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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:  
15466; 14922; 15566; 15170 

 

• პატენტები:  
7346-7351 

  

სასარგებლო მოდელები 
 

• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:  
15775; 15550 

 

• პატენტები:  
2107, 2108 

  

დიზაინები 
 

• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:  
1236 

 

• რეგისტრირებული დიზაინები: 
919-921 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი: 
922 
 

• დიზაინები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბიუროში საქართველოს 
   ტერიტორიაზე  უფლებათა გავრცელების მოთხოვნით 

 

217335; 214565; 214563; 214713; 214708; 214621; 217639; 217690  
  

სასაქონლო ნიშნები 
 

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

 

98567; 99509; 110765*; 110767*, 110768*; 112264; 112475; 112599; 112668; 112940; 113216; 113218; 
113225; 113260, 113261; 113281; 113378; 113399, 113400; 113422, 113423; 113485; 113498; 113504; 
113584; 113589; 113592; 113594, 113595; 113600, 113601; 113609; 113613, 113614; 113616; 113686; 
113697-113699; 113704; 113709, 113710; 113762; 113774; 113864; 113873, 113874; 113876; 113971; 
113980, 113981; 114000, 114001; 114027; 114061; 114125 

 

• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
  34979-35032 

 

• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები: 
34976-34978; 35033, 35034 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის 
მინიჭების შესახებ: 
109580*; 112440; 112451, 112452-112454; 112518-112521; 112548, 112549; 112551; 112558; 112632-            
-112636; 112648, 112649; 112657-112662; 112739-112741; 112750; 112757; 112765-112771; 112782; 
112785; 112792-112797; 112799, 112800; 112807; 112817-112825; 112841-112846; 112864-112868; 112870; 
112877; 112879; 112889-112894; 112943, 112944; 112950; 112954; 112957; 112959-112961; 112965; 112978; 
112980, 112981; 112984-112986; 113062; 113069; 113071-113073; 113075; 113078; 113093; 113287; 113445-
113453 

 

• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში: 
107015; 108900; 110241; 110989; 111015; 111025; 111027-111030; 111056; 111107-111114; 111116-111121; 
111132; 111135, 111136; 111164; 111166-111174; 111185-111195; 111197-111199; 111210-111222; 111220- 
-111222; 111224-111230; 111232; 111240-111253; 111263; 111284-111292; 111294, 111295; 111309; 
111313-111315; 111348; 111359, 111360; 111362-111378; 111383; 111389; 111393; 111451-111455; 111466-
-111477; 111479-111487; 111547, 111548; 111550; 111552; 111555; 111557, 111558; 111565-111573; 
111575; 111577; 111620; 111628-111630; 111638; 111640, 111641; 111643-111650; 111652; 111663, 111664; 
111667-111670; 111673-111677; 111679- 111682; 111761; 111773-111775; 111779; 111802; 111804; 111806; 
111827-111829; 111831; 111910, 111911; 111921; 111924; 112010 
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განყოფილება A 
 
A 61 
 
(10) AP 2022 15466 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 8/23 
A 61 K 31/10 
A 61 K 31/07 
A 61 K 31/19 
A 61 K 31/375 
A 61 K 33/24  
A 61 K 8/362  
A 61 K 8/365  
A 61 K 8/67  
A 61 K 31/28  
A 61 P 17/06  
A 61 P 17/08  
A 61 P 17/00  
A 61 Q 17/00  
A 61 Q 19/00  

(21) AP 2019 15466 (22) 2019 04 04 
(31) 62/654,540 
(32) 2018 04 09 
(33) US 
(71) ნუნ ესთეტიქს მ.რ ლტდ (IL)  

18 აჰავატ სიონ სტრიტ, 6215317  
თელ-ავივი, ისრაელი (IL) 

(72) ერანი როსმან  (IL);  
მაშა  მინკინ  (IL) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2020 10 12 
(86) PCT/IL2019/050386, 2019 04 04 
(54) სტრონციუმის და მეთილსულფონილ- 

მეთანის (MSM) შემცველი ადგილო- 
ბრივი დანიშნულების ფორმულა- 
ციები და მკურნალობის ხერხები 

(57) კომპოზიცია შეიცავს სტრონციუმს, მეთი-
ლსულფონილმეთანს და კოსმეტიკურად ან ფა-
რმაცევტულად მისაღებ მატარებელს. 
მუხლები:  4 დამოუკიდებელი 
 10 დამოკიდებული 
ფიგურა: 10 
________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) AP 2022 14922 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 47/68 
A 61 К 39/395 
C 07 К 16/28  

(21) AP 2018 14922 (22) 2018 04 13 
(31) 62/323,249; 62/432,314; 62/323,228  
(32) 2016 04 15; 2016 12 09; 2016 04 15 
(33) US; US; US 
(71) მეკროჯენექს ინკ. (US)  

9704 მადიკალ სენტერ დრაივ როკვილი, 
MD 20850, აშშ (US) 

(72) დერიკ ტ. ლუ (US);  
ლინ ჰუანი (US);  
ლესლი ს. ჯონსონი (US);  
ტომას სონი (US);  
ჯუნიპერ სკრიბნერი (US);  
ეზიო ბონვინი (US) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2018 11 12 
(86) PCT/US2017/027317, 2017 04 13 
(54) ახალი B7-H3 დამაკავშირებელი  

მოლეკულები, მათთან კონიუგი- 
რებული ანტისხეულები და მათი  
გამოყენება 

(57) გამოგონება ეხება ჰუმანიზირებულ B7-H3-
დამაკავშირებელ მოლეკულებს, რომლებიც კო-
ნიუგირებულია სამკურნალო კომპონენტთან, 
კერძოდ, დუოკარმიცინთან. მათ იყენებენ სხვა-
დასხვა ტიპის კიბოს სამკურნალოდ. 
მუხლები: 12 დამოუკიდებელი 
 31 დამოკიდებული 
ფიგურა:  13 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

გამოგონებები 
 

განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

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

განყოფილება B 
 
B 21 
 
(10) AP 2022 15566 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 21 C 5/00 
B 21 J 7/16  

(21) AP 2021 15566 (22) 2021 02 22 
(71) სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა  

მექანიკის ინსტიტუტი  (GE)  
მინდელის ქ. 10, 0186, თბილისი,   
საქართველო (GE) 

(72) თამაზ ნატრიაშვილი (GE);  
რევაზ  ქავთარაძე (GE);  
სლავა მებონია (GE) 

(54) როტაციულ-სოლური  მომჭიმავი   
მანქანა  

(57) მანქანა შეიცავს სადგარს 1, რომელზეც და-
ყენებულია ოთხსაცემელებიანი სამჭედლო 
ბლოკი ქვედა 2 და ზედა 3 კორპუსებით, მათზე 
დამაგრებული ქვედა და ზედა საცემელებით. 
კორპუსებთან 2 და 3 დახრილი ზედაპირებით 
შეუღლებულია გვერდითი ცოციები 4 და 5, 
რომლებზეც დამაგრებულია გვერდითი საცემე-
ლები. ამასთან, სამჭედლო ბლოკი გარშემორტ-
ყმულია დამწნევი რგოლით 12, რომლის შიგა 
პროფილირებული ზედაპირი მუდმივ შეხება-
შია ქვედა 2 და ზედა 3 კორპუსებზე დამაგრე-
ბულ გორგოლაჭებთან 10 და 11. გარდა ამისა, 
დამწნევი რგოლი 12 თავისი გარე ცილინდრუ-
ლი ზედაპირით დგას შკივ-მქნევარაში 13 და 
ხისტად შეერთებულია მასთან. შკივ-მქნევარა 
13 სრიალის საკისრების 14 და 15 მეშვეობით 
დაყენებულია მანქანის სადგარზე. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2 
 

 
ფიგ. 1 

________________________________________ 
 
 
 
 

განყოფილება C 
 
C 07 
 
(10) AP 2022 15170 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/44 
C 07 K 16/18  

(21) AP 2018 15170 (22) 2018 02 27 
(31) JP 2017-035594 
(32) 2017 02 27 
(33) JP 
(71) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 

126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
ნიუ- ჯერსი 07065, აშშ (US);  
ტეიძინ ფარმა ლიმიტედ (JP)  
2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიოდა-კუ,  
ტოკიო, 100-0013, იაპონია (JP) 

(72) ჰიროში ეგუჩი (JP);  
კარლ მეჩკოვსკი (US);  
ნაოკო ნამიკი (JP);  
გოპალან (რაგჰუ) რაგჰუნატჰან (US);  
ტაკაში მურაკამი (JP);  
აკირა ტანოკურა (JP);  
ჯეინ, ე. ბეიკერ (US);  
სოფი პარმენტიერ ბატორ (US);  
ანჯელა, მარი იაბლონსკი (US);  
დანიელ, სტეფან მალაშოკ (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2019 08 15 
(86) PCT/IB2018/000249, 2018 02 27 
(54) ჰუმანიზებული ანტისხეული კოგნი- 

ტური დარღვევების სამკურნალოდ  
ან პრევენციისთვის, მისი მიღების  
ხერხი და აგენტი  კოგნიტური დარ- 
ღვევების სამკურნალოდ ან პრევენ- 
ციისთვის მისი გამოყენებით 

(57) გამოგონება ეხება ჰუმანიზებული ანტისხე-
ულების კომპოზიციებს, რომლებიც უკავშირ-
დება ტაუ ცილას, რომელიც ფოსფორილირებუ-
ლია სერინთან პოზიციაზე 413, მათი მიღების 
ხერხს და გამოყენებას. 
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი 
 7 დამოკიდებული 
ფიგურა:   15 
________________________________________ 
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გამოგონებები 

 
 
 

განყოფილება A 
 
A 61 
 
(11) P 2022 7351 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/00 
A 61 K 9/16 

