluminium compound films; linings of metal 
for buildings. 
 

17 ‒ Plastics and resins in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating mate-
rials for use in construction; flexible pipes, not of 
metal, for construction; packing and insulating sheets; 
underlay sheets of plastic for use as insulating ma-
terials; liner webs of plastic [packing, stopping and in-
sulating materials]; carrier webs [packing, stopping 
and insulating materials]; textured webs (dimpled she-
ets) of plastic for insulation and drainage purposes; 
underlay sheets with laminated insulating elements; 
insulating panels for building, not of metal; liner 
webs, liner nonwovens for building insulation, inc-
luding for insulating under photovoltaic or solar co-
verings; repair webs of plastic for insulating purposes; 
plastic nonwovens, including coated plastic non-
wovens, included in this class; insulating plastic 
films; plastic films and objects made thereof, namely 
coverings for storerooms and for horticulture; garden 
and pond films; insulating and drainage membranes of 
plastic; insulating films; insulating fabrics; spreadable 
insulating material for buildings; waterproof sealings; 
sealing compounds; sealing preparations; weather-
stripping; pipe sleeves, not of metal; elbow joints, not 
of metal, for hoses; non-metal pipe couplings and 
joints; waterproof membranes for use in manufacture; 
insulating water proofing membranes; microporous 
synthetic sheets for use in manufacture; plastics ma-
terials in the form of sheets [semi-finished products]; 
translucent twin-wall sheets made of polycarbonates; 
fleeces of crude fibres of glass [insulation]; fleeces of 
crude fibres of carbon [insulation]; fleeces of crude 
fibres of rock [insulation]; carbon fibre reinforced 
synthetic resins for use in manufacture; fibres for in-
sulating purposes; synthetic fibres, other than for 
textile use; adhesive tapes for industrial use; fabrics of 
inorganic fibres for use as insulation; fabrics made 
from synthetic fibres [for insulation]; packing, sto-
pping and insulating sheets of metal; packing, stop-
ping and insulating webs of metal; adhesive tape for 
industrial purposes. 
 

19 ‒ Building materials (non-metallic), excluding 
windows (except for plastic windows), blinds, shu-
tters; non-metallic transportable buildings; coverings, 
not of metal, for building; heat accumulator plates 

[building materials]; plastic composite panels; buil-
ding materials (non-metallic) in the form of reinforced 
and non-reinforced separating and protective webs, 
carrier webs, textured webs (dimpled sheets) for buil-
ding, included in this class; flat woven and knitted 
fabrics (not of metal) for building, included in this 
class; geotextiles; building materials (non-metallic) 
for wall and foundation protection, and for soil stabi-
lisation and drainage, included in this class; high-
strength technical woven and knitted fabrics, not of 
metal, for building; small green-houses; repair webs 
for building, namely valleys and reinforcements, not 
of metal; ridge copings, hip copings, not of metal, in 
particular with plastic inserts or plastic backing; drai-
nage, storage and filter webs for green roofs; bitumi-
nous products for building; drainage pipes, not of 
metal; run-off channels, not of metal; floor drainage 
channels, not of metal; gutter pipes for rain water, not 
of metal; run-off drains (channels), not of metal; non-
woven fabrics for surface protection [building mate-
rials]; damp proof membranes of synthetic plastics for 
building; separating and filtration webs for paths and 
terracing. 
 

20 ‒ Fasteners of plastic for building, included in this 
class. 
 

22 ‒ Tarpaulins for construction purposes, included in 
this class; protective and covering tarpaulins; wind 
shield netting; textile screens for protection against 
the wind; scaffolding tarpaulins, scaffolding nets. 
 

24 ‒ Breathable waterproof fabrics; non-woven fab-
rics in the form of sheeting for use in manufacture; 
non-woven fabrics in the form of blanks for use in 
manufacture; non-woven fabrics of synthetic fibres; 
non-woven reinforcing fabrics. 
 

37 ‒ Construction consultancy, in particular for buil-
ding protection, on tinting techniques, building insula-
tion in civil engineering, landscaping and horticulture; 
all the aforesaid services also online via the Internet 
or other wireless media. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109066 A 
(800) 1540771 
(151) 2020 06 10 
(891) 2020 06 10 
(731) Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd. 

17# Futai Road, Zhongtai Street, Yuhang  
District, Hangzhou, 311100 Zhejiang Province,  
China 

(540)  

 
(591) Blue, green 
(531) 24.17.20; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.12 
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(511)  
5 ‒ Chemical-pharmaceutical preparations; chemical 
preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical 
preparations for medical purposes; pharmaceutical 
preparations; chemical preparations for pharmaceu-
tical purposes; chemical reagents for medical or ve-
terinary purposes; preparations of microorganisms for 
medical or veterinary use; biological preparations for 
medical purposes; drugs for medical purposes; diag-
nostic preparations for medical purposes. 
 

10 ‒ Massage apparatus; surgical apparatus and ins-
truments; instrument cases for use by doctors; medical 
apparatus and instruments; cases fitted for medical 
instruments; apparatus for use in medical analysis; 
testing apparatus for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; galvanic therapeutic 
appliances; physiotherapy apparatus. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109079 A 
(800) 1541097 
(151) 2020 04 16 
(891) 2020 04 16 
(731) Infomir SA 

Rue du Vuache 1, CH-1201 Geneva,  
Switzerland 

(540)  

INFOMIR 
(591) Black, white  
(511) 
9 ‒ Sirens; personal security alarms; motion sensors; 
carbon dioxide detectors; fire alarms; gas detectors; 
smoke detectors; light switches; temperature indica-
tors; water level indicators; remote controls; plugs, 
sockets and other contacts and electric plugs; wireless 
communication devices for voice, data and image 
transmission; air analysis apparatus; moisture meters; 
pressure meters; electricity meters; wireless push-bu-
ttons for controlling and managing smart home app-
liance devices; television decoders; downloadable 
computer software and mobile applications for con-
trolling and managing smart home appliance devices; 
downloadable computer software and mobile applica-
tions for provision of IPTV (Internet Protocol televi-
sion) and video-on-demand services; downloadable 
computer software and mobile applications related to 
the field of smart network data collection and ma-
nagement. 
 

11 ‒ Light bulbs; lighting fixtures; luminous panels; 
lighting apparatus and installations. 
 

42 ‒ Software as a Service (SaaS) for controlling and 
managing smart home appliance devices; Software as 
a Service (SaaS) related to the field of smart network 
data collection and management. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2021 109080 A 
(800) 1541132 
(151) 2020 05 20 
(891) 2020 05 20 
(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 04.05.05; 26.01.03; 26.01.17; 26.01.18;  

26.01.24; 27.07.11; 28.05 
(511)  
30 ‒ Coffee, coffee-based beverages and preparations; 
iced coffee; tea, tea-based beverages and preparations; 
iced tea; malt-based preparations for human consum-
ption; cocoa and cocoa-based beverages and prepara-
tions; chocolate, chocolate products, chocolate-based 
beverages and preparations; confectionery, sugar con-
fectionery, candy; sugar; chewing gum not for medi-
cal use; bakery products, bread, pastries; biscuits, ca-
kes, cookies, wafers, caramels; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, frozen 
yogurts; powders and binding agents (included in this 
class) for making ice cream, water ices, sherbets, fro-
zen confectionery, frozen cakes, frozen yogurts; bre-
akfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-
to-eat cereals; cereal preparations; pizzas; sandwiches. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109081 A 
(800) 1541141 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Zhejiang Hanguda Mechanical and Electrical  

Co., Ltd. 
Room 1103, Building 8, Jiangnan Lizhou Yipin 
Community, Yongkang City, Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 ‒ Printing presses; packing machines; food pro-
cessors, electric; washing machines [laundry]; embo-
ssing machines; drilling machines; cutters [machines]; 
crank shafts; bearings [parts of machines]. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109082 A 
(800) 1541143 
(151) 2020 05 11 
(891) 2020 05 11 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 
 

 
 

(591) Blue, white, and grey 
(531) 26.04.04; 26.04.08; 26.04.10; 26.04.12;  

26.04.18; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.11;  
27.05.21; 29.01.13 

(511)  
41 ‒ Educational services, namely, providing news, 
educational information, and multimedia content in 
the field of computers, computer software, software 
applications, computer networks, and cloud compu-
ting networks; development, production, distribution, 
and presentation of multimedia entertainment content; 
providing entertainment, informational, news, reality, 
documentary and current events reporting, and arts 
and culture programming by means of telecommu-
nications networks, computer networks, the Internet, 
and wireless communications networks. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109100 A 
(800) 1481821 
(151) 2019 06 06 
(891) 2020 06 26 
(731) PEDIATRICA S.r.l. 

Via A. Nicolodi n. 28/A, I-57121 LIVORNO  
(LI), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.09.15; 04.05.05; 21.03.13; 27.05.02 
(511) 
5 ‒ Pharmaceuticals; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use; 

infant formula; vitamin supplements; plasters, mate-
rials for dressings; disinfectants; sedatives; soporifics; 
syrups for pharmaceutical purposes; analgesics; anti-
pyretics; decongestants; antiseptics; antiparasitic pre-
parations; medicinal drinks; herbal teas for medicinal 
purposes; cold cream for medical use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109176 A 
(800) 1542133 
(151) 2020 06 16 
(891) 2020 06 16 
(731) SOREMARTEC S.A. 

16, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,  
Luxembourg 

(540)  

 
(591) Blue and white 
(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04 
(511) 
30 ‒ Pastry and confectionery; biscuits, cookies; fruit 
cakes; chocolate and chocolate-based products; cere-
al-based snacks; edible ices. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109195 A 
(800) 1070558 
(151) 2011 01 21 
(891) 2020 07 06 
(731) PENOPLEX SPb Ltd. 

Saperniy per 1 lit.A, RU-191014 Saint- 
Petersburg, Russian Federation 

(540)  

PLASTFOIL 
(591) Black, white  
(511)  
17 ‒ Acetate (cellulose), asbestos, bags (envelopes, 
pouches) of rubber, for packaging, balata, bark cove-
rings for sound insulation, floating anti-pollution bar-
riers, shock-absorbing buffers of rubber, caulking ma-
terials, ebonite (vulcanite), fibreglass for insulation, 
plastic film, not for wrapping, glass wool for insulati-
on, substances for insulating buildings against mois-
ture, insulating materials, insulating oils, insulating 
plaster, insulating refractory materials, insulators, pla-
stic sheeting for agricultural purposes, insulating var-
nish. 
 

19 ‒ Building materials, not of metal, building card-
board, roof coverings, not of metal. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109196 A 
(800) 1138467 
(151) 2012 09 25 
(891) 2020 07 06 
(731) PENOPLEX Spb Ltd. 

Saperniy pereulok, 1, lit. A, RU-191014  
Saint-Petersburg, Russian Federation 

(540)  

PENOPLEX 
(591) Black, white  
(511)  
17 ‒ Non-conducting materials for retaining heat, inc-
luding extruded polystyrene; compositions to prevent 
the radiation of heat; soundproofing materials. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109197 A 
(800) 1143479 
(151) 2012 09 28 
(891) 2020 06 19 
(731) KORES HOLDING ZUG AG 

Baarerstrasse 112, CH-6302 Zug, Switzerland 
(540) 

KOPEC 
(591) Black, white  
(511)  
16 ‒ Paper, cardboard and goods made from these ma-
terial, not included in other classes; carbon paper; 
binders and folders of cardboard and/or plastic; sta-
tionery, in particular markers, colored pencils, felt-tip 
pens and ballpoint pens; adhesives for stationery or 
household purposes; adhesive tapes and self-stick 
items, in particular adhesive notes, adherable flags; 
labels and adhesive labels; glue sticks and adhesive 
rollers; correcting rollers and correcting pens, correc-
ting fluids; artists' materials; office requisites (except 
furniture), including inking and correction ribbons; 
stamps, stamping ink and stamp pads; staples and 
paper clips; instructional and teaching material (ex-
cept apparatus). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109198 A 
(800) 1233267 
(151) 2014 08 26 
(891) 2020 06 08 
(731) emoji company GmbH 

Necklenbroicher Strasse 52-54, 40667  
Meerbusch, Germany 

(540) 

emoji 
(591) Black, white  
(511)  
28 ‒ Waterskis; video game apparatus; arcade video 
game machines; portable games with LCD displays; 
kites; draughts (games); checkerboards; board games;  

bob-sleighs; teddy bears; surf boards; surf skis; ga-
mes; playing cards; playing balls; balls for games; 
masks (playthings); boxing gloves; bodyboards; bows 
for archery; baseball gloves; dice; playthings; toys for 
household pets; toy vehicles; toy figures; toy models; 
skateboards; snowboards; water wings; flippers for 
swimming; swimming belts; novelties for parties, 
dances (party favours); chess games; scooters (toys); 
roller skates; in-line roller skates; dolls; plush toys; 
soft toys; party hats of paper; mobiles (toys); mah-
jong; barbells; dumbbells; artificial fishing bait; spin-
ning tops (toys); confetti; Christmas crackers; card ga-
mes; chips for gaming; counters (discs) for games; 
hockey sticks; gloves for games; appliances for gym-
nastics; golf clubs; golf gloves; parlour games; machi-
nes for physical exercise; conjuring apparatus; ap-
paratus for games; coin-operated slot machines; au-
tomatic slot machines; remote-controlled vehicles (to-
ys); shuttlecocks; toy masks; scale model vehicles; 
skating boots with skates attached; dominoes; Chris-
tmas tree stands; body-building (training) apparatus; 
bingo cards; skittles; billiard balls; ball-throwing ma-
chines; rattles (playthings); models in kit form (toys); 
marbles; jigsaw puzzles; balloons (toys); air pistols 
(toys). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109199 A 
(800) 1390014 
(151) 2018 01 12 
(891) 2020 07 09 
(731) AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje, Sweden 
(540)  

BREZALYNX 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109239 A 
(800) 1542564 
(151) 2020 04 21 
(891) 2020 04 21 
(731) RFX + Care International A/S 

Bakkegårdsvej 408; DK-3050 Humlebæk,  
Denmark 

(540) 

 
 

(591) Blue and red 
(531) 26.05.03; 26.15.25; 27.05.01; 27.05.07;  

29.01.14 
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(511)  
3 ‒ Non-medicated cosmetics and toiletries; non-me-
dicated toothpaste; perfumery, essential oils; bleaches 
and other substances for laundry; after-sun cream; 
aftershave cream; anti-wrinkle creams; aromatic es-
sential oils; cosmetic preparations in the form of cre-
ams; toiletry lotions; body cream; body oil [for cos-
metic use]; body scrubs; bubble bath preparations; 
cleansing milk for toiletry use; bath salts, not for me-
dical use; cosmetic creams; cosmetic oils; cosmetic 
soap; cosmetic sun protection preparations; cosmetics 
and cosmetic preparations; makeup; deodorants for 
body care; eye cream; hair conditioner; preparations 
for hair and treatment of hair; shampoo; hand creams; 
perfumes; shower creams; cream for skin cleansing; 
moisturising preparations for skin; soap for body care; 
sunscreens; preparations for cleaning the body and 
beauty care; hand gels; body gels; disposable wipes 
impregnated with cleansers for use on the face; cos-
metic fluid creams; functional cosmetic preparations; 
handwashing agents; skincare preparations; non-me-
dicated, moist cleaning wipes for use on humans; 
impregnated tissues (for cosmetic use); preparations 
for cleaning of hands; cleaning preparations for per-
sonal use; wet wipes for hygienic and cosmetic use; 
washing preparations for personal use. 
 