(10) AP 2021 15318 A (44) 16(572)/2021 
(21) AP 2018 15318 
(22) 2018 09 11 
(24) 2018 09 11 
(31) 17192260.2 
(32) 2017 09 20 
(33) EP 
(86) PCT/EP2018/074520, 2018 09 11 
(73) ტილოტს ფარმა აგ (CH)  

ბასლერშტრასე 15, რაინფელდენი,  
4310, შვეიცარია (CH) 

(72) რობერტო ბრავო (CH);  
კარმენ ვეცელ (CH);  
ფელიპე ვარუმ (CH);  
ლეტიცია ფონ როხოვ (CH) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) ანტისხეულების შემცველი მყარი  

დოზური ფორმების მიღება  
ხსნარი/სუსპენზიის დაშრევებით 

________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 02 
 
(11) P 2022 7348 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 02 F 1/52  
(10) AP 2021 15036 A (44) 10(566)/2021 
(21) AP 2019 15036 
(22) 2019 03 28 
(24) 2019 03 28 
(73) შპს „ჯორჯიან მინერალს ჯგუფი“ (GE) 

ალ. გრიბოედოვის ქ. 31, ბ. 19, ოზურგეთი, 
საქართველო (GE) 

(72) თენგიზ შარაშიძე (GE);  
სერგეი აირაპეტიანი (AM) 

(74) ირაკლი გოგოლაძე 
(54) ჩამდინარე წყლების დამუშავების  

ხერხი და მოწყობილობა 
________________________________________ 

 
 
 

განყოფილება E 
 
E 02 
 
(11) P 2022 7349 B  (51) Int. Cl. (2006) 

E 02 D 17/20 
E 02 D 29/02  

(10) AP 2021 14774 A (44) 17(573)/2021 
(21) AP 2016 14774 
(22) 2016 10 06 
(24) 2016 10 06 
(31) 62/239.416 
(32) 2015 10 09 
(33) DK 
(86) PCT/US2016/055768, 2016 10 06 
(73) ტენსარ კორპორეიშენ ლლკ  (US)  

2500 ნორსვინდს პარკვეი სუიტ 500  
ალფარეტა, ჯორჯია 30009, აშშ (US) 

(72) მანოჯ კუმარ  ტიაჯი  (US);  
უილიამ სტენლი  შელტონი  (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) თანაექსტრუდირებული მრავალ- 

შრიანი პოლიმერისაგან დამზა- 
დებული ერთიანი გეოგისოსი 

________________________________________ 
 
E 06 
 
(11) P 2022 7346 B  (51) Int. Cl. (2006) 

E 06 B 11/02 
(10) AP 2021 15149 A (44) 16(572)/2021 
(21) AP 2019 15149 
(22) 2019 07 22 
(24) 2019 07 22 
(73) ავთანდილ ქისტაური (GE)  

სოფ. ღულელები, თიანეთის რაიონი,  
საქართველო (GE) 

(72) ავთანდილ ქისტაური (GE) 
(54) გასაგორებელი კარი 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

გამოგონების პატენტები 
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გამოგონებები 

განყოფილება F 
 
F 41 
 
(11) P 2022 7350 B (51) Int. Cl. (2006) 

F 41 H 1/02 
(10) AP 2021 14161 A (44) 14(570)/2021 
(21) AP 2016 14161 
(22) 2016 06 02 
(24) 2016 06 02 
(73) ადა იაკობიძე (GE) 

ბახტრიონის ქ. 24, ბ.28, 0194, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ადა იაკობიძე (GE) 
(54) ადამიანის ტორსის ხისტი ინდივიდუა- 

ლური დაცვის საშუალების დამზადე- 
ბის ხერხი 

________________________________________ 
 

განყოფილება G 
 
G 07 
 
(11) P 2022 7347 B  (51) Int. Cl. (2006) 

G 07 C 13/00  
(10) AP 2021 15364 A (44) 15(571)/2021 
(21) AP 2020 15364 
(22) 2020 06 11 
(24) 2020 06 11 
(73) არჩილ ფრანგიშვილი (GE)  

პასტერის ქ. 1ა, ბ. 1, 0102, თბილისი,  
საქართველო (GE); 
ლევანი იმნაიშვილი (GE)  
ნუცუბიძის ფერდობი IV მკრ., კორპ. 11,  
ბ. 46, 0183, თბილისი, საქართველო (GE); 
მაგული ბედინეიშვილი (GE)  
ნუცუბიძის ფერდობი IV მკრ., კორპ. 11,  
ბ. 46, 0183, თბილისი, საქართველო (GE); 
ქეთევან ცომაია (GE)  
კოსტავას ქ. 75, ბ. 127, 0175, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) არჩილ ფრანგიშვილი  (GE);  
ლევანი იმნაიშვილი (GE);  
მაგული ბედინეიშვილი (GE);  
ქეთევან ცომაია (GE) 

(54) ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა 
________________________________________ 
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განყოფილება A 
 
A 01 
 
(10) AU 2022 15775 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 01 C 9/06 
(21) AU 2021 15775 (22) 2021 10 28 
(71) ომარ მარსაგიშვილი (GE)  

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

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

სათვის 
(57) მოწყობილობა შეიცავს კრონშტეინის 18 
მქონე სადგარს 17, ნაწარმის მაფორმირებელ 
კვანძს ცომისა და შიგთავსის მოსათავსებელი 
წრიული ფირფიტით 14, ღრუ ცილინდრული 
კორპუსით 1, მასში განთავსებული უკუქცე-
ვით-წინსვლითი მოძრაობის შესაძლებლობის 
მქონე ვერტიკალური ღერძითა 2 და ჰორიზონ-
ტალური დისკოებით 5 და 6, რომლებიც ერთ-
მანეთთან სახსრულად არის დაკავშირებული 
დამჭერებისა 3 და მაფორმირებელი ფრთების 4 
საშუალებით. ზედა დისკო 6 დამაგრებულია 
ვერტიკალურ ღერძზე, ხოლო ქვედა დისკო 5 
დამაგრებულია კორპუსზე. მოწყობილობა აღჭ-
ურვილია ცომის მაფორმირებელი ცილინდრუ-
ლი ფორმის თავით 24, რომელიც დაყენებულია 
სადგარზე ბერკეტის 26 საშუალებით სახსრუ-
ლად ცომისა და შიგთავსის მოსათავსებელ 
ფირფიტასთან ზემოქმედებისა და გადახსნის 
შესაძლებლობით. გარდა ამისა, მოწყობილობას 
გააჩნია ვერტიკალური ღერძის გადამაადგილე-
ბელი ექსცენტრიკული მექანიზმი 19-23.  
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ფიგურა: 14 

 
ფიგ. 1 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სასარგებლო მოდელები 
 

განაცხადები, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება 
პატენტის გაცემის შესახებ 

 

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

განყოფილება G 
 
G 09 
 
(10) AU 2022 15550 U (51) Int. Cl. (2006)  

G 09 F 19/00  
(21) AU 2021 15550 (22) 2021 02 03 
(71) შოთა  ჭედია (GE)  

ბაგები, კორპ. 3, ბ 62, 0162, თბილისი,  
 საქართველო (GE) 

(72) შოთა  ჭედია (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) მობილური სარეკლამო სისტემა 
(57) წარმოდგენილია მობილური სარეკლამო 
სისტემა, რომელიც შეიცავს გადაადგილების სა-
შუალებაზე, მაგალითად, ავტომობილზე დამა-
გრებულ ჰოლოგრამის წამკითხველ ლაზერულ 
სისტემას, რომელშიც წინასწარ ჩატვირთულია 
სარეკლამო მასალა მისი ცვლის შესაძლებლო-
ბით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
________________________________________ 
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სასაგებლო მოდელები 

 
 
 
 

განყოფილება A 
 
A 01 
 
(11) U 2022 2108 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

A 01 K 67/033 
(10) AU 2021 15477 U (44) 11(567)/2021 
(21) AU 2020 15477 
(22) 2020 10 27 
(24) 2020 10 27  
(73) მამუკა ვერულავა (GE)  

ბარათაშვილის ქ. 12 ბ. 2, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) მამუკა ვერულავა (GE) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ოთახის ბუზის მატლების გამოზრდის  

ხერხი 
________________________________________ 
 

განყოფილება C 
 
C 05 
 
(11) U 2022 2107 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

C 05 G 3/00  
(10) AU 2021 15374 U (44) 18(574)/2021 
(21) AU 2020 15374 
(22) 2020 06 19 
(24) 2020 06 19 
(73) გიორგი წინწკალაძე (GE)  

ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 31, თბილისი,  
საქართველო  (GE); 
მარინე ზაუტაშვილი (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 49, I კვარტ., კორპ.15,  
ბ. 6, თბილისი, საქართველო  (GE); 
თეიმურაზ  კორძახია (GE)  
კიევის ქ. 6, თბილისი, საქართველო  (GE); 
თინათინ  შარაშენიძე (GE)  
ნუცუბიძის ფერდობი, IV მკრ., კორპ. 17,  
ბ. 126, თბილისი, საქართველო (GE); 
მანანა ბურჯანაძე (GE)  
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 3, ბ. 62,  
თბილისი, საქართველო (GE); 
 
 

 
 
 
 
გიორგი ანთია (GE)  
მ. და ა.ბალანჩივაძეების ქ. 22, ბ. 3,  
თბილისი, საქართველო (GE); 
შოთა რუსთაველის  საქართველოს  
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GE)  
მერაბ ალექსიძის ქ., II შესახვევი 2,   
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) გიორგი წინწკალაძე (GE); 
მარინე ზაუტაშვილი (GE); 
თეიმურაზ  კორძახია (GE); 
თინათინ  შარაშენიძე (GE); 
მანანა ბურჯანაძე (GE); 
გიორგი ანთია (GE) 

(54) ნანოტექნოლოგიით მიღებული რთული,  
პროლონგირებული მოქმედების  
ცეოლითური სასუქი 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

სასარგებლო მოდელის პატენტები 
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(10) AD 2022 1236 S (51) 27-99 
(21) AD 2021 1236 (22) 2021 08 16 
(28) 7 
(71) მიხეილ ხუხაშვილი (GE)  

ლ. ასათიანის ქ. 32, 0105, თბილისი, საქართველო (GE); 
ვაჟა დოლაბერიძე (GE)  
დიდი ხეივნის  ქ.  21ა, 0114, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) მიხეილ ხუხაშვილი (GE); 
ვაჟა დოლაბერიძე (GE) 

(74) თამაზ შილაკაძე (GE) 
(54) სანთებელას სამაგრი 
(55)  

1.1 2.1 3.1  
 

4.1 5.1 6.1  

დიზაინები 
 

განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება  
რეგისტრაციის შესახებ 

 

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

6.2   6.3   
 
 

7.1  
_______________________________________________ 
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დიზაინები 

 
 
 

 
(11) D 2022 920 S (51) 09-01 
(10) AD 2021 1218 S (44) 2021 10 25 №19 
(21) AD 2021 1218 
(22) 2021 06 04 
(24) 2021 06 04 
(28) 1 
(18) 2026 06 04 
(73) შპს „ყვარლის სარდაფი“ (GE)  

სოფ. ჭიკაანი, 4814, ყვარელი,  
საქართველო (GE) 

(72) ოთარ ტაბატაძე (GE) 
(74) ხათუნა იმნაძე (GE) 
(54) ბოთლი 
________________________________________ 
 
(11) D 2022 919 S (51) 19-08 
(10) AD 2021 1230 S (44) 2021 10 25 №19 
(21) AD 2021 1230 
(22) 2021 07 05 
(24) 2021 07 05 
(28) 1 
(18) 2026 07 05 
(73) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)  

დ. თავდადებულის ქ. 3, 4800, ყვარელი, 
საქართველო (GE) 

(72) გიორგი ზაუტაშვილი (GE) 
(74) გიორგი ქართველიშვილი (GE) 
(54) ბოთლის ეტიკეტი 
________________________________________ 
 
(11) D 2022 921 S (51) 19-08 
(10) AD 2021 1219 S (44) 2021 10 25 №19 
(21) AD 2021 1219 
(22) 2021 06 04 
(24) 2021 06 04 
(28) 1 
(18) 2026 06 04 
(73) შპს „ყვარლის სარდაფი“ (GE)  

სოფ. ჭიკაანი, 4814, ყვარელი,  
საქართველო (GE) 

(72) ოთარ ტაბატაძე (GE) 
(74) ხათუნა იმნაძე (GE) 
(54) ბოთლის ეტიკეტი 
________________________________________ 
 

რეგისტრირებული დიზაინები 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
(11) D 2022 922 S (51) 09-03 
(21) AD 2021 1254 (22) 2021 12 18 
(24) 2021 12 18 
(28) 1 
(18) 2026 12 18 
(73) ბექა ცხოვრებაძე (GE)  

ზღვისუბნის IV მკრ., კორ. 11, ბ. 48, 0197, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) ბექა ცხოვრებაძე (GE) 
(54) ასანთის კოლოფი 
(55)  

 

1.1     1.2     
 
 

1.3     1.4  

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

1.5   
 

1.6  
 

1.7    1.8  
________________________________________ 
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დიზაინები 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(11) DM/217 335  (51) 20-02 
(15) 2021 10 27  (44) 46/2021 (2021 11 19) 
(22) 2021 10 27 
(28) 1 
(30) №1: 15.10.2021; 008726731-0001; EM 
(73) ECOTANK S. R. O.  

Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava (SK) 
(85) − 
(86) − 
(87) EM 
(88) EM 
(89) EM 
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BY, CA, CH, GB, GE, IS, MD, MK, NO, RS, RU, UA, US 
(72) Matúš Černák  

Vajanského Nábrežie 15/C, 811 02, Bratislava (SK) 
(74) Róbert Porubčan  

Puškinova 19, 900 28 Ivanka Pri Dunaji (SK) 
(54) 1. Windshield washer fluid dispensing machine for service station 
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
 

_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დიზაინიები, რომლებიც რეგისტრირებულია საერთაშორისო 
ბიუროში საქართველოს ტერიტორიაზე უფლებათა გავრცელების 

მოთხოვნით 
 

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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დიზაინები 

(11) DM/214 565  (51) 11-01 
(15) 2021 05 25  (44) 47/2021 (2021 11 26) 
(22) 2021 05 25 
(28) 3 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin Du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM,  

SG, TN, TR, UA 
(72) 1. Rie YATSUGI-KANG  

C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
2. Dominique RIVIERE  
C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
3. Delphine ABDOURAHIM  
C/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 1. Pair of earrings, 2. Finger ring, 3. Finger ring 
(55)  

1.1 1.2  

1.3  
 

1.4  
 

1.5 1.6  
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დიზაინები 

1.7 1.8  
 
 

2.1 2.2 2.3 2.4  
 

2.5 2.6 2.7 2.8  
 

3.1 3.2  
 

3.3 3.4 3.5 3.6  
 

3.7 3.8  
_____________________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/214 563  (51) 10-07 
(15) 2021 05 28  (44) 48/2021 (2021 12 03) 
(22) 2021 05 28 
(28) 1 
(73) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA)  

Bielstrasse 45, 2543 Lengnau (CH) 
(85) − 
(86) CH 
(87) CH 
(88) − 
(89) CH 
(81) II. MA III. BA, CH, EM, GB, GE, NO, OM, SG, TN, TR, UA, VN 
(72) Jitender Thukral  

GH4-6B, GurgaonOne, Sector 22, 122015, GURGAON (IN) 
(74) The Swatch Group AG  

Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel (CH) 
(54) 1. Watch dial 
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3  
 

1.4  
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დიზაინები 

1.5 1.6  

1.7  

1.8  
_____________________________________________________ 

 
 
 

 
 №3  2022 02 10 

 
20 



                                                    
 
 

დიზაინები 

(11) DM/214 713  (51) 11-01 
(15) 2021 06 02  (44) 48/2021 (2021 12 03) 
(22) 2021 06 02 
(28) 6 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin Du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM,  

SG, TN, TR, UA 
(72) 1-2; 4-5 Rie YATSUGI-KANG  

C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
3. Dominique RIVIERE  
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
6. Tobias WUEST  
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 1.-2. Necklace, 3.-6. Finger ring 
(55)  

 

1.1  1.2  

1.3  

1.4  
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დიზაინები 

1.5  

1.6  

1.7  

2-1 2-2  

2-3  

 
 №3  2022 02 10 

 
22 



                                                    
 
 

დიზაინები 

2-4  

2-5  

2-6  

2-7  

2.8  
 

3.1 3.2 3.3 3.4  
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დიზაინები 

3.5 3.6 3.7 3.8  
 
 

4.1 4.2 4.3  
 
 

4.4 4.5 4.6  
 

4.7 4.8  
 

5.1 5.2  
 
 

5.3 5.4 5.5 5.6  
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დიზაინები 

5.7 5.8  
 
 

6.1 6.2  
 
 
 

6.3 6.4 6.5 6.6  
 
 

6.7 6.8  
 

_____________________________________________________ 
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დიზაინები 

(11) DM/214 708  (51) 23-03 
(15) 2021 05 31  (44) 48/2021 (2021 12 03) 
(22) 2021 05 31 
(28) 2 
(73) Vaillant GmbH  

Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid (DE) 
(85) − 
(86) DE 
(87) DE 
(88) − 
(89) DE 
(81) II. GR, IT III. AZ, GE, IL, KG, MD, PL, RU, TJ, TR, UA 
(72) Hagen Fendler  

C/o Vaillant GmbH, Berghauser Strasse 40, 42859, Remscheid (DE) 
(54) 1.-2. Heating boiler 
(55)  

 

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5 1.6  
 
 

1.7 2.1 2.2  
 
 

2.3 2.4 2.5  
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დიზაინები 

2.6 2.7  
_____________________________________________________ 

 
 
(11) DM/214 621  (51) 11-01 
(15) 2021 06 04  (44) 49/2021 (2021 12 10) 
(22) 2021 06 04 
(28) 3 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin Du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AL, AM, AZ, BA, BZ, CA, CH, EM, GB, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, 

SG, TN, TR, UA 
(72) 1. 3. Tobias WUEST  

C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US); 
2. Dominique RIVIERE  
C/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 1. Pair of earrings,2.-3. Finger ring 
(55)  

1.1 1.2  

1.3 1.4  
 

1.5  
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დიზაინები 

1.6 1.7  
 

1.8  
 
 

2.1 2.2 2.3 2.4  
 
 

2.5 2.6 2.7 2.8  
 

3.1 3.2  
 

3.3 3.4 3.5 3.6  
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დიზაინები 

3.7 3.8  
_____________________________________________________ 

 
 
(11) DM/217 639  (51) 12-08 
(15) 2021 11 09  (44) 49/2021 (2021 12 10) 
(22) 2021 11 09 
(28) 3 
(30) №1: 10.05.2021; 3-2021-01149; VN; No2: 10.05.2021; 3-2021-01150; VN; No3: 15.07.2021;  

3-2021-01838; VN 
(73) VINFAST TRADING AND PRODUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY  

Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Cat Hai Island, Cat Hai Town, Cat Hai District, 180000 Hai Phong (VN) 
(85) − 
(86) VN 
(87) VN 
(88) − 
(89) VN 
(81) III. AM, AZ, BY, CA, CH, EM, GE, KG, KH, MC, MD, NO, TJ, TM, TR, UA 
(72) 3. Jaehoon Lee  

50 Duke Street Abbotsford, 3067, Victoria (AU); 
Roberto Michele Piatti  
Viale Settimio Severo 63, 10133, Turin (IT) 

(74) AMBYS HANOI LAW FIRM  
№3 Lane 123, Au Co Road, Tay Ho Dist., 100000 Hanoi (VN) 

(54) 1.-3. Electric car 
(55)  

 

1.1 1.2  

1.3 1.4  
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დიზაინები 

1.5 1.6  
 
 