10 ‒ Surgical and medical apparatus and instruments. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109306 A 
(800) 1543727 
(151) 2020 05 02 
(891) 2020 05 02 
(731) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington  
DE 19803, USA 

(540)  

INCYTE SOLVE ON 
(591) Black, white  
(511)  
42 ‒ Scientific and medical research relating to viral, 
hematological, oncological, auto-immune, inflamma-
tory, metabolic, and dermatological disorders. 
 

44 ‒ Providing information relating to viral, hemato-
logical, ontological, auto-immune, inflammatory, me-
tabolic and dermatological disorders via a website. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109308 A 
(800) 1543767 
(151) 2020 06 26 
(891) 2020 06 26 
(731) PEDIATRICA S.r.l. 

Via A. Nicolodi, 28/A, I-57121 Livorno, Italy 
(540)  

 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use; baby food; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109309 A 
(800) 1543779 
(151) 2020 04 15 
(891) 2020 04 15 
(731) LABORATORIOS NORMON, S.A. 

Ronda de Valdecarrizo, 6, E-28760 Madrid, 
Spain 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511) 
5 ‒ Pharmaceutical products, disinfectants, serums, 
vaccines and veterinary products. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109310 A 
(800) 1543805 
(151) 2020 06 26 
(891) 2020 06 26 
(731) PEDIATRICA S.r.l. 

Via A. Nicolodi, 28/A, I-57121 Livorno, Italy 
(540)  

PISOLINO 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical and veterinary preparations; hy-
giene preparations for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use; infant formula; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109347 A 
(800) 1450228 
(151) 2018 12 24 
(891) 2020 07 07 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
9 ‒ Computer software for use in customer relations-
hip management; downloadable pre-recorded audio, 
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video and multimedia content featuring product revi-
ew and purchasing information in the field of con-
sumer goods. 
 

38 ‒ Telecommunication services, namely, text and 
picture wireless messaging services; transmission of 
data and of information by electronic means, namely, 
information transmission via electronic communicati-
ons networks; delivery of messages by electronic 
transmission. 
 

42 ‒ Provision of Internet search engine services; de-
sign and development of computer hardware and soft-
ware. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109348 A 
(800) 1462814 
(151) 2019 02 27 
(891) 2020 06 15 
(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT  

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

(540) 
 

 
 

(591) Dark brown, light brown, red, orange, yellow  
and white 

(531) 24.17.02; 25.01.15; 25.07.01; 25.07.07;  
25.07.20; 25.07.21; 26.03.03; 26.03.06;  
26.03.07; 26.03.22; 26.11.03; 26.13.25; 28.05;  
29.01.15 

(526) ® 
(511)  
30 ‒ Aromatic preparations for food; flavorings, other 
than essential oils, for cakes; flavorings, other than 
essential oils, for beverages; coffee flavorings; food 
flavorings, other than essential oils; star aniseed; high-
protein cereal bars; pancakes; noodle-based prepared 
meals; buns; bread rolls; vanillin [vanilla substitute]; 
waffles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sau-
sage binding materials; binding agents for ice cream; 
sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt bis-
cuits; cloves [spice]; cake frosting [icing]; mustard; 
gluten additives for culinary purposes; yeast; thicke-
ning agents for cooking foodstuffs; rice-based snack 
food; cereal-based snack food; artificial coffee; vege-
tal preparations for use as coffee substitutes; dressings 
for salad; fruit jellies [confectionery]; confectionery 
for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut  
confectionery; almond confectionery; pasta; ginger 
[spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; 

capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sau-
ce]; quiches; gluten prepared as foodstuff; sweetmeats 
[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; 
cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; starch for 
food; crackers; custard; groats for human food; ho-
miny grits; semolina; oatmeal; crushed barley; corn, 
milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous 
[semolina]; noodles; ice for refreshment; ice, natural 
or artificial; edible ices; rice cakes; mayonnaise; ma-
caroons [pastry]; macaroni; maltose; hominy; marina-
des; marzipan; honey; royal jelly; ice cream; flour; 
bean meal; tapioca flour; potato flour; corn flour; 
wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses 
[confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for 
confectionery; cocoa beverages with milk; coffee be-
verages with milk; coffee-based beverages; tea-based 
beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-
based beverages; cocoa-based beverages; infusions, 
not medicinal; crushed oats; husked oats; nutmegs; 
stick liquorice [confectionery]; soya bean paste [con-
diment]; pastilles [confectionery]; molasses for food; 
pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; 
cookies; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; meat gra-
vies; fondants [confectionery]; popcorn; powders for 
making ice cream; baking powder; mustard meal; pra-
lines; condiments; meat tenderizers for household pur-
poses; cereal preparations; oat-based food; propolis; 
gingerbread; spices; petits fours [cakes]; puddings; 
cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; chewing 
gum; relish [condiment]; rice; wheat germ for human 
consumption; spring rolls; sago; sugar; aniseed; gol-
den syrup; confectionery; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; malt for human consum-
ption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; ce-
lery salt; sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce; toma-
to sauce; sauces [condiments]; spaghetti; seasonings; 
preparations for stiffening whipped cream; rusks; bre-
adcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapio-
ca; cream of tartar for culinary purposes; tarts; almond 
paste; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; 
beer vinegar; vinegar; ferments for pastes; halvah; 
bread; unleavened bread; corn flakes; oat flakes; 
chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys 
[condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-
chow [condiment]; saffron [seasoning]; malt extract 
for food; essences for foodstuffs, except etheric es-
sences and essential oils; husked barley. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109349 A 
(800) 1484041 
(151) 2019 07 24 
(891) 2020 06 09 
(731) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 

ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO  
ROAD, (SHANGHAI) PILOT FREE, TRADE  
ZONE, SHANGHAI, China 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.11.25; 26.01.10; 26.01.18 
(511)  
12 ‒ Motor homes; automobile bodies; trucks; clut-
ches for land vehicles; cars; bodies for vehicles; repair 
outfits for inner tubes; tires for vehicle wheels; dri-
verless cars [autonomous cars]; automobiles. 
 

35 ‒ Advertising; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; sys-
temization of information into computer databases; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; sales promotion for 
others; auctioning of vehicles; computerized file ma-
nagement; business management assistance; profes-
sional business consultancy; import-export agency 
services. 
 

37 ‒ Vehicle battery charging; vehicle repair services; 
maintenance and repair of electric vehicles; vehicle 
service stations [refuelling and maintenance]; burglar 
alarm installation and repair; motor vehicle mainte-
nance and repair; vehicle breakdown repair services; 
retreading of tires; vehicle washing; anti-rust treat-
ment for vehicles. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109386 A 
(800) 1544850 
(151) 2020 05 14 
(891) 2020 05 14 
(731) INCANTUS HOLDING LIMITED 

Sotiri Tofini, 4, 2nd floor, Agios Athanasios,  
CY-4102 Limassol, Cyprus 

(540)  

 
(591) Black and violet ‒ pantone 266C 
(531) 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
9 ‒ Encoded magnetic cards; integrated circuit cards 
[smart cards]; invoicing machines. 
 

36 ‒ Credit bureaux; hire-purchase financing; savings 
bank services; issuance of credit cards; issue of tokens 
of value; fund investments; financial information; 
clearing, financial; financial consultancy; stock exc-
hange quotations; lending against security; brokerage; 

financial management; exchanging money; home 
banking; debit card services; credit card services; fac-
toring; organization of collections; banking; provident 
fund services; financing services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109387 A 
(800) 1544894 
(151) 2020 05 28 
(891) 2020 05 28 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Administration Building, Huawei Technologies  
Co., Ltd., Bantian, Longgang District,  
Shenzhen, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 ‒ Noise cancelling headphones; wireless earphones 
for smartphones; headphones; laptop computers; 
humanoid robots with artificial intelligence; smart-
glasses; smartwatches; telecommunication apparatus 
in the form of jewellery; wearable activity trackers; 
computer programs, recorded; loudspeakers; televi-
sion apparatus; earphones; virtual reality headsets; 
wearable video display monitors; set-top boxes; cam-
corders; smartphones; tablet computers; network com-
munication apparatus; electric batteries; central pro-
cessing units (processors); chips (integrated circuits). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109388 A 
(800) 1544914 
(151) 2020 05 28 
(891) 2020 05 28 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Administration Building, Huawei Technologies 
Co., Ltd., Bantian, Longgang District,  
Shenzhen, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 ‒ Wearable computers; encoded identification bra-
celets, magnetic; computer terminals; tablet compu-
ters; laptop computers; smartwatches; smart rings; 
computer software applications, downloadable; hu-
man face recognition devices; scales with body mass 
analyzers; smartphones; wearable activity trackers; 
telecommunication apparatus in the form of jewellery; 
earphones; virtual reality headsets; television appa-
ratus; wearable video display monitors; cameras 
(photography); electric batteries. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 109389 A 
(800) 1544925 
(151) 2020 04 07 
(891) 2020 04 07 
(731) Oriflame Cosmetics AG 

c/o Oriflame Global Management AG,  
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen,  
Switzerland 

(540)  

ORIFLAME STUDIO 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Non-medicated conditioning and care preparations 
for application to the hair, scalp, skin and nails; sham-
poos; hair conditioner; soaps; perfumes; perfumery; 
eau de cologne; toilet waters; essential and herbal oils; 
cosmetics; make-up; make-up preparations; make-up 
removers; lipsticks; nail varnishes; nail varnish remo-
vers; eyeliner; mascara; non-medicated toilet prepara-
tions; hair lotions; hair sprays and hair gels; prepara-
tions for use in the bath or shower; bath and shower 
oils, gels, creams and foams; face and body masks; 
face and body scrubs; facial washes; skin cleansers 
and hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants; 
shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-
shave preparations; pre-shave preparations; talcum 
powders; toiletries; dentifrices; toothpastes; mouth 
washes; foot care preparations (non-medicated); co-
tton for cosmetic purposes; cotton wool, sticks, buds, 
swabs, puffs, balls and pads for cosmetic purposes; 
cotton wool in the form of wipes for cosmetic use; 
cotton puffs and pads impregnated with make-up 
removing preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109405 A 
(800) 1545379 
(151) 2020 03 27 
(891) 2020 03 27 
(731) "KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY 

ul. Zolotaia, 13, Kursk city, RU-305000 Kursk  
oblast, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Red, green, white and golden 
(531) 25.01.25; 25.07.25; 26.01.01; 26.01.18;  

26.01.25; 26.04.05; 26.04.10; 26.04.12;  
26.04.16; 29.01.14 

(526) CANDY NOVRUZ 
(511)  
30 ‒ Confectionery. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109444 A 
(800) 1545975 
(151) 2020 05 22 
(891) 2020 05 22 
(731) "DOVERIE-CARE" EAD 

55, Prespa str., BG-5600 Troyan, Bulgaria 
(540) 

SEPTAWAY 
(591) Black, white  
(511)  
3 ‒ Non-medicated cosmetics and toiletry preparati-
ons; non-medicated dentifrices; perfumery; essential 
oils; bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations. 
 

5 ‒ Antibacterial preparations; hygienic preparations 
for medical purposes; disinfectants. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109447 A 
(800) 1545996 
(151) 2020 05 12 
(891) 2020 05 12 
(731) Alvotech hf. 

Saemundargotu 15-19, IS-101 Reykjavik,  
Iceland 

(540)  

FEXTENFA 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances. 
 

10 ‒ Medical apparatus and instruments; injectors for 
medical purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109448 A 
(800) 1545999 
(151) 2020 03 04 
(891) 2020 03 04 
(731) SİBA KİMYA VE ENDÜSTRİYEL 

ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ 
Eşentepe Mahalleşi, MiIangaz Caddesi,  
No:75/A, Kat:8, Monumento Plaza, Kartal- 
Istanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Gold 
(531) 27.05.01; 27.05.07; 29.01.02 
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(511)  
1 ‒ Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry; manures and so-
ils; unprocessed artificial resins and unprocessed plas-
tics; fire extinguishing compositions; adhesives not 
for medical, household and stationery purposes. 
 

17 ‒ Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
semi-finished synthetic goods made from these mate-
rials in the form of powder, bars, panels and foils 
included in this class; stopping, sealing and insulating 
materials; insulating paints, insulating fabrics, insula-
ting tape and band, insulation covers for industrial 
machinery, sealant compounds for joints, gaskets, O-
rings for sealing purposes, not for faucets; flexible pi-
pes made from rubber and plastic; hoses made of plas-
tic and rubber, including those used for vehicles; junc-
tions for pipes of plastic and rubber; pipe jackets of 
plastic and rubber; hoses of textile material; junctions 
for pipes, not of metal; pipe jackets, not of metal; 
connecting hose for vehicle radiators; synthetic plastic 
as semi-finished products in form of foils, plates, 
rods, profiles, hoses, tubes, blocks. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109449 A 
(800) 1546011 
(151) 2020 05 12 
(891) 2020 05 12 
(731) Alvotech hf. 

Saemundargotu 15-19, IS-101 Reykjavik,  
Iceland 

(540)  

SIMLANDI 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances. 
 

10 ‒ Medical apparatus and instruments; injectors for 
medical purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109479 A 
(800) 1546788 
(151) 2020 07 21 
(891) 2020 07 21 
(731) Yagupov Artyom Artyomovich 

Volgogradskiy prospect, dom 74, korpus 3, kv.  
41, RU-109462 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.15; 24.17.08; 27.03.12; 27.05.09;  

27.05.10; 27.07.01 

(511)  
3 ‒ Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations; soap; perfumery, essential oils, cos-
metics, hair lotions; non-medicated dentifrices. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109482 A 
(800) 1546853 
(151) 2020 04 21 
(891) 2020 04 21 
(731) "KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY 

ul. Zolotaia, 13, Kursk, RU-305000 Kursk  
oblast, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Yellow, brown, dark brown and grey 
(531) 08.03.02; 19.03.24; 26.04.05; 26.04.12;  

26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.06;  
26.11.13; 27.05.01; 29.01.13 

(511)  
30 ‒ Confectionery; pastries. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109484 A 
(800) 1546887 
(151) 2020 05 10 
(891) 2020 05 10 
(731) OUTSYSTEMS ‒ SOFTWARE EM REDE  

S.A. 
RUA CENTRAL PARK, EDIFICIO 2, 2º A, 
P-2795-242 LINDA A VELHA, Portugal 

(540)  

OUTSYSTEMS 
(591) Black, white  
(511)  
9 ‒ Mobile apps; downloadable computer software 
applications; downloadable mobile applications for 
the transmission of data; computer software plat-
forms, recorded or downloadable; interactive softwa-
re; operating software; collaboration software plat-
forms (software); software for use in providing multi-
ple user access to a global computer information net-
work; software for the integration of artificial intelli-
gence; cloud computing software. 
 

42 ‒ Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for shipment processing over 
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computer networks, intranets and the internet; design 
and development of operating software to access and 
use a cloud computing network; electronic data stora-
ge; technological consultancy and research services in 
the fields of computer software, computer hardware 
and computer networks; computer programming ser-
vices; design, development, deployment, implementa-
tion, analysis, integration and management of com-
puter software for others; installation, modification, 
maintenance and repair of computer software; custo-
mization and configuration of computer software; 
configuration of computer hardware using software; 
consulting services related to virtual infrastructure, el-
ectronic data storage and computer networking appli-
cations; managed information technology services and 
operations for others, namely management of virtual 
infrastructure, consultancy related to computer net-
working applications and electronic data storage ser-
vices; service provider, namely hosting, managing and 
administering computer software for others; leasing 
and rental of computer software; technical support 
services, namely troubleshooting in the nature of dia-
gnosing computer hardware and software problems. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109495 A 
(800) 1465469 
(151) 2019 02 26 
(891) 2020 07 31 
(731) ERTUS GROUP 

40 cours d'Albret, F-33000 BORDEAUX,  
France 

(540)  
 

 
 

(591) Orange, white, black 
(531) 05.07.10; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.18;  

26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.24;  
27.07.01; 29.01.13 

(511)  
9 ‒ Computer software and software applications in 
the field of wine making; computer software and soft-
ware applications for the management, planning and 
traceability of the production and marketing of wines 
and spirits; software for data and file management and 
database software in the field of wine making; wine 
mapping software; apparatus and instruments for glo-
bal positioning for the production of wines and spirits. 
 

42 ‒ Software-service for the wine sector; software-
service for the management, planning and traceability 
of the production and marketing of wines and spirits; 
computer platform as a service [PaaS] for the field of 
wine making; development (design), installation, ma-
intenance, updating or rental of operating software for 
access to a cloud computing network and its use for 

the management, planning and traceability of produc-
tion and marketing of wines and spirits; hosting in-
formation, applications, files and computerized data 
for the wine sector; research and development of new 
products for third parties in the field of information 
technology applied in the wine making industry; de-
sign of computer systems in the field of wine making; 
information, advice and consultation on information 
technology solutions for managing, planning and tra-
cing the production and marketing of wines and 
spirits; mapping services of wineries; global positio-
ning services for the production of wines and spirits; 
computer-aided scientific analysis services in the field 
of wine making; surveying (engineering work) in the 
field of wine and wine making; technical consultation 
services for producing wines and spirits; quality con-
trol services in connection with the production and 
packaging of wines and spirits. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109552 A 
(800) 1547540 
(151) 2020 05 18 
(891) 2020 05 18 
(731) Limited Liability Company "DomBytChim" 

Lenina Str., 39A, Takhtamukayskiy region,  
Yablonovskiy urban-type settlement,  
RU-385140 Adygeya republic, Russian  
Federation 

(540) 
 

 
 

(591) White, green and yellow 
(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02;  

27.05.24; 29.01.13 
(511)  
21 ‒ Brushes, except paintbrushes; material for brush-
making; containers for household or kitchen use; ut-
ensils for household purposes; carpet sweepers; deo-
dorizing apparatus for personal use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109568 A 
(800) 1024290 
(151) 2009 11 10 
(891) 2020 08 07 
(731) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG 

Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe,  
Germany 

(540)  

Klimaktoplan 
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(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; dietetic sub-
stances adapted for medical use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109569 A 
(800) 1052546 
(151) 2010 08 02 
(891) 2020 08 07 
(731) North Sea Lubricants B.V. 

Ampèrestraat 5, NL-3846 AN Harderwijk,  
Netherlands 

(540)  
 

 
(591) Blue, yellow 
(531) 01.15.24; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.08;  

29.01.12 
(511)  
1 ‒ Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal additives for oils, greases and fuels. 
 

4 ‒ Industrial oils and greases; lubricants and lubrica-
ting oils; dust absorbing, wetting and binding com-
positions; fuels (including motor spirit) and illumi-
nants; non-chemical additives for oils, greases and 
fuels. 
 

35 ‒ Import and export, wholesale and retail services, 
business and commercial services; all the aforemen-
tioned services relating to the goods in classes 1 and 
4. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109573 A 
(800) 1268181 
(151) 2015 06 15 
(891) 2020 08 07 
(731) GRE Grand River Enterprises Deutschland  

GmbH 
Rietzer Berg 28, 14797 Kloster Lehnin/OT  
Rietz, Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 25.07.03; 26.04.09; 27.07.02; 27.07.12 
(511)  
9 ‒ Batteries for electric cigarettes, electronic cigare-
ttes, electric cigars, electronic cigars, electric cigari-

llos, electronic cigarillos, electric pipes, electronic pi-
pes, and vaporizing devices for tobacco, tobacco pro-
ducts and tobacco substitutes; accumulators for elec-
tric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, el-
ectronic cigars, electric cigarillos, electronic cigari-
llos, electric pipes, and electronic pipes, and vapori-
zing devices for tobacco, tobacco products and toba-
cco substitutes; battery chargers, battery chargers for 
use in vehicles, electrical adapters for vehicles; cables 
for electric cigarettes, electronic cigarettes, electric ci-
gars, electronic cigars, electric cigarillos, electronic 
cigarillos, electric pipes, electronic pipes and vapori-
sing devices for tobacco, tobacco products and tobac-
co substitutes; electronic and electrical components 
for use with electric cigarettes, electronic cigarettes, 
electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, el-
ectronic cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, 
and vaporizing devices for tobacco, tobacco products 
and tobacco substitutes. 
 

16 ‒ Paper cardboard; goods of paper and cardboard, 
namely stationery, boxes of paper or cardboard, co-
pying paper, note books, notepads, calendars, posters 
and transparencies of paper and cardboard, writing 
paper, writing pads and drawing pads, spiral-bound 
notepads, printing paper, disposable paper articles, la-
bels of paper, cardboard articles, wrapping paper; 
printed matter; photographs; stationery; office requisi-
tes (except furniture). 
 

34 ‒ Raw tobacco; tobacco products, included in this 
class, in particular nicotine pastilles based on tobacco 
for oral use, cigars, cigarettes, cigarillos, fine-cut to-
bacco, pipe tobacco, snuff, tobacco substitutes, cigars 
and cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical or curative purposes; smokers' articles, in 
particular tobacco jars, cases for cigarettes, cigarette 
holders, ashtrays (all the aforesaid goods not of pre-
cious metal or coated therewith), cigarette paper, ciga-
rette tubes, cigarette filters, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters, all the aforesaid goods 
included in this class; matches; cigarette cases of pre-
cious metal; cigarette cases, of precious metal; ciga-
rette holders of precious metal; cigar cases of precious 
metal and wood; cigar boxes, of precious metal; cigar 
holders of precious metal; electric cigarettes, elec-
tronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, el-
ectric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes 
and electronic pipes; liquids, ampoules, and cartridges 
for electric cigarettes, electronic cigarettes, electronic 
cigars, electronic cigarillos, and electric pipes; refill 
liquid for use in electronic smoking equipment and el-
ectronic cigarettes; refill cartridges for use in electro-
nic cigarettes and electronic smoking equipment; ato-
mizers and cartomizers for use in electronic cigarettes 
and electronic smoking equipment; vaporising devices 
for tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
parts, components of electronic cigarettes and electro-
nic smoking equipment, and vaporizing devices for 
tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
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carrying cases and containers specially adapted for the 
aforementioned goods; stands specially adapted for 
the aforementioned goods; parts and spare parts of the 
aforementioned goods. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109623 A 
(800) 1548213 
(151) 2020 06 03 
(891) 2020 06 03 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 

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

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.02 
(511)  
35 ‒ Organisation of exhibitions for commercial, pro-
motional and publicity purposes; organisation of 
events for commercial, promotional and publicity pur-
poses; demonstration of goods; corporate advertising 
and promotion services; providing business and mar-
keting information; publicity services; advertising ser-
vices; sales promotion for others; sales demonstration 
for others; business management of sports people; 
marketing services; sales arranging of used automo-
biles for others; sales arranging of parts and acces-
sories of automobiles for others; sales arranging of au-
tomobiles for others; wholesale store services featu-
ring used automobiles; wholesale store services fea-
turing parts and accessories of automobiles; wholesale 
store services featuring automobiles; retail store ser-
vices featuring used automobiles; retail store services 
featuring parts and accessories of automobiles; retail 
store services featuring automobiles; sales agency 
services featuring automobiles; sales agency services 
featuring parts and accessories of automobiles; com-
mercial information agency services; arranging of car 
exhibitions for promotional purposes; providing infor-
mation about products via telecommunication net-
works for advertising and sales purposes; business in-
formation agency services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109624 A 
(800) 1548223 
(151) 2020 04 03 
(891) 2020 04 03 
(731) GUO DONG LIN 

No. 3, Xinxia Road, Huaide Community,  
Humen Town, Dongguan city, Guangdong  
Province, China 

 
 

(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
18 ‒ Fur; animal skins; imitation leather; moleskin 
[imitation of leather]; leather straps; handbags; trunks 
[luggage]; bags; umbrellas; artificial leather. 
 

25 ‒ Clothing; linen (clothing); knitwear [clothing]; 
jackets [clothing]; clothing of imitations of leather; 
outerclothing; trousers; skirts; coats; underwear; pyj-
amas; shoes; pantyhose; hosiery; hats; gloves [clot-
hing]; scarfs; shawls. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109625 A 
(800) 1548234 
(151) 2020 05 29 
(891) 2020 05 29 
(731) Shanghai Hanting Hotel Management Group  

Co., Ltd. 
4th Floor, Building 57, No. 461, Hongcao  
Road, Xuhui District, Shanghai, China 

(540) 

  
(591) Black, white  
(531) 05.03.13; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.21 
(511)  
35 ‒ Publicity; presentation of goods on communicati-
on media for retail purposes; commercial administra-
tion of the licensing of the goods and services of ot-
hers; marketing; administrative processing of purcha-
se orders; business management consultancy; marke-
ting research; import-export agencies; personnel ma-
nagement consultancy; accounting. 
 

43 ‒ Mobile catering; rental of meeting rooms; rental 
of temporary accommodation; boarding houses; ca-
feterias; hotel reservations; motels; tourist homes; ho-
tels; accommodation bureaux [hotels, boarding hou-
ses]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109639 A 
(800) 1548516 
(151) 2020 06 16 
(891) 2020 06 16 
(731) Siemens Trademark GmbH & Co. KG 

Bürgermeister-Högl-Straße 2, 95478 Kemnath,  
Germany 
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(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
1 ‒ Chemicals for use in industry and science; gases 
(solidified -) for industrial purposes; solidified gases 
for industrial purposes; unprocessed artificial and 
synthetic resins. 
 

3 ‒ Chemical cleaning preparations for electric and el-
ectronic apparatus, equipment, instruments and ins-
tallations. 
 

6 ‒ Non-electric cables and wires of common metal; 
high-pressure vessels for power generation. 
 

7 ‒ Installations and apparatus for the production of 
energy, namely power plants with gas and steam tur-
bines, wind and hydropower plants, included in this 
class; centrifugal machines; electric power supplies 
[generators]; electric generators; electric motors, and 
their parts, not for land vehicles; electric propulsion 
mechanisms for water vehicles; electric azimuth thru-
ster engines for ships; generators of electricity and 
power for ships fitted with electric azimuth thruster 
engines; diesel engines for ships fitted with electric 
azimuth thruster engines; mechanical equipment for 
oil and gas extraction, and mining extraction; pumps, 
compressors and blowers; machines and machine 
tools for the generation and distribution of energy; 
internal combustion motors [other than for land ve-
hicles]; turbines for power generation; compressors; 
equipment and machines for the automated handling 
of tools and workpieces; steam engine boilers. 
 