2.1 2.2  
 

2.3 2.4  
 

2.5 2.6  
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დიზაინები 

3.1  

3.2 3.3  

3.4  
 

3.5 3.6  
 

_____________________________________________________ 

 
 №3  2022 02 10 

 
31 



                                                    
 
 

დიზაინები 

(11) DM/217 690  (51) 20-01 
(15) 2021 09 09  (44) 49/2021 (2021 12 10) 
(22) 2021 09 09 
(28) 1 
(30) №1: 12.03.2021; 2021501241; RU 
(73) KAIZER LLC  

Varshavskaya Ul., D. 23, K. 4, Liter A, Etazh/pom/kom - 2/1N/№54, Municipal'Ny'j Okrug Novoizmajlovskoe  
Vn.Ter.G, RU-196128 Sankt-Peterburg (RU) 

(85) − 
(86) − 
(87) − 
(88) RU 
(89) RU 
(81) III. AM, AZ, BY, EM, GB, GE, KG, MD, TJ, TR, UA 
(72) Aleksej Yur'evich Vagurin  

Ul. 50-letiya Komsomola, D.35, Kv.5, G. Kineshma,, RU-155800, Ivanovskaya Obl. (RU); 
Ivan Olegovich Mel'nik  
Ul. Tallinskaya, D.17, Korp. 2, Kv. 45,, RU-123458, Moscow (RU); 
Mixail Mixailovich Gleba  
Pr-t Budenogo, D.51, K.4, Kv.76,, RU-105275, Moscow (RU); 
Mixail Anatol'evich Kucherenkov  
Ul. Grina, D.1, Korp. 2, Kv. 186, , RU-117216, Moscow (RU) 

(74) Online Patent, LLC  
Post Box 365, RU-121151 Moscow (RU) 

(54) 1. Self-service payment terminal 
(55)  

1.1  1.2  1.3   
 
 
 

1.4  
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დიზაინები 

1.5  
 
 
 

1.6  1.7  
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2022 98567 A 
(210) AM 98567 
(220) 2018 07 19 
(731) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“ 

ნუცუბიძის ფერდობი, II მკრ., I კვარტ.,  
კორპ. 6, ბ. 6, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით ჟორჟოლიანი 
(540)  
 

 
 

(591) ოქროსფერი, წითელი, ლურჯი, თეთრი 
(531) 03.01.02; 03.01.20; 03.01.22; 05.03.04;  

24.01.10; 24.01.15; 27.05.01; 28.19; 29.01.14 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
 

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

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა, დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 99509 A 
(210) AM 99509 
(220) 2018 09 25 
(731) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“ 

ნუცუბიძის ფერდობი, II მკრ., I კვარტ.,  
კორპ. 6, ბ. 6, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით ჟორჟოლიანი  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(540) 

 
(591) თეთრი, წითელი, ოქროსფერი 
(531) 03.01.01; 03.01.02; 03.01.22; 05.05.20;  

05.07.10; 19.09.02; 24.01.10; 24.01.15;  
24.09.01; 25.01.05; 28.19; 29.01.15 

(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
___________________________________________ 
  
(260) AM 2022 110765 A* 
(210) AM 110765 
(220) 2020 12 07 
(731) გრინმი სა 

რუტ დე პრე-ბუა 20, სეჟ კონსეი სა-ს  
მეშვეობით მისაწოდებლად, 1215 ჟენევა 15  
აეროპორტი, შვეიცარია 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 
 

 
 

(591) შავი, თეთრი, ნარინჯისფერი, რუხი,   
ყვითელი, ჩალისფერი (ბეჟი), ყავისფერი 

სასაქონლო ნიშნები 
ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც 

გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის 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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სასაქონლო ნიშნები 

(531) 24.17.08; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.12;  
26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  
27.05.24; 29.01.15 

(511)  
32 – მატონიზირებელი სასმელები კოფეინის სა-
ფუძველზე; ენერგეტიკული სასმელები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 110767 A* 
(210) AM 110767 
(220) 2020 12 07 
(731) გრინმი სა 

რუტ დე პრე-ბუა 20, სეჟ კონსეი სა-ს  
მეშვეობით მისაწოდებლად, 1215 ჟენევა 15 
აეროპორტი, შვეიცარია 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 
 

 
 

(591) შავი, თეთრი, იისფერი, რუხი,   
ლილისფერი, ვარდისფერი 

(531) 01.15.07; 01.15.09; 24.17.08; 26.04.02;  
26.04.12; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24;  
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13 

(511)  
32 – მატონიზირებელი სასმელები კოფეინის სა-
ფუძველზე; ენერგეტიკული სასმელები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 110768 A* 
(210) AM 110768 
(220) 2020 12 08 
(731) გრინმი სა 

რუტ დე პრე-ბუა 20, სეჟ კონსეი სა-ს  
მეშვეობით მისაწოდებლად, 1215 ჟენევა 15 
აეროპორტი, შვეიცარია 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540) 
 

 

 

(591) შავი, თეთრი, მწვანე, რუხი, ღია მწვანე,   
სალათისფერი 

(531) 01.15.07; 01.15.09; 24.17.08; 26.04.02;  
26.04.12; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24;  
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13 

 
(511)  
32 – მატონიზირებელი სასმელები კოფეინის სა-
ფუძველზე; ენერგეტიკული სასმელები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112264 A 
(210) AM 112264 
(220) 2021 03 21 
(731) შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“ 

ორხევი, ახვლედიანის ჩიხი 8, 0109,  
სამგორის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(540) 

 
(591) F44E4E შავ-თეთრი 
(531) 28.05; 28.19; 29.01.07 
(526) тбилиси, თბილისი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112475 A 
(210) AM 112475 
(220) 2021 07 28 
(731) გოჩა დარახველიძე 

ზაზა ბენდელიანის ქ. 3/48, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
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სასაქონლო ნიშნები 

(591) ოქროსფერი, შავი 
(531) 19.09.02; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.22;  

26.04.24; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.11;  
27.05.24 

(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები ლუდის გარდა, 
ალკოჰოლური შედგენილობების სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112599 A 
(210) AM 112599 
(220) 2021 04 14 
(731) შპს „პაპაშვილი დისტილერი“ 

გალაკტიონ ტაბიძის ქ. 7, ტაბახმელა, 
მთაწმინდის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, ოქროსფერი, შავი 
(531) 02.01.01; 25.01.09; 25.01.19; 26.01.14;  

27.05.03; 27.05.24; 28.19; 29.01.13 
(526) BAKHTRIONI, ბახტრიონი,  
          ვაჟა-ფშაველას პორტრეტი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112668 A 
(210) AM 112668 
(220) 2021 04 16 
(731) შპს „Bolero & Company“ 

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

(540)  

Тайна Кахетий 
ტაინა კახეწი 
Taina Kakheti 

(591) შავ-თეთრი 
(526) Кахетий, კახეწი, Kakheti 

(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112940 A 
(210) AM 112940 
(220) 2021 05 13 
(731) ელგუჯა ბასილაია 

ჩუბინაშვილის ქ. 68, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) მუქი ლურჯი, წითელი, კრემისფერი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24;  

26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;  
29.01.13 

(511)  
20 – მცენარის არამეტალის დამჭერები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113216 A 
(210) AM 113216 
(220) 2021 05 31 
(731) გიორგი ბოჭორიშვილი 

თეთრი გიორგის ქ. 1, ჩიხი 6, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(740) დავით  ძამუკაშვილი 
(540) 

Chizzzy 
ჩიზზზი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ყველი. 
 

30 – ხაჭაპური მზა ან ნახევარფაბრიკატის სა-
ხით; ღვეზელები მზა ან ნახევარფაბრიკატის 
სახით; პიცა მზა ან ნახევარფაბრიკატის სახით; 
ცომი. 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 113218 A 
(210) AM 113218 
(220) 2021 05 31 
(731) ირინე ხუნდაძე 

ზ. ფალიაშვილის ქ. 5, ბ. 16, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) იასამნისფერი, ყვითელი, თეთრი, შავი 
(531) 01.15.07; 02.03.01; 25.01.05; 25.01.25;  

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.14 
(511)  
29 – ხორცის პროდუქტები ბურგერების სახით; 
შემწვარი კარტოფილი; პროშუტო; პასტრამი. 
 

30 – ჩიზქეიკი; კეტჩუპი [საწებელა]; მაიონეზი; 
სოუსები, მათ შორის, მანჩის სოუსი, ყველის 
სოუსი, ტრუფელის სოუსი, ბარბექიუს სოუსი, 
პესტოს სოუსი, მდოგვის და თაფლის სოუსი, 
სახლის სოუსი, ცხარე სოუსი; სენდვიჩები, მათ 
შორის, კუბანური სენდვიჩი, პესტოს სენდვიჩი, 
პროშუტოს სენდვიჩი, მანჩის სენდვიჩი, ცხარე 
მანჩის სენდვიჩი; ფუნთუშაში მოთავსებული 
ბურგერები, მათ შორის, კლასიკური ბურგერი, 
ვეჯი ბურგერი, ცხარე ბურგერი, ტრუფელის 
ბურგერი; ტრუფელი პროშუტო (ბურგერი); 
ტრუფელი ჩალაღაჯი (ბურგერი). 
 

43 – სწრაფი კვების რესტორნები; საზოგადოებ-
რივი კვების ობიექტები; საკვების შეკვეთით 
დამზადება და ადგილზე მიტანა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113225 A 
(210) AM 113225 
(220) 2021 05 31 
(731) რევაზი ეპიტაშვილი 

სოფ. შრომა, ლაგოდეხის რაიონი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, ოქროსფერი 
(531) 01.17.11; 01.17.18; 01.17.25; 05.03.04;  

05.03.19; 05.07.08; 27.05.01; 27.05.08;  
27.05.24; 28.19; 29.01.12 

(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113260 A 
(210) AM 113260 
(220) 2021 07 08 
(731) ააიპ „ინტერნიუსი-საქართველო“ 

პაოლო იაშვილის ქ. 14/22, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნინო ბახტაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
16 – ნაბეჭდი პროდუქცია. 
 