9 ‒ Electronic control systems; electronic control 
units; electronic meters; data recording, processing, 
switching, data storage and output apparatus, in parti-
cular universal computers, central processing units, 
personal computers, work stations, data processing 
programs, in particular communications and network 
software; artificial intelligence and machine learning 
software; web application and server software, in par-
ticular software for monitoring, analysing, controlling 
and operating physical world operations; electric and 
electronic apparatus and installations for process con-
trol engineering; service apparatus and machines for 
power stations, namely pipe checking apparatus; de-
vices for the non-destructive examination of materials 
in power plants, eddy current testers, ultrasonic tes-
ting apparatus, leak detection devices; apparatus for 
process engineering, namely flow meters, pressure 
measuring apparatus, regulators, actuators; electric 
and electronic apparatus for use in analysis, including 
operational analysis, chromatography and X-ray ana-
lysis; X-ray apparatus for technical purposes; high-

voltage, medium-voltage and low-voltage circuit-
breakers and switchgear; electrical switch cabinets; 
high-voltage direct current transmission installations; 
electric current rectifiers; inverters [electricity]; cont-
rol engineering apparatus and equipment for switc-
hgear and network control engineering; electricity 
transformers; power cables and lines; electronic po-
wer and torque measuring devices; electronic load 
indicating devices; solar collectors for electricity ge-
neration; emergency power supply apparatus, electro-
technical and electronic control parts and ceramic fu-
ses and fittings consisting thereof, batteries, electric; 
fuel cells; accumulators, electric; solar cells and solar 
installations formed therefrom; sensors; installations 
for the storage, distributing and transmission of ener-
gy; electrolysers; recorded content; electrotechnical 
and electronic measuring, signalling, counting, recor-
ding, monitoring, controlling, regulating and commu-
tating apparatus; apparatus and instruments for regu-
lating, accumulating and storing electricity; hardware 
and software for the operation of commercial and in-
dustrial installations, infrastructure installations, in 
particular for automation, energy generation and dis-
tribution, in particular all being in particular for pro-
cess, product and service optimisation; solar insta-
llations, components and parts. 
 

11 ‒ Apparatus for steam generating, drying, refrige-
rating and ventilating, and components and fittings 
therefor; sanitary installations, water supply and sani-
tation equipment; water purifying installations; water 
desalinating apparatus; water conditioning installati-
ons; steam boilers, other than parts of machines; gas 
boilers. 
 

17 ‒ Seals, silicone sealants and expansion joint fi-
llers; insulation and barrier articles and materials; ex-
pansion joint fillers for insulating. 
 

35 ‒ Business consultancy and advisory services. 
 

36 ‒ Financing and funding services; real estate mana-
gement. 
 

37 ‒ Installation, assembly, maintenance, monitoring 
and repair of plants, products and facilities for power 
generation, transmission and distribution, electrical 
engineering, electronics, IT and mechanical enginee-
ring; laying of cables; pipeline laying; maintenance 
and repair of pipelines. 
 

38 ‒ Transmission of digital files; providing access to 
databases; telecommunication services provided via 
Internet platforms and portals and providing of access 
to the aforesaid portals; access to content, websites 
and portals. 
 

39 ‒ Electricity and energy distribution services; ser-
vices relating to transportation and storage. 
 

40 ‒ Metal working and hardening, and surface fi-
nishing; metal brazing; electricity generating; rental of 
power-generating equipment. 

 
 #7  2021 04 26 

 
66 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

41 ‒ Tuition; educational instruction. 
 

42 ‒ Research and development of new products for 
others; engineering design and consultancy; technical 
supervision for power generation plants and inspec-
tion services; research and development, for others, in 
the field of electrical engineering, electronics, infor-
mation technology, medical technology, physics, 
chemistry and mechanical engineering, as well as pla-
nning, consultancy, engineering and technical moni-
toring services in these fields; building design servi-
ces; construction drafting; advisory services relating 
to building design; consultancy in the field of cons-
truction drafting; preparation of data processing pro-
grammes; rental of electrical engineering, electronic, 
information technology and medical technology pro-
ducts and installations; materials testing and analy-
sing; material testing; software as a service [SaaS]; 
platform as a service [PaaS]; rental of electrotechni-
cal, electronic installations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109640 A 
(800) 1548518 
(151) 2020 07 21 
(891) 2020 07 21 
(731) KMEW CO., LTD. 

2-27, Shiromi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,  
Osaka 540-6013, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
6 ‒ Iron and steel; nonferrous metals and their alloys; 
ores of metal; metal materials for building or con-
struction; prefabricated building assembly kits of me-
tal; metal moulds for forming cement products; metal 
junctions for pipes; metal flanges; road signs of metal 
[not luminous nor mechanical]; beacons of metal, 
non-luminous; internal floating lids of aluminium for 
use with gas or liquefied gas storage tanks; liquefied 
gas storage tanks of metal; gas storage tanks of metal; 
containers of metal for transport; metal hardware, not 
including security locks, keys of metal for locks, ring 
of metal for keys and padlocks; wire nets and gauzes; 
metal nameplates and door nameplates; letter boxes of 
metal; water tanks of metal for household purposes; 
towel dispensers of metal; metal joinery fittings; sa-
fes; outdoor blinds of metal; upright signboards of 
metal; transportable greenhouses of metal for house-
hold use; metal tombs and metal tomb plaques. 
 

19 ‒ Cladding materials, not of metal; cladding ma-
terials of cement; cladding planks, not of metal; cla-
dding planks of cement; roof coverings, not of metal;  
non-metallic roof tiles; roofing panels, not of metal; 
roofing, not of metal and roofing structures, not of 

metal; non-metal roofing materials and roofing ele-
ments, for example roofing panels; roofing elements 
of fiber reinforced cement; panels and slabs of fiber-
reinforced cement; non-metallic sidings; fiber cement 
siding; concrete building panels; fiber cement; buil-
ding materials made of fiber cement; synthetic-fiber 
reinforced concrete; cement wall claddings; cement 
wall components; calcium silicate slabs; wood-fiber 
reinforced cement boards; fiber reinforced cement 
boards; ceramic building materials, bricks and refrac-
tory products; plastic building materials; synthetic 
building materials; asphalt and asphalt materials for 
building or construction; rubber materials for building 
or construction materials; finish plasters [building ma-
terial]; lime materials for building or construction ma-
terials; gypsum materials for building or construction; 
rockslide retention nets of textiles [construction ma-
terials]; buildings, not of metal; cement and works of 
cement; building timber; building stone; building 
glass; non-metallic minerals for building or construc-
tion; joinery fittings, not of metal; tar; pitch; flagpoles 
[structures], not of metal; erosion control mats integ-
rating plants seeds; plastic security windows allowing 
communication; moulds for forming cement products, 
not of metal; water-pipe valves, not of metal or plas-
tics; tanks, not of metal or plastics; letter boxes of ma-
sonry; outdoor blinds, not of metal and not of textile; 
non-metallic mineral materials [unworked or semi-
worked]; artificial fish reefs, not of metal; poultry 
houses, not of metal; paint spraying booths, not of 
metal; road signs, non-luminous and non-mechanical, 
not of metal; beacons, not of metal, non-luminous; 
stone lanterns [garden ornaments of stone]; greenhou-
ses, transportable, not of metal, for household use; 
gravestones; tombstone plaques, not of metal; stone 
sculptures; sculptures of cement; marble sculptures; 
artificial garden ponds [structures, not of metal]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109641 A 
(800) 1548545 
(151) 2020 06 19 
(891) 2020 06 19 
(731) Limited Trade Development "TH "BIOL" 

50 r. Peremogy Str., 36/9, ap. 36, m. Melitopol  
72313, Ukraine 

(540) 

  
(591) Black, white  
(531) 16.01.04; 16.01.13; 16.01.25; 27.05.01; 

27.05.11 
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(511)  
21 ‒ Household or kitchen utensils and containers; 
kitchen dishes; frying pans; cauldrons; coffeepots, 
non-electric; pressure cookers, non-electric; kettles, 
non-electric; mess-tins; stew-pans; basins [receptac-
les]; cooking pots; grilles (cooking utensils); combs 
and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-ma-
king materials; articles for cleaning purposes; sau-
cepan scourers of metal; unworked or semi-worked 
glass, except building glass; glassware, porcelain and 
earthenware. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109691 A 
(800) 1549221 
(151) 2020 04 28 
(891) 2020 04 28 
(731) Tecomaria Investments Limited 

1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia,  
Cyprus 

(540)  

rhesoglobin 
(591) Black, white  
(511)  
5 ‒ Bacterial preparations for medical and veterinary 
use; bacteriological preparations for medical and 
veterinary use; albuminous preparations for medical 
purposes; biological preparations for medical purpo-
ses; immunostimulants; depuratives; medicines for 
human purposes; drugs for medical purposes; pharma-
ceutical preparations; pharmaceuticals; ferments for 
pharmaceutical purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; chemical preparations for medical pur-
poses; chemical preparations for pharmaceutical pur-
poses. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109693 A 
(800) 1549244 
(151) 2020 04 28 
(891) 2020 04 28 
(731) Tecomaria Investments Limited 

1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia,  
Cyprus 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 ‒ Albumin dietary supplements; bacterial prepara-
tions for medical and veterinary use; bacteriological 
preparations for medical and veterinary use; albumi-
nous preparations for medical purposes; biological 
preparations for medical purposes; vaginal washes for  
medical purposes; vaccines; diagnostic preparations 
for medical purposes; immunostimulants; depuratives; 

medicines for human purposes; drugs for medical 
purposes; pharmaceutical preparations; ferments for 
pharmaceutical purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; chemical preparations for medical pur-
poses. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109707 A 
(800) 1549473 
(151) 2020 03 06 
(891) 2020 03 06 
(731) KIDZ WORLD S.L. 

Constitució 3, baixos 2ª, E-08960  
Sant Just Desvem, Spain 

(540) 
 

 
 

(591) White, yellow, blue, red, black, gray,  
brown and maroon 

(531) 04.05.04; 27.05.17; 29.01.15 
(511)  
28 ‒ Games and toys. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109708 A 
(800) 1549492 
(151) 2020 02 11 
(891) 2020 02 11 
(731) VIBHU AGARWAL 

193, Gautam Budh Marg, Bansmandi,  
Lucknow-226018, India 

(540) 

 
(591) Black, white, Yellow 
(531) 03.07.05; 03.07.24; 27.05.08; 27.05.09;  

27.05.10; 29.01.13 
(511)  
41 ‒ Entertainment services in the nature of providing 
non-downloadable video by subscription video on 
demand; publication of printed matter; book, audio 
book, newspaper, magazine and web magazine pub-
lishing; publishing of electronic publications; provi-
ding non-downloadable electronic publications; len-
ding and rental of books, audio books and other pub-
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lications; digital imaging services [photography]; pro-
viding non-downloadable videos, films, movies and 
television shows via a video-on-demand service; film 
and video rental services; film, movie, tv show and 
video production and distribution; creating and deve-
loping concepts for movies and television programs; 
audio and video recording services; providing online 
radio programming; digital audio, video and multime-
dia publishing services; providing non-downloadable 
pre recorded music and audio; providing online in-
formation and commentary in the field of music and 
audio; presenting live musical concerts and perfor-
mances; music production services; music publishing 
services; providing online video games; providing on-
line non-downloadable game software; publishing of 
game software; production of video and computer ga-
me software; rental of video games; entertainment 
services, namely, live performances by video game 
players; entertainment services, namely, providing 
online videos featuring games being played by others; 
entertainment services, namely, providing virtual en-
vironments in which users can interact for recreatio-
nal, leisure or entertainment purposes; entertainment 
services, namely, providing on-line virtual goods for 
use in virtual environments created for entertainment 
purposes; games services provided via an online web-
site portal for consumers to play on-line computer ga-
mes and electronic games and share game enhance-
ments and game strategies; arranging and conducting 
competitions and tournaments for video game players; 
organizing video gaming leagues; providing enhan-
cements within online video games, namely enhanced 
levels of game play; publishing of reviews; providing 
information in the field of entertainment and educati-
on via a web site featuring the ratings, reviews and re-
commendations of users; providing ratings and revi-
ews of television, movies, videos, music, screenplays, 
scripts, books and video game content; entertainment 
information; providing online news, information and 
commentary in the field of entertainment; blogs fea-
turing information about entertainment; entertainment 
services, namely, profiling of musicians, artists and 
bands; providing a subscription based website featu-
ring non-downloadable music, radio, movies, tv 
shows, videos and information about music, albums, 
artists and songs; providing non-downloadable music, 
radio, movies, tv shows, videos and information about 
music, albums, artists and songs via a subscription 
based website. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109709 A 
(800) 1549501 
(151) 2020 03 10 
(891) 2020 03 10 
(731) Soft Construct Limited 

Clinch's House, Lord Street, Douglas  
IM99 1RZ, Isle of Man 

 

(540)  