41 – სატელევიზიო გადაცემები; ვიდეოფილმე-
ბის წარმოება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113261 A 
(210) AM 113261 
(220) 2021 07 08 
(731) ააიპ „ინტერნიუსი-საქართველო“ 

პაოლო იაშვილის ქ. 14/22, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნინო ბახტაძე 
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სასაქონლო ნიშნები 

(540) 

 
(591) ლურჯი, ცისფერი, თეთრი 
(531) 01.05.06; 26.15.01; 27.05.01; 29.01.04 
(511)  
16 – ნაბეჭდი პროდუქცია. 
 

41 – სატელევიზიო გადაცემები; ვიდეოფილმე-
ბის წარმოება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113281 A 
(210) AM 113281 
(220) 2021 06 03 
(731) შპს „მინია“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 17, ბ. 9, 6000, ბათუმი,   
საქართველო 

(540) 

 
(591) სტაფილოსფერი, ლურჯი, თეთრი 
(531) 13.01.17; 14.01.10; 27.05.17; 29.01.13 
(511) 
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მადანი; ლითონის მასალები შენობები-
სა და ნაგებობებისთვის; ლითონის შენობები, 
ტრანსპორტირებადი; ჩვეულებრივი ლითონის-
გან დამზადებული არაელექტრული კაბელები 
და სადენები; ლითონისგან დამზადებული 
მცირე ზომის საგნები (კავეულობა); ლითონის 
კონტეინერები დასაწყობების ან ტრანსპორტი-
რებისთვის; სეიფები. 
 

7 – მანქანები და მანქანადანადგარები, სიმძლა-
ვრეზე მომუშავე მანქანადანადგარები; მოტო-

რები და ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტის 
მოტორებისა და ძრავების გარდა; გადასაბმელი 
და გადამცემი კომპონენტები მანქანებისთვის, 
სახმელეთო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილის 
გარდა; სასოფლო-სამეურნეო ინსტრუმენტები, 
ხელის იარაღების გარდა; ინკუბატორები კვერ-
ცხებისთვის; ავტომატური სავაჭრო აპარატები 
(სასმელების, შოკოლადის და სხვა პროდუქტე-
ბისთვის). 
 

8 – ხელის იარაღები და ხელის ინსტრუმენტე-
ბი; მჭრელი იარაღები; პირადი იარაღი, ცეცხლ-
სასროლი იარაღის გარდა; სამართებლები. 
 

9 – სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეო-
დეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონ-
ვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, 
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადარ-
თვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილე-
ბის ან გამოყენების რეგულირების ან მართვის-
თვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან 
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმო-
ების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნი-
ტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფ-
რული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვ-
რებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მე-
ქანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის 
სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურ-
საცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათ-
მანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურ-
ვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები. 
 

11 – განათების, გათბობის, გაგრილების, ორ-
თქლწარმოების, საჭმლის მომზადების, საშრო-
ბი, სავენტილაციო, წყალმომარაგების და სანი-
ტარული აპარატურა და დანადგარები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113378 A 
(210) AM 113378 
(220) 2021 06 06 
(731) თამარ ფეიქრიშვილი 

ნუცუბიძის ქ. 77, ბ. 8, 0186, თბილისი,  
საქართველო 
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სასაქონლო ნიშნები 

(540)  

ფეიქარი 
Peikari 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაციები (შემცვლელე-
ბი); ცხოველთა ტყავები; საბარგო და სამგზავ-
რო ჩანთები; საწვიმარი და მზისგან დამცავი  
ქოლგები; ხელჯოხები; მათრახები, ღვედები და 
უნაგირები; საყელურები, საბელები და სამოსი 
ცხოველებისთვის; მხარზე გადასაკიდი (ნაჭ-
რის) ჩანთა (ნებისმიერი ასაკის და სქესის ადა-
მიანისთვის), სამგზავრო (ნაჭრის) ჩანთა, ზურგ-
ჩანთა (ნაჭრის), ბავშვის მხარზე გადასაკიდი 
(ნაჭრის) ჩანთა, საყიდლების ჩანთები, ზღვის 
ჩანთები, ნაჭრის პარკები, ნაჭრის ჩანთა-პარკე-
ბი, სამგზავრო ჩანთები, მრავალფუნქციური 
(ნაჭრის) ხელჩანთები, საქაღალდე (ნაჭერგადაკ-
რული). 
 

24 – ქსოვილები და მათი შემცვლელები; საო-
ჯახო თეთრეული; ფარდები, ქსოვილის ან 
პლასტმასის; საპიკნიკე პლედები, ზღვაზე გა-
მოსაყენებელი/დასაფენი პლედები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი; 
ბანდანა-ქუდები ჩვილებისთვის/ბავშვების-
თვის/მოზრდილი ადამიანებისთვის, წინსაფრე-
ბი, თავშლები (ბავშვის, დიდების), ნაჭრის შიდა 
და გარე ჯიბეები ჩანთებისთვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113399 A 
(210) AM 113399 
(220) 2021 06 08 
(731) სს „კოტეხი-გურჯაანის ღვინის ქარხანა“ 

კ. ქოროღლიშვილის ქ. 38, 1500, გურჯაანი,   
საქართველო 

(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(540)  

ასათიანი 
ASATIANI 

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

(260) AM 2022 113400 A 
(210) AM 113400 
(220) 2021 06 09 
(731) შპს „გეო ჰოლდინგი“ 

გიორგი სააკაძის დაღმართი 6, სართუ- 
ლი 5, კომერციული ფართი 13, 0160,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, ოქროსფერი 
(531) 05.01.04; 05.01.13; 05.01.16; 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-
ციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113422 A 
(210) AM 113422 
(220) 2021 06 09 
(731) შპს „ჯოი მეილ“ 

გრიგოლ ლორთქიფანიძის  ქ. 6, ბ. 140,  
6000, ბათუმი,  საქართველო 

(540) 

 
(591) 197ED1 ლურჯი, E8720B ნარინჯისფერი 
(531) 20.05.13; 26.04.18; 27.01.01; 27.01.02;  

27.01.03; 29.01.12 
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სასაქონლო ნიშნები 

(511)  
39 – ამანათების მიტანა; ადგილზე მიტანა (ყვა-
ვილების -); კორესპონდენციის მიტანა; საკუ-
რიერო მომსახურება (კორესპონდენცია ან სა-
ქონლის ადგილზე მიტანა); საქონლის შეფუთ-
ვა; საფოსტო გზავნილების დაფრანკვა; საჩუქ-
რების შეფუთვა (ლამაზად შეხვევა); ფოსტით 
შეკვეთილი საქონლის ადგილზე მიტანა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113423 A 
(210) AM 113423 
(220) 2021 06 09 
(731) შპს „ჯოი მეილ“ 

გრიგოლ ლორთქიფანიძის  ქ. 6, ბ. 140,  
6000, ბათუმი,  საქართველო  

(540) 

 
(591) E8720B ნარინჯისფერი, 197ED1 ლურჯი 
(531) 01.15.15; 02.01.23; 27.03.12; 29.01.12 
(511)  
39 – ამანათების მიტანა; ადგილზე მიტანა (ყვა-
ვილების -); კორესპონდენციის მიტანა; საკუ-
რიერო მომსახურება (კორესპონდენცია ან სა-
ქონლის ადგილზე მიტანა); საქონლის შეფუთ-
ვა; საფოსტო გზავნილების დაფრანკვა; საჩუქ-
რების შეფუთვა (ლამაზად შეხვევა); ფოსტით 
შეკვეთილი საქონლის ადგილზე მიტანა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113485 A 
(210) AM 113485 
(220) 2021 06 11 
(731) შპს „ტელეიმედი“ 

წერეთლის გამზ. 140, დიდუბის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ქრონიკა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
38 – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება. 
 

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

(260) AM 2022 113498 A 
(210) AM 113498 
(220) 2021 06 15 
(731) მაქსეონ სოლარ პტე. ლდტ 

8, მარინა ბულვარ № 05-02 მარინა ბეი  
ფაინენშელ სენტრ,  018981, სინგაპური 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) ნარინჯისფერი, შავი 
(531) 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
9 – მზის პანელები, მზის ელემენტები; მზის გა-
მოსხივების ელექტროენერგიად გარდამქმნელი 
აპარატურა, კერძოდ, ფოტოელექტრული მზის 
მოდულები, სახურავის ფოტოელექტრული 
ელემენტები და ფოტოელექტრული მოპირკე-
თების პანელები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113504 A 
(210) AM 113504 
(220) 2021 06 16 
(731) შპს ,,ევროსტილი" 

ილო მოსაშვილის ქ. 14-16, ბ. 13,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) 423D3D ბაცი შავი, 0A31AF მუქი ლურჯი 
(531) 26.01.01; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.01;  

27.05.23; 29.01.12 
(511) 
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113584 A 
(210) AM 113584 
(220) 2021 06 18 
(731) ბიორნ ტუ გივ სპა 

მიგელ კლარო 195 ოფ. 806, პროვიდენსია,  
სანტიაგო დე ჩილე, ჩილე 
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(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი 
(531) 24.17.08; 26.11.11; 26.11.25; 27.05.01 
(511)  
35 – სარეკლამო დოკუმენტაციის და მასალების 
განახლება; მონაცემების განახლება, შენახვა და 
შენარჩუნება კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებ-
ში; რეესტრებში ინფორმაციის განახლება, შე-
ნახვა და შენარჩუნება; ცენტრალური კომპიუ-
ტერების ფაილების მართვა; სპორტსმენების სა-
ქმიანობის მართვა; მომხმარებელთა ლოიალუ-
რობის (ერთგულების) პროგრამების ადმინის-
ტრირება; ბიზნესის მართვა; სარეკლამო აგენ-
ტები; სარეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკ-
ლამო სივრცის გაქირავება ვებსაიტებზე; სარეკ-
ლამო სივრცის და სარეკლამო მასალების გაქი-
რავება; სარეკლამო მასალების გაქირავება; სა-
რეკლამო დროის გაქირავება მასობრივი ინ-
ფორმაციის საშუალებებში; ყველა სახის სარეკ-
ლამო მასალების და სამარკეტინგო საპრეზენ-
ტაციო მასალების გაქირავება; ბილბორდების 
(სარეკლამო ფარების) გაქირავება; ბაზრის ანა-
ლიზი; რეკლამაზე საპასუხო რეაქციის ანალი-
ზი; ბილბორდების (სარეკლამო ფარების) იჯა-
რა; ბაზრების მოძიება; სპონსორების მოძიება; 
საქმიანობის (ბიზნესის) მოძიება; საზოგადოებ-
რივი აზრის გამოკითხვების ჩატარება; ინფორ-
მაციული ინდექსების შედგენა კომერციული ან 
სარეკლამო მიზნებისთვის; ინფორმაციის კომ-
პილაცია კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებში; 
მონაცემთა ბაზებში ინფორმაციის კომპილაცია 
და სისტემატიზაცია; სარეკლამო რგოლების 
კომპილაცია, წარმოება და გავრცელება; სარეკ-
ლამო მასალების შექმნა და შენარჩუნება (შენახ-
ვა); ვიტრინების გაფორმება; საქონლის დემონ-
სტრირება; საქონლის და მომსახურების დემონ-
სტრირება ელექტრონული მედია საშუალებე-
ბის მეშვეობით (ტელემაღაზიების და ონლაინ 
მაღაზიების ჩათვლით); ბიზნესისათვის სარეკ-
ლამო კამპანიების შემუშავება და განვითარება;  
მარკეტინგული სტრატეგიების და კონცეფციე-
ბის შემუშავება და განვითარება; აუდიტორიის 
ინდექსების დადგენა რადიომაუწყებლობისათ-
ვის და ტელემაუწყებლობისათვის; სარეკლამო 
მასალების [ბროშურების, ფურცლების, ფლაიე-

რების, ამონაბეჭდების, ნიმუშების] გავრცელე-
ბა; სარეკლამო მასალების გავრცელება ქუჩებში; 
მესამე პირთა შორის რეკლამის გავრცელება ინ-
ტერნეტის მეშვეობით; სარეკლამო მასალების 
დიზაინის შექმნა; სარეკლამო რგოლების გავრ-
ცელება; სარეკლამო საფოსტო გზავნილების და 
რეგულარულ გამოცემებთან თანდართული სა-
რეკლამო დანართების გავრცელება; სარეკლამო 
სივრცეების უზრუნველყოფა ელექტრონული 
მედია საშუალებების და ინტერნეტის მეშვეო-
ბით; ვებსაიტებზე სივრცეების უზრუნველყოფა 
საქონლისა და მომსახურების რეკლამირების 
მიზნით; პერიოდულ გამოცემებში და გაზეთ-
ჟურნალებში სარეკლამო სივრცეების (რეკლამი-
სათვის განკუთვნილი ადგილების) უზრუნ-
ველყოფა; ონლაინ ბიზნეს ცნობარების უზრუნ-
ველყოფა; ინტერნეტში სარეკლამო სივრცის 
უზრუნველყოფა და გაქირავება; მესამე პირთა 
პროდუქციაზე და მომსახურებაზე გაცემული 
ლიცენზიების კომერციული მართვა; მესამე 
პირთა პროდუქციისათვის და მომსახურებისა-
თვის გაცემული ლიცენზიების კომერციული 
მართვა; მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების 
მართვა; მონაცემთა ბაზების მართვა; ვებ ინდექ-
სირება კომერციული ან სარეკლამო მიზნების-
თვის; მარკეტინგი; პირდაპირი მარკეტინგი; 
მარკეტინგი პროგრამული უზრუნველყოფის 
გამოქვეყნების ნაწილში; მიზნობრივი მარკე-
ტინგი; მოდელების მიერ გაწეული მომსახურე-
ბა საქონლის და მომსახურების რეკლამის ან 
გასაღების ხელშეწყობის მიზნით; საძიებო სის-
ტემის ოპტიმიზაცია გაყიდვების ხელშეწყობის-
თვის; ვებ საიტების მნახველთა ნაკადის ოპტი-
მიზაცია (ვებ საიტების ტრაფიკის ოპტიმიზა-
ცია); გამოფენების ორგანიზება კომერციული ან 
სარეკლამო მიზნებისათვის; ბაზრობების ორგა-
ნიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნები-
სათვის; სარეკლამო აქციების (პრომო აქციების) 
ორგანიზება აუდიოვიზუალური მედიების გა-
მოყენებით; ბიზნესის დაგეგმვა; მესამე პირთა-
თვის სარეკლამო მასალების შექმნა; მესამე პირ-
თათვის სარეკლამო მასალების შექმნა და გან-
თავსება; სარეკლამო და ბიზნეს მასალების წარ-
მოება; რეკლამის წარმოება ტელევიზიისათვის; 
კომპიუტერული ქსელების და ვებსაიტების ონ-
ლაინ რეკლამირება; რეკლამა; ონლაინ რეკლამა 
კომპიუტერული საკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; გარე რეკლამა; რეკლამა, მათ შორის, 
ხელშეწყობა მესამე პირთა პროდუქციის გასა-
ღებაში და მომსახურების გაწევაში  საერთაშო-
რისო სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირე-
ბული სპონსორული ხელშეკრულებების და სა-
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ლიცენზიო ხელშეკრულებების მეშვეობით; სა-
რეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით სავა-
რაუდო მომხმარებელზე; რეკლამა ონლაინური 
სარეკლამო მაუწყებლობის მეშვეობით მესამე 
პირთათვის ელექტრონულ მედია საშუალებებ-
ში; რეკლამა რადიოზე; რეკლამა და სარეკლამო 
მომსახურება ტელევიზიის, რადიოს და ფოს-
ტის მეშვეობით; სცენარის წერა სარეკლამო მი-
ზნებისთვის; სარეკლამო ტექსტების წერა; სა-
ზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში გა-
წეული მომსახურება (საზოგადოებასთან კავში-
რების მომსახურება); სარეკლამო სააგენტოების 
მომსახურება; მომხმარებელთა კლუბები და 
მომხმარებელთა ლოიალურობის პროგრამები 
საქმიანი, სახელშეწყობო და სარეკლამო მიზნე-
ბისათვის; ელექტრონული კომერცია სატელე-
კომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით, სახელ-
დობრ, კომერციული საშუამავლო მომსახურება 
პროდუქციაზე ინფორმაციის უზრუნველყოფი-
სათვის სარეკლამო და გასაღების მიზნებისათ-
ვის; კომპიუტერიზებული ფაილების მართვა; 
სარეკლამო მომსახურება; რეკლამა და ბიზნეს 
ინფორმაციის მიწოდება ინტერნეტის მეშვეო-
ბით; რეკლამა ფოსტის მეშვეობით; საქონლის 
გასაღებაში და მომსახურების გაწევაში ხელ-
შეწყობა და რეკლამა; რეკლამა და გაყიდვების 
ხელშეწყობა; ტელემარკეტინგი; Pay per click 
რეკლამა (დამკვეთის მიერ ვებ საიტის მფლო-
ბელისთვის თანხის გადახდა მისი რეკლამის 
ნახვების მიხედვით); პროპაგანდირების მომსა-
ხურება და სარეკლამო მომსახურება. 
 

36 – დაზღვევასთან დაკავშირებული საშუამავ-
ლო საქმიანობა; სადაზღვევო ანდერრაიტინგი 
(გადაზღვევა); ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; საფინანსო საქმიანობასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; უძრავი ქონების საა-
გენტოების მომსახურება. 
 

41 – სპორტული დარბაზებით უზრუნველყოფა; 
მოედნების და კორტების ინფრასტრუქტურით 
უზრუნველყოფა; სპორტული ტურნირებისათ-
ვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურით უზ-
რუნველყოფა; დასვენების და გართობების ად-
გილებით უზრუნველყოფა; ინფორმაცია გასარ-
თობი აქტივობების და ღონისძიებების შესახებ; 
ინფორმაცია დასვენებასთან დაკავშირებული 
აქტივობების და ღონისძიებების შესახებ; ინ-
ფრასტრუქტურა ზამთრის სპორტის სახეობები-
სათვის; ველორბოლების ორგანიზება; სპორ-
ტული შეჯიბრებების ორგანიზება; შეჯიბრებე-
ბის ორგანიზება; სანახაობების და შოუების ორ-
განიზება [მომსახურება ბიზნესმენებისათვის]; 