VBET 
(591) Black, white  
(511)  
9 ‒ Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers; 
recording discs; application software; data processing 
equipment and computers; AC adapters for consumer 
video game apparatus; AC adapters for handheld elec-
tronic game apparatus; programs recorded on elec-
tronic circuits for amusement apparatus: joysticks for 
use with computers; apparatus and instruments for re-
cording, transmission or reproduction of sound, data 
and/or images; application software relating to and for 
playing games; audio and video tapes; augmented rea-
lity software; augmented reality games software; aug-
mented reality software for use in mobile devices; 
augmented reality hardware; batteries and cells; CD-
ROMs; computer games software for use on mobile 
and cellular phones; cellular phone straps; charging 
stands for controllers for consumer video game appa-
ratus; charging stands for handheld electronic game 
apparatus; compact discs; computer and electronic ga-
mes software; computer game programs recorded on 
tapes [software]; computer hardware and software for 
playing games and gaming; computer interfaces; 
downloadable computer game software; computer 
software; computer software applications, downloa-
dable; computer application software featuring games 
and gaming; computer software downloadable from 
global computer networks; computer software down-
loadable from the Internet; computer software and 
programs for use on computer networks including the 
Internet; computer software platforms for social net-
working; computer software to enable uploading, pos-
ting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing 
or otherwise providing electronic media or informa-
tion in the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment, and general interest via the In-
ternet or other communications networks with third 
parties; computer software platforms for computer 
software programs running on, or in connection with, 
mobile devices; computer software for the provision 
and management of on-line games and competitions; 
computer software for use on computer networks, inc-
luding the Internet relating to and for playing games; 
computer software relating to and for playing games; 
computer programs and application software for use 
on telephones and handheld mobile devices; computer 
programs relating to and for playing games; digital vi-
deo discs; display equipment and installations; down-
loadable electronic publications; downloadable elec-
tronic publications featuring games; downloadable 
computer programs; downloadable information rela-
ting to games and gaming; electronic cards for use in 
connection with promotion schemes; earphones for 
consumer video game apparatus; earphones for hand-
held electronic game apparatus; electronic loyalty 
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scheme cards; electronic publications; electronic pub-
lications, downloadable, relating to games and ga-
ming; electronic publications (downloadable); electro-
nic publications featuring games; entertainment soft-
ware; graphical user interface software; computer ga-
me software; holographic images; prerecorded data 
carriers; interactive computer systems; mobile app's; 
mobile data apparatus; interactive computer software; 
interactive multimedia software for playing games; 
optical data carriers; sound carriers; magnetic, optical, 
electronic and smart cards (cards with integrated cir-
cuits); magnetically encoded cards; microphones for 
consumer video game apparatus; monitors for consu-
mer video game apparatus; microphones for handheld 
electronic game apparatus; monitors for arcade video 
game machines; monitors for handheld electronic ga-
me apparatus; computer software for the administra-
tion of online betting, games, gaming and gambling; 
liquid crystal protective films for smartphones; rec-
hargeable batteries; rechargeable batteries for contro-
llers for consumer video game apparatus; rechargeab-
le batteries for handheld electronic game apparatus; 
software for use with games, entertainment recreatio-
nal, amusement, gaming and video game terminals, 
machines and apparatus; software for interactive 
scratch cards and scratch card games; sound and video 
recordings; data storage media; stylus pens for 
controllers for consumer video game apparatus; stylus 
pens for handheld electronic games apparatus; stylus 
pens for cellular phones; virtual reality games softwa-
re; software for lottery games; virtual reality software; 
virtual reality hardware; virtual reality headsets; vir-
tual reality glasses; computer hardware for games and 
gaming; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
 

16 ‒ Paper, cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); printers' type; printing blocks; 
instructional and informative printed matter relating to 
bets, betting, games, gaming and gambling betting 
forms; betting slips; coupons for betting purposes; 
calendars; printed cards; printed game instruction she-
ets; printed scoring sheets; tickets; paper tokens; 
vouchers; printed publications relating to bets, betting, 
games, gaming and gambling. 
 

28 ‒ Games, toys, playthings and novelties; apparatus 
for games; arcade games; automatic gaming machi-
nes; automatic slot machines; bags specially adapted 
for handheld games; bags specially adapted for hand-
held video games; bill-operated gaming equipment; 
action skill games; electronic board games; electronic 
games other than those adapted for use with television  
receivers only; free standing video games apparatus; 
gaming apparatus; gaming machines; portable interac-
tive multimedia computer games apparatus; manipu-

lative games; hand held electronic video games; par-
lour games; portable games with liquid crystal displa-
ys; puzzle games; puzzles; question sets for games; 
electronic games; controllers for games consoles; pro-
tective films adapted for screens for portable games; 
electronic game equipment; hand-held games appara-
tus; hand-held electronic games apparatus; slot machi-
nes; scratch card games; lottery scratch cards; scratch 
cards; scratch cards for playing lottery games; lottery 
games; electronic games apparatus; amusement appa-
ratus and accessories for games, adapted for use with 
televisions; lottery tickets; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
 

35 ‒ Advertising; business management; business ad-
ministration; office functions; auctioneering, inclu-
ding on the Internet; bookkeeping; classified adver-
tising services; collating of data in computer databa-
ses; compilation of statistics; computerised file mana-
ging; demonstration of goods; distribution of samples; 
business services related to establishing and providing 
sales, brokerage and collection points for betting; lay-
out design for advertising purposes; loyalty card ser-
vices; on-line advertising in computer networks; on-
line advertising on a computer network; on-line data 
processing services; organisation of promotional in-
centive schemes; presentation of goods on communi-
cation media, for retail purposes; production of radio, 
television and cinema advertisements; retail services 
in relation to games, apparatus and devices for be-
tting, games, gaming, gambling and wagering; retail 
services in relation to software and software packages 
for the registration and operation of betting related to 
sports, magnetic, optic and recording data- and sound 
carriers, data processing equipment and computers 
and CD-ROMs; sales promotion [for others]; retail 
services in relation to printed publications; advertising 
the goods and services of others through sponsorship 
arrangements; systematic ordering of data in computer 
databases; business organization consultancy with re-
gard to providing of betting; television advertising; 
vending machine rental services; wholesale services 
in relation to games, gaming and gambling equip-
ment, games and books relating to gambling, and be-
tting materials, devices and equipment; business ser-
vices related to establishing of sports betting offices; 
information concerning the services mentioned befo-
re; services mentioned before through or not through 
the Internet; advisory and consultancy services in 
relation to the aforesaid. 
 

41 ‒ Education (training); entertainment services; 
sporting and cultural activities; entertainment by or 
relating to games, competitions, quizzes and audience 
participation events; amusement arcades; amusement 
arcade gaming machine rental services; amusement 
parks; arranging and conducting of contests and com-
petitions, including offline and online by way of a 
computer database or the Internet; arranging, organi-
zing, providing, presenting and management of a 
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lottery, of competitions, games, quizzes, fun events 
and audience participation events, and of gaming and 
gambling services; the provision of equipment for 
gambling in casinos (rental); lottery services; provi-
ding on-line interactive games; betting; betting, ga-
ming, games, gambling, book-making, bingo, poker 
and casino services; betting services; betting services 
for receiving, recording and conducting bets and pay-
ing out betting winnings; betting and bookmaking ser-
vices provided by means of the internet, betting offi-
ces and sports betting terminals; betting shop services 
provided through retail betting shops; casino, gaming 
and gambling services; conducting lotteries; electro-
nic betting, gambling and gaming services; entertain-
ment; entertainment information for tourists; enter-
tainment services in the nature of on-line gaming and 
gambling; entertainment services, namely, providing 
virtual environments in which users can interact thro-
ugh social games for recreational, leisure or entertain-
ment purposes; electronic game, quiz and competition 
services provided by means of the Internet or on-line 
from a computer network or database; entertainment 
in the form of gaming services; services provided 
from an internet platform; horse racing betting; or-
ganisation of instant lotteries; entertainment and spor-
ting services provided on-line from a computer data-
base or the Internet; sports betting services provided 
by sports betting offices; gambling, gaming, betting 
and wagering services; gambling services provided by 
means of the Internet; horses (betting on-); hospitality 
services (entertainment); information services relating 
to recreation; information relating to online computer 
games; interactive entertainment; interactive lottery, 
gambling, gaming, betting and pools services; Internet 
lottery, gambling, gaming, betting and pools services; 
lottery, gambling, gaming, betting and pools services; 
on-line betting, gambling and gaming services; on-li-
ne spread betting, gaming, betting, gambling bookma-
king and wagering services; organization, production, 
presentation and conducting of betting events and fo-
rums, competitions, contests, games and quizzes; or-
ganization, production and presentation of television 
and radio programs; organization, production and pre-
sentation of shows and live performances; organisa-
tion and operation of football pools, lotteries and be-
tting; organisation and holding of contests and compe-
titions, including on-line by way of a computer data-
base or the Internet; organising of lotteries; organisa-
tion of television lotteries; organisation of on-line 
betting; organisation of television games and on-line 
games in the global computer network; prize draws; 
providing interactive multi-player computer games 
via the Internet and electronic communication net-
works; providing temporary use of non-downloadable 
interactive, multiplayer and single player games; pro-
viding online computer and electronic games by me-
ans of a web based system; providing a computer ga-
me that may be accessed network-wide by network 
users; provision of betting and gaming services by 

means of a computer based system; provision of non-
downloadable internet games; providing games on 
line, namely, interactive scratch cards and scratch 
card games by wireless, mobile phone, telephone, te-
levision, internet or by remote or network commu-
nication; providing online reviews of computer ga-
mes, and providing of information relating to compu-
ter games; provision of information on-line via the 
Internet or from a computer network or database rela-
ting to entertainment, lottery, gaming, betting and 
gambling services; providing casino facilities (gam-
bling); providing casino and gaming services by me-
ans of a website and a global computer network; pro-
viding on-line information about casinos, gambling 
and general news about the gaming industry; provi-
ding on-line computer games; providing information 
regarding on-line games; providing information on-
line from a computer database or electronic network, 
including the Internet, relating to entertainment and 
sporting events; provision of information relating to 
sporting events; publishing of books; publication of 
texts, other than publicity texts; production of radio 
and television programmes; publication of electronic 
books or periodicals on-line; providing of on-line el-
ectronic publications, not downloadable; providing 
gaming services in halls with games machines; pro-
vision of information on-line from a computer da-
tabase or from the Internet in relation to casinos, ga-
ming, gambling, general news about the gaming in-
dustry, bonus schemes related to betting and gaming, 
betting services, sporting events, amusement, casino, 
entertainment and betting consultation services; pro-
viding on-line information in the field of computer ga-
ming entertainment; providing gaming house faci-
lities; providing information in the field of sport and 
entertainment through computerised, electronic and 
online databases; providing information relating to 
sport and entertainment online from a computerised 
database on the Internet; provision of information 
about gambling and games; on-line gaming services; 
provision of on-line publications about gambling; ren-
tal of gaming and gambling machines and equipment; 
receiving and conducting of betting, in particular 
sports betting; running lotteries, exchange rate betting, 
pools, jackpot systems, tipping competitions and ga-
mes, running online games, keeping gambling houses, 
keeping casinos; services in the field of racing, wa-
gers and betting, games of chance, entertainment, bin-
go halls, casinos, contests, gaming, gambling, games 
of chance, electronic games, media games, tourna-
ments for poker and other card games, action skill ga-
mes and lotteries, including online via a computer 
database, telecommunications and the Internet; sports 
betting services provided by a sports bookmaker; co-
mputerized bingo services; spread betting, gaming, 
betting, gambling, bookmaking and wagering servi-
ces; television betting, gambling and gaming services; 
telephone betting, gambling and gaming services and 
offshore betting, gambling and gaming services; be-
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tting, games, gaming and gambling machine rental 
services; provision of the aforesaid services in elec-
tronic or computer form, via the television, radio or 
other means of broadcasting; provision of the afo-
resaid services on-line via the Internet or from a 
computer network or database; consultancy, informa-
tion and advisory services relating to all the aforesaid 
services. 
 

42 ‒ Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; application service 
provider (ASP); computer services, namely, hosting 
an online community for registered users to participa-
te in competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, and en-
gage in social networking; application service pro-
vider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
the uploading, downloading, streaming, posting, dis-
playing, blogging, linking, sharing or otherwise provi-
ding electronic media or information over communi-
cation networks; computer game design; creation, ho-
sting, updating and maintaining Internet sites; design 
and development of software in the form of services 
relating to the development and creation of software 
for use in relation to electronic games downloadable 
from the Internet, electronic puzzles downloadable 
from the Internet, electronic board games downloa-
dable from the Internet, electronic games of skill, el-
ectronic gambling games and electronic card games 
including those downloadable from the Internet, skill 
games, electronic games and software for fixed odds 
betting programs; providing temporary use of non-
downloadable software for betting programs, horse 
racing betting, instant lotteries, and pools; design and 
development services in relation to gaming and gam-
bling machines, apparatus and accessories; design and 
development services in relation to interactive enter-
tainment products; design and development of virtual 
reality software and hardware; design and develop-
ment of augmented reality software and hardware; 
design of scratch cards and electronic scratch cards 
and scratch card games; design services relating to the 
production of computer games and interactive entert-
ainment products; design services in relation to inte-
ractive games enabling users to buy, sell, and parti-
cipate in auctions whilst participating in the game; 
design of graphics, visuals, virtual and interactive 
images, and of special effects for games, audiovisual, 
multimedia productions and for Internet gaming and 
gambling website pages; development of computer 
software applications solutions; providing temporary 
use of non-downloadable software for use in con-
nection with interactive, multiplayer and single player 
games, gaming and gambling; providing temporary 
use of non-downloadable software in connection with 
interactive, multiplayer and single player games, ga-
ming and gambling for third parties, through a web 

hosting platform; technical management of techno-
logy with regard to providing of betting. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109710 A 
(800) 1549511 
(151) 2020 06 19 
(891) 2020 06 19 
(731) Bogatyrev Vasily Alexandrovich 

ul. Admiral Zhiltsov, 3 sq. 13, Ivanteevka,  
RU-141280 Moscow region, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, grey, red and white 
(531) 03.07.19; 29.01.14 
(511)  
34 ‒ Flavorings, other than essential oils, for tobacco; 
flavorings, other than essential oils, for use in elec-
tronic cigarettes; gas containers for cigar lighters; ab-
sorbent paper for tobacco pipes; cigarette paper; lig-
hters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette 
papers; humidors; matchboxes; firestones; cigar cu-
tters; cigar holders; cigarette holders; mouthpieces for 
cigarette holders; tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; ashtrays for smokers; spittoons for 
tobacco users; pipe racks for tobacco pipes; pipe 
cleaners for tobacco pipes; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for me-
dical purposes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match 
holders; matches; oral vaporizers for smokers; tobac-
co; chewing tobacco; snuff; snuff boxes; herbs for 
smoking; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; wicks adapted for cigarette 
lighters; cigarette tips; cigar cases; cigarette cases. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109866 A 
(800) 1551503 
(151) 2020 07 22 
(891) 2020 07 22 
(731) PERNOD RICARD 

5 cours Paul Ricard, F-75008 Paris,  
France 

(540)  

PERNOD RICARD 
(591) Black, white  
(511)  
33 ‒ Alcoholic beverages, except beers. 
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35 ‒ Retail or wholesale services for beverages; retail 
or wholesale services for products intended for the 
tasting of beverages, namely glasses and bar acces-
sories; provision of on-line sales spaces for buyers 
and sellers; grouping services (except transport) for 
the benefit of third parties; presentation of goods on 
any means of communication for retail or wholesale 
of beverages and of products intended for the tasting 
of beverages, namely glasses and bar accessories; po-
int-of-sale advertising; distribution of brochures, sam-
ples, advertising items; dissemination of advertise-
ments; publication of advertising texts; demonstration 
of goods; advertising by mail order; radio advertising; 
television advertising; online advertising; organization 
of events, trade fairs, competitions, shows, exhibitions 
for commercial or advertising purposes related to the 
beverage industry; customer loyalty services and cus-
tomer club services for commercial, promotional 
and/or advertising purposes; commercial and adminis-
trative business management; commercial administra-
tion; commercial or industrial company management 
assistance; business management and organization 
consultancy; linkage between commercial and profes-
sional contacts. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109867 A 
(800) 1551505 
(151) 2020 08 11 
(891) 2020 08 11 
(731) SOCIETE EUROPEENNE DE  

CARDIOLOGIE 
2035 route des Colles, F-06903 Sophia  
Antipolis, France 

(540)  
 

 
 

(591) Green 
(531) 27.05.01; 29.01.03 
(511)  
41 ‒ Organization and conducting of colloquiums, 
conferences and congresses; organization and conduc-
ting of seminars; organization and conducting of sym-
posiums; organization and conducting of non-virtual 
educational forums; organization and conducting of 
training workshops; education; training; editing of 
medical publications; all of the aforesaid services 
applying to the field of medicine excluding cerebral 
circulatory disorders and disorders related to the use 
of the Internet. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 109868 A 
(800) 1551513 
(151) 2020 06 02 
(891) 2020 06 02 
(731) Euro Games Technology Ltd. 

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

(540)  
 

 
 

(591) Red, orange, brown, white, gold, yellow and  
black 

(531) 04.03.03; 24.05.01; 27.05.02; 28.03; 29.01.15 
(511)  
9 ‒ Software; computer gaming software; computer 
software packages; computer operating system soft-
ware; computer software, recorded; software drivers; 
virtual reality software; games software; entertain-
ment software for computer games; computer prog-
rams for network management; operating computer 
software for main frame computers; monitors (compu-
ter hardware); computer hardware; apparatus for re-
cording images; monitors (computer programs); com-
puter game programs; computer programs for recor-
ded games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application soft-
ware featuring games and gaming; computer software 
for the administration of on-line games and gaming; 
computer hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 
 

28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; elec-
tronic games; parlor games; gaming chips; gaming 
tables; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility 
of gain; boxes for coin-operated machines, slot machi-
nes and gaming machines; electronic or electrotechni-
cal amusement machines and apparatus, gaming 
machines, coin-operated entertainment machines; 
housings for coin-operated machines, gaming equip-
ment, gaming machines, machines for gambling; el-
ectropneumatic and electrical slot machines (gaming 
machines for gambling). 
 

41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gamb-
ling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing 
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casino facilities [gambling]; gaming hall services; 
amusement arcade services; games equipment rental; 
rental of gaming machines; providing amusement ar-
cade services; rental of gaming machines with images 
of fruits; editing or recording of sounds and images; 
sound recording and video entertainment services; 
hire of sound reproducing apparatus; provision of ga-
ming equipment for casinos; providing of casino faci-
lities; online gambling services; casino, gaming and 
gambling services; provision of gaming facilities, ga-
ming halls, Internet casinos, online gaming services. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2021 107425 A 
(800) 1518095 
(151) 2019 12 10 
(181) 2029 12 10 
(891) 2019 12 10 
(511) 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2021 108026 A 
(800) 1526884 
(151) 2020 03 24 
(181) 2030 03 24 
(891) 2020 03 24 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 

 
#7  2021 04 26 

 
75 



 
 
 

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება 
 

რეგისტრაციაში ცვლილების შეტანა 
ხ ვ ა ნ ჭ კ ა რ ა 

(რეგ. №1;  თარიღი: 14.07.2005 წ.) 
 

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის − საქპატენტის სასაქონლო 
ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების პირველი სამმართველოს უფროსის 2021 წლის 19 აპრილის 
№3023/06 ბრძანების საფუძველზე, შეიცვალა საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 
ეროვნულ ცენტრში − საქპატენტში რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო 
„ხვანჭკარა“-ს წარმოების სფეციფიკაცია. 
 

აღნიშნული ინფორმაცია, „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ქვეყნდება საქართველოს სამრეწველო 
საკუთრების ოფიციალურ ბიულეტენსა და ერთ ცენტრალურ გაზეთში.  
 

მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში საქპატენტში წარმოდგენილი შენიშვნები და დამატებითი 
ინფორმაცია შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს. თუ 3 თვის განმავლობაში საქპატენტში არ შემოვა რაიმე ინფორმაცია აღნიშნულ 
მასალებთან დაკავშირებით, გამოქვეყნებული მონაცემები ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების 
„ხვანჭკარა“ შესახებ აისახება ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების 
სახელმწიფო რეესტრში. 
 
 
 
სპეციფიკაციის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

15. გარდამავალი დებულებები 
ამ წარმოების სპეციფიკაციის მე-9 პუნქტის მოთხოვნათა მიუხედავად, ყურძნის გადამუშავება და 
ღვინის წარმოება დასაშვებია ხვანჭკარას მიკროზონის ფარგლებს გარეთაც, საქართველოს 
ტერიტორიის ფარგლებში, 2021 წლის დეკემბრამდე. 
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გამოგონებები 
 

პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 
 
 
(21) AP 2009 11190 
(11) P 2010 4921 B  
(73) დავით ბარათაშვილი;  

ნელი ხალვაში 
(54) ჩინური აქტინიდიის  (Actinidia chinensis) ნერგების გამოზრდის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 30 

________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13272 
(11) P 2016 6568 B  
(73) პალუპა მედიკალ ლტდ 
(54) ნევროლოგიური დარღვევების სამკურნალო კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 28 

________________________________________ 
 
(21) AP 2015 13776 
(11) P 2016 6558 B  
(54) კაზმი სილიკომანგანუმის მისაღებად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 03 30 

________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13971 
(11) P 2017 6742 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) წყალში ხსნადობის გამაძლიერებელი გლიკოგენის წარმოებულის საფუძველზე 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 31 

________________________________________ 
 
(21) AP 2016 14106 
(11) P 2018 6819 B  

(73) არჩილ ფრანგიშვილი ;  
ლევან იმნაიშვილი;  
მაგული ბედინეიშვილი;  
ნათია კირკიტაძე 
(54) ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 31 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2015 14304 
(11) P 2018 6932 B  
(73) მილენიუმ ფარმასიუტიკალს ინკ. 
(54) PAN - RAF კინაზის ინჰიბიტორის შემცველი ფარმაცევტული შემადგენლობები,  

მათი მიღებისა და გამოყენების ხერხები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 03 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 03 26 

________________________________________ 
 
(21) AP 2017 14467 
(11) P 2018 6889 B  
(73) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
(54) ბუნებრივი აირის გაჟონვის კონტროლისა და სიგნალიზაციის მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 04 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 04 05 

________________________________________ 
 
(21) AP 2017 14469 
(11) P 2018 6845 B  
(73) დავით ჩაჩანიძე;  

თეიმურაზ ღოღობერიძე;  
ნინო კუნცევა-გაბაშვილი;  
წოვინარ ნაზაროვა 

(54) ნოზემატოზის სამკურნალო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 04 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 04 07 

________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AP 2010 11741 
(11) P 2012 5460 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) ივაბრადინის და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მჟავა-ადიტიური მარილების სინთეზის 
ახალი ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 29 

________________________________________ 
 
(21) AP 2010 11742 
(11) P 2012 5446 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) ივაბრადინის და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მჟავა-ადიტიური მარილების სინთეზის 
ახალი ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 29 

________________________________________ 
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(21) AP 2011 12154 
(11) P 2012 5591 B  
(73) ხოზე სორდია 
(54) წყალში გახსნილი გოგირდწყალბადის დაშლის ხერხი და მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 28 

________________________________________ 
 
(21) AP 2015 13777 
(11) P 2017 6738 B  
(73) მალხაზ ცისკარიშვილი;  

სერგო ჯორბენაძე;  
ფრიდონ გუნცაძე;  
ანზორ საკანდელიძე 

(54) ნავსადგური ღელვის დროს მცურავი საშუალების ავტომატურად მაფიქსირებელი სისტემით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 30 

________________________________________ 
 
(21) AP 2003 8438 
(11) P 2007 4176 B  
(73) მაელორ ლაბორატორის ლიმიტიდ 
(54) პროანთოციანიდინების  შემცველი ადგილობრივი დანიშნულების ფარმაცევტული  

კომპოზოციები დერმატიტის  სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 03 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 03 31 

________________________________________ 
 
(21) AP 2003 8488 
(11) P 2007 4022 B  
(73) ეურო-ცელტიკ ს.ა. 
(54) ოქსიკოდონისა და ნალოქსონის შემცველი ფარმაცევტული პრეპარატები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 04 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 04 04 

________________________________________ 
 
(21) AP 2003 8489 
(11) P 2008 4485 B  
(73) ეურო-ცელტიკ  ს.ა.  
(54) მატრიქსი აქტიური ნაერთების ხანგრძლივი, ინვარიანტული და დამოუკიდებელი  

გამოთავისუფლებისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 04 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 04 04 

________________________________________ 
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პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვა 
 
(21) AP 2011 12185 
(11) P 2012 1704 B  
(73) შპს  „ჯი-ემ-პი“ 
(54) ტრიმეტაზიდინის კონტროლირებადი გამოთავისუფლების ტაბლეტი 
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 14 04 2021 

________________________________________ 

 
სასარგებლო მოდელები 

პატენტის მოქმედების აღდგენა 
(21) AU 2015 13963 
(11) U  2017 1919 Y  
(73) სსიპ თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი;  

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  
(54) გელი ელექტროთერაპიისთვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 10 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 04 26 

________________________________________ 

 
პატენტის გაუქმება აღდგენის უფლებით 

 
(21) AU 2015 13782 
(11) U 2016 1888 Y  
(73) ზურაბ ჩხაიძე;  

ნოდარ ხოდელი;  
ოთარ შენგელია 

(54)  ხელოვნური სისხლმიმოქცევის აპარატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 04 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 04 03 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

დიზაინები 

რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
 
(11) D 2012 492 S 
(73) ბრაუნ-ფორმან ფინლანდ ლტდ (FI)  

პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი, ფინეთი (FI) 
(54) ბოთლი 
(28) 1 
(24) 2011 08 10 
(18) 2026 08 10 
(58) 2021 04 08 

________________________________________ 

 
რეგისტრაციის გაუქმება 

 
(11) D 2015 649 S 
(73) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)  

მ. ქანთარიას ქ.10, ბ. 2, 0186, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) ეტიკეტის განლაგება ბოთლზე 
(18) 2020 09 29 
(58) 2021 04 08 

________________________________________ 

 
საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმება 

 
 
(11) DM/87032 
(73) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185, TR-34394 Istanbul (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 06 10 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87227 
(73) MACOM S.R.L.  

Via G. da Procida, 10, I-20149 MILANO (IT) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 06 17 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87252 
(73) GUCCIO GUCCI  S.P.A.  

Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE (IT) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 08 07 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
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(11) DM/87273 
(73) PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "ODESKII ZAVOD SHAMPANSKYH VYN"  

Francuzskii bulvar, 36, Odessa 65038 (UA) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 05 20 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87369 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT  

SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)  
Seevorstadt 6, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH) 

რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 03 16 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87457 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 07 08 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87478 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 07 17 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87487 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 04 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87499 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 07 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87501 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 04 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
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(11) DM/87512 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 11 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87529 
(73) YORULMAZER, RAFET EREN  

Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 06 09 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87530 
(73) DAVID T. SHIVOLO  

P.O Box 4795, Walvisbay 9000 (NA) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 06 18 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87591 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 18 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87677 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 28 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87686 
(73) FOSBEL INC.  

20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142 (US) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 05 14 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87687 
(73) FOSBEL INC.  

20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142 (US) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 05 14 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
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(11) DM/87721 
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (EM) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 04 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87800 
(73) ASH-D ICECEK GIDA OTOMOTIV TEMIZLIK SANAYI VE TICARET A.S.  