საცეკვაო ღონისძიებების ორგანიზება; ავტორ-
ბოლებთან დაკავშირებული ღონისძიებების 
ორგანიზება; საღამოს წვეულებების, დაბადების 
დღეების და მიღებების ორგანიზება; თამაშების 
ორგანიზება; საუნივერსიტეტო სპორტული შე-
ჯიბრებების და ათლეტური ღონისძიებების 
ორგანიზება და ჩატარება; კონცერტების ორ-
განიზება და მართვა, კონფერენციების ორგა-
ნიზება და გაძღოლა; საგანმანათლებლო კონფე-
რენციების ორგანიზება და გაძღოლა; კონვენ-
ციების ორგანიზება და გაძღოლა; ჩამომყალი-
ბებელი მასტერ-კლასების („ვორკშოპების“) ორ-
განიზება და მართვა; გამოფენების ორგანიზება 
და მომზადება გასართობი მიზნებისათვის; 
წვეულებების დაგეგმვა; შოუების და სანახაობე-
ბის წარმოება; გასართობი ინფორმაციის უზ-
რუნველყოფა ვებსაიტების მეშვეობით; წიგნე-
ბის, ჟურნალების, გაზეთების, კატალოგების და  
ბროშურების გამოცემა; ნაბეჭდი მასალების გა-
მოცემა; ელექტრონული გაზეთების გამოქვეყ-
ნება ინტერნეტში; მთამსვლელობის ექსკურსიე-
ბის ჩატარება გიდების თანხლებით; სპორტუ-
ლი ბანაკები; საარდადეგო ბანაკები (დასვენე-
ბასთან და გართობასთან დაკავშირებული აქ-
ტივობები); სპორტული კემპები; მაკეტირება, 
რეკლამისათვის განკუთვნილის გარდა; ფიზი-
კური აღზრდის მომსახურება; ინდივიდუალუ-
რი ტრენერის მომსახურება (ფიტნეს ვარჯიშე-
ბი); ბილეთების დაჯავშნა და მოცლილობის, 
სპორტული და კულტურული ღონისძიებების 
დაქირავება; არაჩასატვირთი ონლაინური ელ-
ექტრონული გამოცემების უზრუნველყოფა; გა-
რთობის მომსახურება, განსაკუთრებით პოდ-
კასტის კონტენტი. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა 
და სამრეწველო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება 
და სრულყოფა; კომპიუტერული გამოყენებითი 
პროგრამული უზრუნველყოფის და აპლიკაცი-
ების კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის გაქირავება; დიზაინი; მობილური 
აპლიკაციების პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავება და სრულყოფა; კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება, 
სრულყოფა და გამოყენება; კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება, 
გაუმჯობესება და გაქირავება; მომხმარებლის 
„ლოგინ“-ის ტექნოლოგიის დახმარებით მომ-

 
 №3  2022 02 10 

 
42 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

ხმარებლების აუთენტიფიკაციის მომსახურება 
პროგრამული უზრუნველყოფის ონლაინ აპლი-
კაციებისათვის; გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფის და აპლიკაციების პროგრა-
მული უზრუნველყოფის გაქირავება; პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დამუშავება სმარტფო-
ნებისათვის; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება, მხარდაჭერა, 
სრულყოფა და განახლება; მომსახურება „პრო-
გრამული უზრუნველყოფა როგორც სერვისი“ 
[saas]; არაჩასატვირთი ონლაინური პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეთავაზება; არაჩასატ-
ვირთი პროგრამული უზრუნველყოფის დროე-
ბითი გამოყენების უზრუნველყოფა; მომსახუ-
რება „პლატფორმა როგორც სერვისი“ [paas]: 
კომპიუტერით მომსახურების „პლატფორმა 
როგორც სერვისი“ [paas] უზრუნველყოფა; კომ-
პიუტერული პლატფორმების დამუშავება. 
 

44 – კონსულტაციები ჯანმრთელობის საკით-
ხებში; ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მომსახურე-
ბის (სამედიცინო მომსახურების) უზრუნველ-
ყოფა სამედიცინო დაწესებულებების მიერ კონ-
ტრაქტის საფუძველზე; სამედიცინო ინფორმა-
ციის მომსახურება, სახელდობრ, ინფორმაცია 
პაციენტებისათვის და მედმუშაკებისათვის, 
რომელიც დაკავშირებულია ჯანმრთელობის 
მდგომარეობასთან, მკურნალობასთან და ფარ-
მაცევტულ პროდუქციასთან.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113589 A 
(210) AM 113589 
(220) 2021 06 21 
(310) 2020775681 
(320) 2020 12 28 
(330) RU 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ვდს“ 
კულაკოვა სტრიტი 20, ბლდგ. 1გ, 123592  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმი, არა-
სამკურნალო; კბილის პასტები, არასამკურნა-
ლო; პარფიუმერული ნაწარმი, ეთერზეთები; 
მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი 

ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, განცხი-
მვისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატე-
ბი; აბრაზივები; ამბრი [პარფიუმერია]; მინადუ-
ღის, ხაშურის მოსაცილებელი პრეპარატები, სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების; საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების ანტისტატიკები; არომა-
ტული ნივთიერებები [ეთერზეთები]; ჰაერის 
არომატიზატორები; საკონდიტრო დანიშნულე-
ბის არომატული ნივთიერებები [ეთერზეთები]; 
სასმელების არომატიზატორები [ეთერზეთები]; 
საკვები არომატიზატორები [ეთერზეთები]; პი-
რის ღრუს გამახალისებელი აეროზოლები; ბა-
ლონები შეკუმშული ჰაერით დალაგებისა და 
მტვრის მოსაშორებლად; არასამედიცინო დანი-
შნულების ბალზამები; ბასმა [კოსმეტიკური სა-
ღებავი]; მბზინავი საცხები ტუჩებისათვის; 
ფრჩხილის პრიალები; საპრიალებელი ძელაკე-
ბი; აბრაზიული ქაღალდი; ზუმფარის ქაღალ-
დი; გასაპრიალებელი ქაღალდი; კოსმეტიკური 
ვაზელინი; ფეხსაცმლის საცხი; ძაფის გასასანთ-
ლი ცვილი; კოსმეტიკური ბამბა; თეთრეულის 
არომატიზაციისთვის გამოსაყენებელი ნივთიე-
რებები; ტენის შემწოვი ნივთიერებები ჭურჭ-
ლის სარეცხი მანქანებისათვის; კოსმეტიკური 
დანიშნულების წებოვანები; სურნელოვანი წყა-
ლი; ჟაველის წყალი; ლავანდის წყალი; ტუალე-
ტის წყალი; ცვილი პარკეტის იატაკისთვის; ია-
ტაკის ცვილი; არამოცურებადი ცვილი იატა-
კისთვის; თმის მოსაცილებელი ცვილი; ულვა-
შის მოსაცილებელი ცვილი; ცვილი თერძისათ-
ვის; ცვილი ტყავისათვის; ავეჯისა და იატაკის 
გასაპრიალებელი საშუალებები; ცვილი მეწაღი-
სათვის; გასაპრიალებელი ცვილი; ჟელეები მა-
საჟისათვის, არასამედიცინი დანიშნულების; 
ჰელიოტროპინი; კბილების გასათეთრებელი 
ჟელეები; გერანიოლი; გლიტერები ფრჩხილე-
ბისათვის; მაკიაჟის საშუალებები; დეზოდო-
რანტები შინაური ცხოველებისათვის; დეზო-
დორანტები ადამიანის ან შინაური ცხოველები-
სათვის; დეპილატორები; ჰაერის არომატიზი-
რებელი ლერწმის ჩხირები; სურნელოვანი ხე; 
სუნამოები; არამოცურებადი სითხეები იატა-
კისთვის; მინების, მათ შორის, საქარე მინების 
გასაწმენდი სითხეები; კოსმეტიკური დანიშნუ-
ლების ცხიმები; ვულკანური ნაცარი წმენდისა-
თვის; პარფიუმერიის ნაწარმი; კოსმეტიკური 
დანიშნულების გადასაყვანი დეკორატიული 
გამოსახულებები; იონონი [პარფიუმერია]; სა-
პარსი ქვები [შემკვრელი საშუალებები]; სახეხი 
ქვები ზედაპირის მოგლუვებისთვის; ფანქრები 
წარბებისათვის; კოსმეტიკური ფანქრები; სი-
ლიციუმკარბიდი [აბრაზივი]; ლითონკარბიდე-
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ბი [აბრაზივები]; ალუმინის შაბი [შემკვრელი 
საშუალებები]; ტრიპოლის ქვა [საპრიალებე-
ლი]; ხელოვნური წამწამების დასამაგრებელი 
წებოები; ხელოვნური თმის დასამაგრებელი  
წებოები; თმის კონდიციონერები; საპნის ხის 
ქერქი რეცხვისათვის; კორუნდი [აბრაზივი]; 
წვერ-ულვაშის საღებავები; ტუალეტის წყლის 
საღებარები; კოსმეტიკური საღებავები; სახამე-
ბელი [აპრეტი]; სახამებელი თეთრეულისათვის 
ბრწყინვალების მისანიჭებლად; ფეხსაცმლის 
საცხები; ტყავის საცხები; საპრიალებელი საც-
ხები; კოსმეტიკური კრემები; მათეთრებელი 
კოსმეტიკური კრემები; წითელი კროკუსის  საპ-
რიალებელი ფხვნილი; საკმეველი; თმის ლაკე-
ბი; ფრჩხილის ლაკები; თმის ლოსიონები; კოს-
მეტიკური დანიშნულების ლოსიონები; პარს-
ვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; კოს-
მეტიკური ნიღბები; ზეთები პარფიუმერიისათ-
ვის; კოსმეტიკური ზეთები; ტუალეტის ზეთე-
ბი; კედრის ეთერზეთები; ლიმონის ეთერზეთე-
ბი; ციტრონის ეთერზეთები; გამწმენდი ზეთე-
ბი; ბერგამოტის ზეთი; გაულტერიის ზეთი; ჟას-
მინის ზეთი; ლავანდის ზეთი; ნუშის ზეთი; 
ვარდის ზეთი; ტერპენტინის ზეთი გაუცხიმოვ-
ნებისათვის; შესათეთრებელი ცარცი: საწმენდი 
ცარცი; ნუშის ზეთი კოსმეტიკური მიზნებისა-
თვის; ტუალეტის რძე; მუშკი [პარფიუმერია]; 
საპნები; საპონი-დეზოდორანტები; საპონი პარ-
სვისათვის; ქსოვილის ფერის  გამაკაშკაშებელი 
საპნები; ტუალეტის ნაჭერი საპნები; გაოფლია-
ნების საწინააღმდეგო საპნები; ფეხის გაოფლია-
ნების საწინააღმდეგო საპნები; ნუშის საპონი; 
პიტნა პარფიუმერიისათვის; კოსმეტიკური ნაკ-
რებები; ზუმფარა; კოსმეტიკური დანიშნულე-
ბის ჟელეს საფენები თვალებისთვის; დასაწებე-
ბელი დეკორატიული ფრჩხილები; ხელოვნური 
ფრჩხილები; ოდეკოლონი; ყვავილის სუნამოე-
ბის დასამზადებელი ფუძე-ნივთიერებები; საკ-
მევლის ჩხირები; კრემები სამართებლის სალე-
სი ღვედებისთვის; კბილის პასტები; კოსმეტი-
კური დანიშნულების ჟელეს პატჩები თვალე-
ბისთვის; პემზა; ბუდეები ტუჩის საცხისთვის; 
წყალბადის ზეჟანგი კოსმეტიკური მიზნებისა-
თვის; სუნთქვის გამახალისებელი ზოლები; 
კბილების გამათეთრებელი ზოლები; აბრაზიუ-
ლი ქაღალდი; ზუმფარის ტილო მინის აბრაზი-
ვით; ტუჩის საცხი; კოსმეტიკური დანიშნულე-
ბის ტუჩის საცხი; კბილის ფხვნილები; პრეპა-
რატები პარსვისათვის; აბაზანის კოსმეტიკური 
პრეპარატები; აბაზანის პრეპარატები, არასამე-
დიცინო დანიშნულების; თმის გასასწორებელი 
პრეპარატები; თმის დასახვევი პრეპარატები; 