Maslak Ahi Evren Cad. Ata Center No:1 Kat:1 Sisli, Istanbul (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 25 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87803 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 30 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
 
(11) DM/87925 
(73) CASPIAN INNOVATION AS  

Postboks 1462, N-5518 HAUGESUND (NO) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2020 09 01 
(58) 2021 04 16 

________________________________________ 
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(111) M 2001 13914 R2 
(156) 2001 05 29 
(186) 2031 05 29 
(732) ჰონდა გიკენ კოგიო კაბუშიკი კაიშა  

(ვაჭრობს, აგრეთვე, როგორც ჰონდა  
მოტორ კო., ლტდ) 
No. 1-1, 2-ჩომე, მინამი-აოიამა, მინატო- 
კუ, ტოკიო, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13923 R2 
(156) 2001 06 13 
(186) 2031 06 13 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰეიმი რეინზე, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21065 R1 
(156) 2011 01 17 
(186) 2031 01 17 
(732) მერიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21309 R1 
(156) 2011 03 24 
(186) 2031 03 24 
(732) ქუალკომ ინკორპორეიტიდ 

5775 მორჰაუზ დრაივი, სან-დიეგო,  
კალიფორნია 92121-1714, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21339 R1 
(156) 2011 04 06 
(186) 2031 04 06 
(732) შპს „ღვინაძე და პარტნიორები“ 

კოტე აფხაზის ქ. 44, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(111) M 2011 21383 R1 
(156) 2011 04 15 
(186) 2031 04 15 
(732) შპს „სუფთა სახლი“ 

თემქა, X კვარტ., სავაჭრო ცენტრი,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21551 R1 
(156) 2011 06 14 
(186) 2031 06 14 
(732) ტამრონ კო., ლტდ 

1385, ჰასუნუმა, მინუმა-კუ, საიტამა-ში,  
საიტამა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21374 R1 
(156) 2011 04 13 
(186) 2031 04 13 
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21740 R1 
(156) 2011 09 16 
(186) 2031 09 16 
(732) ლონდონ დეირი ლიმიტიდ 

ანელისტ ჰაუზი, საფოსტო ყუთი 16,  
20-26 პილ როუდი, დაგლასი, მენის  
კუნძული, გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21818 R1 
(156) 2011 09 29 
(186) 2031 09 29 
(732) სენჩერი 21 რიალ ისტეიტ ლლკ 

175 პარკ ავენიუ, მედისონი, ნიუ-ჯერზი  
07940, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21761 R1 
(156) 2011 09 16 
(186) 2031 09 16 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე აგრეთვე როგორც ტოიოტა  
მოტორ კორპორეიშენ) 
 

სასაქონლი ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
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1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენი,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22016 R1 
(156) 2011 11 30 
(186) 2031 11 30 
(732) ებოტ გმბჰ 

მაქს-პლანკ-რინგ 2, 65205 ვისბადენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
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(111) M 2020 32343 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32600 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32874 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12854 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3968 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 

 
 
 
(111) M 1996 3965 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11779 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 4105 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6785 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6792 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 

უფლებების სრული გადაცემა 
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(111) M 1998 8123 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8128 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8133 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8135 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8136 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1998 8137 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8143 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8144 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8147 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8149 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
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(111) M 1998 8150 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10410 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10721 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11422 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11465 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1999 12249 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12250 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12251 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12252 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13389 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 1999 12495 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12498 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12499 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12571 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12733 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1999 12734 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12870 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12871 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14509 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2003 15213 R  
(732) ფარმა მარ ს.ა., ესპანეთის კორპორაცია 

ავდა. დე ლოს რეიესი, პოლ. ინდ. მინა,  
კოლმენარ ვიეხო, 28770 მადრიდი,  
ესპანეთი 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 1995 870 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2003 15318 R  
(732) ფარმა მარ ს.ა. ესპანეთის კორპორაცია 

ავდა. დე ლოს რეიესი, პოლ. ინდ.  
მინა, კოლმენარ ვიეხო, 28770 მადრიდი,  
ესპანეთი 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2005 15939 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2006 16611 R  
(732) აქსესორაიზ ტმ ლტდ, ინგლისსა და  

უელსში რეგისტრირებული კომპანია  
(კომპანიის ნომერი 09942425) 
იელოუ ბილდინგ, 1 ნიკოლას როუდ,  
ლონდონი, ინგლისი, W11 4 AN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) აქსესორიზ ლიმიტიდ 
1 ნიკოლას როუდი, W11 4 AN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17717 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 

(111) M 2007 17818 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3976 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3977 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8659 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2432 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 1996 2285 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 4192 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2198 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2221 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18907 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2009 19381 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19926 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19925 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19927 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2226 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 1998 8729 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8712 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8730 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8718 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2230 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1996 2234 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3991 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3993 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12534 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21372 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2012 22314 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23304 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 24067 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23453 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23455 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2013 23456 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23464 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23465 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23930 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 5089 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, როტერდამი, 3013 AL,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 1997 5090 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, როტერდამი, 3013 AL,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8739 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, როტერდამი, 3013 AL,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 5091 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ. ვ. 
ვეენა 455, როტერდამი, 3013 AL,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24480 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8677 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1997 5816 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8643 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25351 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25352 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26982 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდი, როტერდამი NL,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 1998 9514 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9361 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 29 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26019 R  
(732) შპს „ბერიკა“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ., I შესახვევი 6, ბ. 80,  
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 
სოფ. წილკანი, 3319, მცხეთა,  საქართველო 

(580) 2021 03 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27725 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები, როტერდამი NL,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26290 R  
(732) შპს „ბერიკა“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ., I შესახვევი 6, ბ. 80,  
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 
სოფ. წილკანი, 3319, მცხეთა საქართველო 

(580) 2021 03 31 
__________________________________________ 
 
 

(111) M 2015 26291 R  
(732) შპს „ბერიკა“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ., I შესახვევი 6, ბ. 80,  
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 
სოფ. წილკანი, 3319, მცხეთა,  
საქართველო 

(580) 2021 03 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12562 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12033 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29305 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდი, ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29853 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდი, ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 24 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 1997 5394 R  
(732) უნილევერ აიპი ჰოლდინგს ბ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(770) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2021 03 23 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

 
 
 
(111) M 2000 13504 R  
(151) 2000 09 28 
(732) ბიკ კო., ლტდ 

1104-1, დაელიმ დონგი, იოუნგდეუნგპო- 
კუ, სეული, კორეის რესპუბლიკა 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13505 R  
(151) 2000 09 28 
(732) სან მიკროსისტემზ ინკ. 

4150 ნეტვორკ სირკლი, სანტა-კლარა,  
კალიფორნია 95054, აშშ 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20789 R  
(151) 2010 10 01 
(732) ლევანი გოგიაშვილი 

ლესელიძის ქ. 6, 0181, წყნეთი,   
საქართველო 

(141) 2021 04 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20791 R  
(151) 2010 10 01 
(732) დორელ ფრანს ს.ა. 

ზი, 9, ბულვარ დიუ პუატუ, F-49309  
შოლე, საფრანგეთი 

(141) 2021 04 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20768 R  
(151) 2010 09 24 
(732) როტაფარმ ლიმიტიდ 

23 ზე კილნს ტექსტიდ როუდი, საფრონ- 
ვალდენი, ესექსი CB10 2UQ,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20792 R  
(151) 2010 10 01 
(732) შპს „გლობალფარმი“ 

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

(141) 2021 04 16 
__________________________________________ 
 
 

 
 
 
(111) M 2010 20793 R  
(151) 2010 10 01 
(732) ვულფ ოილ კორპორეიშენ, ნაამლოზ  

ვენნოოტშაპ 
ჯორჯის ჯილიოტსტრაატ 52, 2620  
ჰემიკსემი, ბელგია 

(141) 2021 04 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20799 R  
(151) 2010 10 06 
(732) დავით სამუშია 

ირ. ევდოშვილის ქ. 2/10, ბ. 19, 0154,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 04 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20769 R  
(151) 2010 09 24 
(732) პეპსიკო  

ინკ. ჩრდილოეთ კაროლინას  
შტატის კორპორაცია 
700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20794 R  
(151) 2010 10 01 
(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 

410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

(141) 2021 04 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20770 R  
(151) 2010 09 24 
(732) გელა მიქაძე 

ლალიონის შეს. 5, 0101, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2010 20795 R  
(151) 2010 10 01 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 04 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20796 R  
(151) 2010 10 01 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 04 16 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20771 R  
(151) 2010 09 24 
(732) შპს „ტრიადა ჯგუფი“ 

ლილო 51, 1054, თბილისი, საქართველო 
(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20762 R  
(151) 2010 09 22 
(732) შპს  „ჯ.ბ. აუდიტი“ 

პასტერის ქ. 2, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2021 04 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20772 R  
(151) 2010 09 24 
(732) ბიოგენ მა ინკ.,  

მასაჩუსეტსის კორპორაცია 
250 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსი 02142, აშშ 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20787 R  
(151) 2010 09 27 
(732) შპს „სასახელო“ 

ვარკეთილი 3, III-ა მკრ., კორპ. 341,  
0163, თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20774 R  
(151) 2010 09 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი  

ისტებლიშმენტ 

ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/ შტედტლი 31,  
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20775 R  
(151) 2010 09 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი  

ისტებლიშმენტ 
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/ შტედტლი 31,  
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20776 R  
(151) 2010 09 24 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი  

ისტებლიშმენტ 
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/ შტედტლი 31,  
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20759 R  
(151) 2010 09 17 
(732) ეისაი რ&დ მენეჯმენტ კო., ლტდ 

No.6-10, კოიშიკავა 4-ჩომე, ბანკიო-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(141) 2021 04 05 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20782 R  
(151) 2010 09 24 
(732) პრესიჟენ ფრანჩაიზინგ ლლკ  

(ვირჯინიის შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კორპორაცია) 
748 მილერ დრაივი, ს.ე. ლისბურგი,  
ვირჯინია 20175, აშშ 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20764 R  
(151) 2010 09 22 
(732) აკიტა  

ინკ. დელავერის კორპორაცია 
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(141) 2021 04 06 
__________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2010 20765 R  
(151) 2010 09 22 
(732) კამპერო ინტერნეშნლ კორპ. 

პ.ო. ბოქს 146, როუდ თაუნი, ტორტოლა,  
ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები,  
ვირჯინის კუნძულები (ბრიტანეთის) 

(141) 2021 04 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20785 R  
(151) 2010 09 24 
(732) ტდკ კაბუშიკი კაიშა (ტდკ კორპორეიშენ) 

3-9-1, შიბაურა, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20766 R  
(151) 2010 09 22 
(732) შპს „გლობალ სელ“ 

წინამძღვრიშვილის ქ. 90ა, 0102,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 04 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20786 R  
(151) 2010 09 24 
(732) სოფარმა ად 

16 ილიენსკო შაუსე სტრ. 1220 სოფია,  
ბულგარეთი 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20797 R  
(151) 2010 10 04 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდეზის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, მე-3 სარ. პანამა, პანამის  
რესპუბლიკა 

(141) 2021 04 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20801 R  
(151) 2010 10 06 
(732) სააქციო საზოგადოება „სმარტ რითეილი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74ბ, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 04 19 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 2010 20802 R  
(151) 2010 10 06 
(732) სააქციო საზოგადოება „სმარტ რითეილი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74ბ, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2021 04 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13501 R  
(151) 2000 09 28 
(732) ბადიშე ტაბაკმანუფაკტურ როთ-ჰენდლე  

გმბჰ 
მაქს-ბორნ-შტრასე 4, 22761 ჰამბურგი,  
გერმანია 

(141) 2021 04 12 
__________________________________________ 
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სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
A 47 L 1/00; E 06 B 7/02; F 24 F 13/00 AP 2021 15271 A 

B 65 B 1/06 AP 2021 15174 A 
E 04 B 5/32 AP 2021 15054 A 
F 03 G 7/08 AP 2021 15188 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2021 15054 A E 04 B 5/32 
AP 2021 15174 A B 65 B 1/06 
AP 2021 15188 A F 03 G 7/08 
AP 2021 15271 A A 47 L 1/00; E 06 B 7/02; F 24 F 13/00 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 K 31/404; A 61 K 31/4045; A 61 K 31/405; 
A 61 K 31/407; A 61 K 31/4184; A 61 K 31/4188; 
A 61 K 31/423; A 61 K 31/424; A 61 P 31/00; 
A 61 P 25/00; A 61 P 35/00; A 61 P 37/00; 
A 61 P 43/00; A 61 K 31/4355; A 61 K 31/437 

P 2021 7247 B AP 2020 14317 A 

A 61 K 31/4196; A 61 P 35/02; C 07 D 405/12; 
C 07 D 403/12; C 07 D 249/12; C 07 D 413/12; 
C 07 D 401/12 

P 2021 7248 B AP 2020 15096 A 

A 61 K 31/519; A 61 K 9/127; A 61 P 35/00 P 2021 7244 B AP 2020 15047 A 
A 61 K 31/565; A 61 К 9/20; A 61 К 9/00 P 2021 7243 B AP 2020 14676 A 
A 61 К 9/08; A 61 К 47/26; A 61 К 47/10; 
A 61 К 47/14; A 61 К 9/00; A 61 К 39/395; 
A 61 К 39/00 

P 2021 7249 B AP 2020 14966 A 

C 07 C 311/00; C 07 C 317/14; C 07 C 317/26; 
C 07 D 239/26; C 07 D 209/04 P 2021 7246 B AP 2020 14907 A 

C 09 D 163/10; C 09 D 167/10  P 2021 7250 B AP 2020 14588 A 
C 12 N 15/11; C 12 N 15/63; C 07 K 19/00; 
C 12 N 5/10 P 2021 7251 B AP 2020 13674 A 

C 22 C 38/50 P 2021 7245 B AP 2020 14510 A 
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სისტემური საძიებლები 

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 

 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2021 7243 B AP 2020 14676 A A 61 K 31/565; A 61 К 9/20; A 61 К 9/00 
P 2021 7244 B AP 2020 15047 A A 61 K 31/519; A 61 K 9/127; A 61 P 35/00 
P 2021 7245 B AP 2020 14510 A C 22 C 38/50 

P 2021 7246 B AP 2020 14907 A 
C 07 C 311/00; C 07 C 317/14; C 07 C 317/26; 
C 07 D 239/26; C 07 D 209/04 

P 2021 7247 B AP 2020 14317 A 

A 61 K 31/404; A 61 K 31/4045; A 61 K 31/405; 
A 61 K 31/407; A 61 K 31/4184; A 61 K 31/4188; 
A 61 K 31/423; A 61 K 31/424; A 61 P 31/00; 
A 61 P 25/00; A 61 P 35/00; A 61 P 37/00; 
A 61 P 43/00; A 61 K 31/4355; A 61 K 31/437 

P 2021 7248 B AP 2020 15096 A 
A 61 K 31/4196; A 61 P 35/02; C 07 D 405/12; 
C 07 D 403/12; C 07 D 249/12; C 07 D 413/12; 
C 07 D 401/12 

P 2021 7249 B AP 2020 14966 A 
A 61 К 9/08; A 61 К 47/26; A 61 К 47/10; 
A 61 К 47/14; A 61 К 9/00; A 61 К 39/395; 
A 61 К 39/00 

P 2021 7250 B AP 2020 14588 A C 09 D 167/10; C 09 D 163/10 

P 2021 7251 B AP 2020 13674 A 
C 12 N 15/11; C 12 N 15/63; C 07 K 19/00; 
C 12 N 5/10 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2013 13674 AP 2020 13674 A P 2021 7251 B 
AP 2015 14317 AP 2020 14317 A P 2021 7247 B 
AP 2017 14510 AP 2020 14510 A P 2021 7245 B 
AP 2017 14588 AP 2020 14588 A P 2021 7250 B 
AP 2016 14676 AP 2020 14676 A P 2021 7243 B 
AP 2017 14907 AP 2020 14907 A P 2021 7246 B 
AP 2017 14966 AP 2020 14966 A P 2021 7249 B 
AP 2017 15047 AP 2020 15047 A P 2021 7244 B 
AP 2017 15096 AP 2020 15096 A P 2021 7248 B 
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სისტემური საძიებლები 

სასარგებლო მოდელები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
A 21 C 9/06 AU 2021 15553 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2021 15553 U A 21 C 9/06 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 F 13/15 U 2021 2080 Y AU 2020 15270 U 
C 10 L 1/19; C 11 C 39/10 U 2021 2079 Y AU 2020 14497 U 

C 25 B 11/04 U 2021 2081 Y AU 2020 15191 U 
F 26 B 3/28 U 2021 2078 Y AU 2020 15267 U 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

U 2021 2078 Y AU 2020 15267 U F 26 B 3/28 
U 2021 2079 Y AU 2020 14497 U C 10 L 1/19; C 11 C 39/10 
U 2021 2080 Y AU 2020 15270 U A 61 F 13/15 
U 2021 2081 Y AU 2020 15191 U C 25 B 11/04 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2017 14497 AU 2020 14497 U U 2021 2079 Y 
AU 2019 15191 AU 2020 15191 U U 2021 2081 Y 
AU 2020 15267 AU 2020 15267 U U 2021 2078 Y 
AU 2020 15270 AU 2020 15270 U U 2021 2080 Y 
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სისტემური საძიებლები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრისშესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

M 2021 33896 R AM 112296 – 7(563)2021 
M 2021 33897 R AM 112308 – 7(563)2021 
M 2021 33898 R AM 111867 – 7(563)2021 
M 2021 33899 R AM 111868 – 7(563)2021 
M 2021 33900 R AM 112183 – 7(563)2021 
M 2021 33901 R AM 111866 – 7(563)2021 
M 2021 33902 R AM 112405 – 7(563)2021 
M 2021 33903 R AM 112156 – 7(563)2021 
M 2021 33904 R AM 112157 – 7(563)2021 
M 2021 33905 R AM 112384 – 7(563)2021 
M 2021 33906 R AM 112494 – 7(563)2021 
M 2021 33907 R AM 112474 – 7(563)2021 
M 2021 33908 R AM 112078 – 7(563)2021 
M 2021 33909 R AM 112181 – 7(563)2021 
M 2021 33910 R AM 112388 – 7(563)2021 
M 2021 33911 R AM 112591 – 7(563)2021 
M 2021 33912 R AM 112502 – 7(563)2021 
M 2021 33913 R AM 112303 – 7(563)2021 
M 2021 33914 R AM 106675 AM 2020 106675 A 22(554)2020 
M 2021 33915 R AM 106943 AM 2020 106943 A 19(551)2020 
M 2021 33916 R AM 106944 AM 2020 106944 A 19(551)2020 
M 2021 33917 R AM 107312 AM 2020 107312 A 19(551)2020 
M 2021 33918 R AM 107469 AM 2020 107469 A 19(551)2020 
M 2021 33919 R AM 107568 AM 2020 107568 A 19(551)2020 
M 2021 33920 R AM 107569 AM 2020 107569 A 20(552)2020 
M 2021 33921 R AM 107570 AM 2020 107570 A 20(552)2020 
M 2021 33922 R AM 107571 AM 2020 107571 A 20(552)2020 
M 2021 33923 R AM 107572 AM 2020 107572 A 20(552)2020 
M 2021 33924 R AM 107574 AM 2020 107574 A 20(552)2020 
M 2021 33925 R AM 107660 AM 2020 107660 A 21(553)2020 
M 2021 33926 R AM 107804 AM 2020 107804 A 22(554)2020 
M 2021 33927 R AM 107805 AM 2020 107805 A 22(554)2020 
M 2021 33928 R AM 107930 AM 2020 107930 A 21(553)2020 
M 2021 33929 R AM 108067 AM 2020 108067 A 23(555)2020 
M 2021 33930 R AM 108072 AM 2020 108072 A 23(555)2020 
M 2021 33931 R AM 108130 AM 2020 108130 A 24(556)2020 
M 2021 33932 R AM 108225 AM 2020 108225 A 22(554)2020 
M 2021 33933 R AM 108299 AM 2020 108299 A 24(556)2020 
M 2021 33934 R AM 108384 AM 2020 108384 A 24(556)2020 
M 2021 33935 R AM 108385 AM 2020 108385 A 24(556)2020 
M 2021 33936 R AM 108386 AM 2020 108386 A 24(556)2020 
M 2021 33937 R AM 108387 AM 2020 108387 A 24(556)2020 
M 2021 33938 R AM 108388 AM 2020 108388 A 24(556)2020 
M 2021 33939 R AM 108612 AM 2020 108612 A 24(556)2020 
M 2021 33940 R AM 108613 AM 2020 108613 A 24(556)2020 
M 2021 33941 R AM 104567 AM 2020 104567 A 20(552)2020 
M 2021 33942 R AM 112586 – 7(563)2021 
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  
შესაბამისობის ცხრილი 

 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2021 109770 A AM 109770 
AM 2021 109771 A AM 109771 
AM 2021 109775 A AM 109775 
AM 2021 109776 A AM 109776 

1 2  AM 2021 109833 A AM 109833 
AM 2021 109109 A AM 109109  AM 2021 109838 A AM 109838 
AM 2021 109511 A AM 109511  AM 2021 109839 A AM 109839 
AM 2021 109587 A AM 109587  AM 2021 109848 A AM 109848 
AM 2021 109599 A AM 109599  AM 2021 109916 A AM 109916 
AM 2021 109600 A AM 109600  AM 2021 109917 A AM 109917 
AM 2021 109608 A AM 109608  AM 2021 109918 A AM 109918 
AM 2021 109611 A AM 109611  AM 2021 109920 A AM 109920 
AM 2021 109657 A AM 109657  AM 2021 109938 A AM 109938 
AM 2021 109662 A AM 109662  AM 2021 109939 A AM 109939 
AM 2021 109663 A AM 109663  AM 2021 109941 A AM 109941 
AM 2021 109665 A AM 109665  AM 2021 109942 A AM 109942 
AM 2021 109669 A AM 109669  AM 2021 109943 A AM 109943 
AM 2021 109676 A AM 109676  AM 2021 109944 A AM 109944 
AM 2021 109678 A AM 109678  AM 2021 109945 A AM 109945 
AM 2021 109679 A AM 109679  AM 2021 109946 A AM 109946 
AM 2021 109681 A AM 109681  AM 2021 109947 A AM 109947 
AM 2021 109733 A AM 109733  AM 2021 109954 A AM 109954 
AM 2021 109734 A AM 109734  AM 2021 109957 A AM 109957 
AM 2021 109735 A AM 109735  AM 2021 109959 A AM 109959 
AM 2021 109736 A AM 109736  AM 2021 109960 A AM 109960 
AM 2021 109737 A AM 109737  AM 2021 110119 A AM 110119 
AM 2021 109749 A AM 109749  AM 2021 110120 A AM 110120 
AM 2021 109751 A AM 109751  AM 2021 110121 A AM 110121 
AM 2021 109752 A AM 109752  AM 2021 110124 A AM 110124 
AM 2021 109767 A AM 109767  AM 2021 110125 A AM 110125 
AM 2021 109768 A AM 109768  AM 2021 110131 A AM 110131 
AM 2021 109769 A AM 109769    
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სისტემური საძიებლები 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა  
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 

 
 
 
 
 
 
 

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

 1 2 
29 AM 2021 109109 A 
29 AM 2021 109938 A 
29 AM 2021 110119 A 

1 2  29 AM 2021 110120 A 
1 AM 2021 109767 A  29 AM 2021 110121 A 
3 AM 2021 109669 A  30 AM 2021 109775 A 
3 AM 2021 109678 A  30 AM 2021 110119 A 
3 AM 2021 109679 A  30 AM 2021 110120 A 
4 AM 2021 109662 A  30 AM 2021 110121 A 
5 AM 2021 109669 A  32 AM 2021 109511 A 
5 AM 2021 109751 A  32 AM 2021 109681 A 
5 AM 2021 109752 A  33 AM 2021 109587 A 
5 AM 2021 109768 A  33 AM 2021 109611 A 
5 AM 2021 109769 A  33 AM 2021 109681 A 
5 AM 2021 109770 A  33 AM 2021 109848 A 
9 AM 2021 109657 A  33 AM 2021 109939 A 
9 AM 2021 109733 A  33 AM 2021 109941 A 
9 AM 2021 109776 A  33 AM 2021 109942 A 
9 AM 2021 109954 A  33 AM 2021 109943 A 
10 AM 2021 109771 A  33 AM 2021 109944 A 
11 AM 2021 109657 A  33 AM 2021 109945 A 
11 AM 2021 109767 A  33 AM 2021 109946 A 
12 AM 2021 109663 A  33 AM 2021 109947 A 
12 AM 2021 109665 A  34 AM 2021 109734 A 
12 AM 2021 109733 A  34 AM 2021 109735 A 
12 AM 2021 109916 A  34 AM 2021 109736 A 
12 AM 2021 109918 A  34 AM 2021 109737 A 
12 AM 2021 109920 A  34 AM 2021 109749 A 
12 AM 2021 109959 A  35 AM 2021 109733 A 
12 AM 2021 109960 A  35 AM 2021 109776 A 
12 AM 2021 110124 A  35 AM 2021 109839 A 
14 AM 2021 109833 A  35 AM 2021 110125 A 
14 AM 2021 109954 A  37 AM 2021 109776 A 
18 AM 2021 109776 A  37 AM 2021 109959 A 
18 AM 2021 109954 A  37 AM 2021 109960 A 
20 AM 2021 109838 A  39 AM 2021 109608 A 
20 AM 2021 109839 A  41 AM 2021 109776 A 
22 AM 2021 109954 A  41 AM 2021 109917 A 
23 AM 2021 109954 A  42 AM 2021 109599 A 
24 AM 2021 109954 A  42 AM 2021 109600 A 
25 AM 2021 109954 A  43 AM 2021 109608 A 
26 AM 2021 109954 A  43 AM 2021 110131 A 
27 AM 2021 109954 A  45 AM 2021 109676 A 
28 AM 2021 109957 A    
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სისტემური საძიებლები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის 
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 

 
 
 
 
 
 

საქონლისა და/ან მომსახურების  
კლასი 
(511) 

დაჩქარებული პროცედურით 
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის 

ნომერი 
(111) 

5 M 2021 33902 R 
5 M 2021 33909 R 
5 M 2021 33942 R 
10 M 2021 33909 R 
10 M 2021 33942 R 
29 M 2021 33900 R 
29 M 2021 33911 R 
32 M 2021 33903 R 
32 M 2021 33904 R 
33 M 2021 33898 R 
33 M 2021 33899 R 
33 M 2021 33901 R 
33 M 2021 33903 R 
33 M 2021 33904 R 
33 M 2021 33905 R 
33 M 2021 33907 R 
33 M 2021 33908 R 
33 M 2021 33913 R 
35 M 2021 33897 R 
35 M 2021 33902 R 
35 M 2021 33906 R 
35 M 2021 33910 R 
35 M 2021 33912 R 
36 M 2021 33896 R 
36 M 2021 33906 R 
37 M 2021 33896 R 
37 M 2021 33897 R 
41 M 2021 33906 R 
41 M 2021 33910 R 
42 M 2021 33910 R 
44 M 2021 33909 R 
44 M 2021 33942 R 
45 M 2021 33910 R 
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სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალური ბიულეტენი     

 

 

7(563) 
 

 

გამოგონებები 

სასარგებლო მოდელები 

დიზაინები 

სასაქონლო ნიშნები 

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება 
 

 

 

 

მთავარი რედაქტორი:    ნ. ბებრიშვილი 
კორექტორი:  ლ. ჭანტურია 

დამკაბადონებლები:        მ. ორდენიძე 
ქ. სვანიძე 

პოლიგრაფიული ჯგუფი:  მ. მეჩიტიშვილი  
ი. გოგოლაშვილი 
ლ. დოლიძე 

 

 

 

 

 

 
ხელმოწერილია გამოსაცემად 2021 04 23 
 

ტირაჟი 10 
შეკვეთა #7 

ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქპატენტის ვებგვერდზე 
 

 

სათაო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. #5; ფაქსი: (+995 32) 2252531 
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. #31; ტელ.: (+995 32) 2252531 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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