სარეცხის ჩასალბობი პრეპარატები; ინსტრუ-
მენტების სალესი პრეპარატები; პეწის მიმცემი 
პრეპარატები [გასახამებელი]; გასაფერმკრთა-
ლებელი პრეპარატები; ტყავის გასაფერმკრთა-
ლებელი პრეპარატები; კბილის პროთეზის გა-
საპრიალებელი პრეპარატები; პირის ღრუს გა-
მოსავლები პრეპარატები, გარდა სამედიცინო 
დანიშნულებისა; გასახდომი კოსმეტიკური 
პრეპარატები; თეთრეულისათვის ბზინვარების 
მიმნიჭებელი პრეპარატები; მცენარის ფოთლე-
ბისათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი პრეპარა-
ტები; გაკრიალების პრეპარატები; თვალების 
დასაბანი საშუალებები, არასამედიცინო დანიშ-
ნულების; რეცხვისას თეთრეულის დასარბილე-
ბელი პრეპარატები; პრეპარატები რეცხვისათ-
ვის; პრეპარატები მშრალი წმენდისათვის; საღე-
ბავის მოსაცილებელი პრეპარატები; ლაკის მო-
საცილებელი პრეპარატები; მაკიაჟის მოსაცი-
ლებელი პრეპარატები; პარკეტის ცვილის მოსა-
ცილებელი პრეპარატები [გამწმენდი პრეპარა-
ტები]; პოლიტურის მოსაცილებელი პრეპარა-
ტები; ჟანგის მოსაცილებელი პრეპარატები; 
ფრჩხილების მოსავლელი პრეპარატები; კბი-
ლის პროთეზის საწმენდი პრეპარატები; შპალე-
რის გასაწმენდი პრეპარატები; ჩამდინარე 
წყლის მილების გასაწმენდი პრეპარატები; სა-
ყოფაცხოვრებო ქიმიური პრეპარატები წმენდი-
სათვის; კოსმეტიკური დანიშნულების კოლაგე-
ნის პრეპარატები; საყოფაცხოვრებო დანიშნუ-
ლების მათეთრებელი პრეპარატები [გასაუფე-
რულებლები]; სარეცხის მათეთრებელი პრეპა-
რატები;  ალოე ვერას შემცველი კოსმეტიკური 
პრეპარატები; მზისგან დამცავი პრეპარატები; 
თეთრეულის რეცხვისას ფერების გამახალისე-
ბელი საყოფაცხოვრებო ქიმიური პრეპარატები; 
სუნთქვის გამახალისებელი პრეპარატები პირა-
დი ჰიგიენისათვის; ბრწყინვალების მიმნიჭებე-
ლი პრეპარატები [საპრიალებელი]; პუდრი მა-
კიაჟისათვის; ალმასის მტვერი [აბრაზივი]; ლა-
ქების ამომყვანები; ფრჩხილის ლაკის გამხსნე-
ლები; ვაგინალური ხსნარები ინტიმური ჰიგი-
ენისათვის ან დეზოდორანტებად გამოსაყენებ-
ლად; საწმენდი ხსნარები; ხელოვნური წამწამე-
ბი; გამწმენდი საშუალებებით გაჟღენთილი 
ხელსახოცები ბავშვებისათვის; კოსმეტიკური 
ლოსიონებით გაჟღენთილი ხელსახოცები; მა-
კიაჟის მოსაცილებელი პრეპარატებით გაჟღენ-
თილი ხელსახოცები; საფროლი; კოსმეტიკური 
დანიშნულების სანთლები მასაჟისათვის; თეთ-
რეულის დასამუშავებელი ლილა; სკიპიდარი 
გაუცხიმოვნებისათვის; ყვავილებისა და ბალა-
ხების არომატული ნარევები; მათეთრებელი 
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სოდა; სარეცხი სოდა; საწმენდი სოდა; აბაზანის 
მარილები, გარდა სამედიცინო დანიშნულების; 
მათეთრებელი მარილები; არომატული ნივთი-
ერებებით შესაბოლი შედგენილობები [პარფიუ-
მერია]; ტყავის დამცავი საშუალებები [საპრია-
ლებლები]; ნიშადურის სპირტი [სარეცხი, გამწ-
მენდი საშუალება]; გამამკვრივებელი ნივთიე-
რებები კოსმეტიკური მიზნებისთვის; კოსმეტი-
კური საშუალებები წარბებისათვის; მაკიაჟის 
პრეპარატები; კოსმეტიკური საშუალებები ნამ-
ზეურისათვის; თმის შესაღები საშუალებები; 
თმის პერმანენტული დახვევისათვის განკუთვ-
ნილი გამანეიტრალებელი საშუალებები; კოს-
მეტიკური საშუალებები წამწამებისათვის; კა-
ნის მოვლის კოსმეტიკური საშუალებები; ფეხ-
საცმლის მოსავლელი საშუალებები; კოსმეტი-
კური საშუალებები; კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი ბავშვებისათვის; კოსმეტიკური საშუალებები 
ცხოველებისათვის; წამწამებისა და წარბების 
შესაღები კოსმეტიკური საშუალებები; გამწმენ-
დები ინტიმური პირადი ჰიგიენისთვის, არა-
სამკურნალო; დასაბანი საშუალებები პირადი 
ჰიგიენისთვის სადეზინფექციო დანიშნულე-
ბით ან დეზოდორების სახით; სარეცხი საშუა-
ლებები, სამრეწველო პროცესებში გამოსაყენე-
ბელი და სამედიცინო დანიშნულების გარდა; 
გაუცხიმოვნების საშუალებები, სამრეწველო 
პროცესებში გამოსაყენებლის გარდა; კოსმეტი-
კური დანიშნულების გამაუფერულებელი სა-
შუალებები [დეკოლორატორები]; ტუალეტის 
საშუალებები; გაოფლიანების საწინააღმდეგო 
ტუალეტის საშუალებები [ტუალეტის საკუთ-
ნო]; ფიტოკოსმეტიკური საშუალებები; ტუალე-
ტის ტალკი; კოსმეტიკური დანიშნულების ბამ-
ბის ტამპონები; ტერპენები [ეთერზეთები]; ზუ-
მფარის ტილო; სარეცხი საშუალებით გაჟღენ-
თილი ტილოები დასუფთავებისათვის; ინა 
[კოსმეტიკური საღებავი]; შამპუნები; შამპუნები 
ცხოველებისათვის [არამედიკამენტური ჰიგიე-
ნური პრეპარატები]; შამპუნები ოთახის ცხო-
ველებისათვის [არამედიკამენტური ჰიგიენური 
პრეპარატები]; მშრალი შამპუნები; მინის ზუმ-
ფარა; ნატრიუმის თუთქი; მცენარეული ექს-
ტრაქტები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; ყვა-
ვილების ექსტრაქტები [პარფიუმერია]; ეთერის 
ესენციები; ბადიანის ესენცია; პიტნის ესენცია 
[ეთერზეთი].  
 

5 – აკარიციდები; აკონიტინი; ალკალოიდები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ალგინატები ფარ-
მაცევტული მიზნებისათვის; ალგიციდები; ალ-
დეჰიდები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 

კბილის ოქროს ამალგამები; სტომატოლოგიუ-
რი ამალგამები; ამინომჟავები ვეტერინარული 
მიზნებისათვის; ამინომჟავები სამედიცინო მი-
ზნებისათვის; ანალგეტიკები; ანესთეზიის სა-
შუალებები; ანტიბიოტიკები; ანტისეპტიკები; 
შევსებული სამგზავრო აფთიაქი-ყუთები; შევ-
სებული პირველი დახმარების აფთიაქი-ყუთე-
ბი; ალუმინის აცეტატი ფარმაცევტული მიზნე-
ბისათვის; აცეტატები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ბაქტერიციდები; ბალზამი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; გადასახვევი ბანდაჟები; დიაგ-
ნოსტიკური ბიომარკერები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; საკვების ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატები; ბიოციდები; ვაზელინი სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; ვაქცინები; ჟანგბადის აბა-
ზანები; ანტისეპტიკური ბამბა; ასეპტიკური 
ბამბა; ჰიგროსკოპიული ბამბა; ბამბა სამედიცი-
ნო მიზნებისთვის; სამედიცინო დანიშნულების 
ბამბა; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; კონტრასტული რადიოლოგი-
ური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; საკვები ნივთიერებები მიკროორგანიზმე-
ბისათვის; რადიოაქტიური ნივთიერებები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; აზოტმჟავა ბისმუტის 
ფუძემარილი ფარმაცევტული მიზნებისთვის; 
მელისას წყალი ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; ზღვის წყალი სამკურნალო აბაზანებისათ-
ვის; მინერალური წყლები სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; თერმული წყლები; საკვები ბოჭკოე-
ბი; საყალიბე ცვილი სტომატოლოგიური მიზ-
ნებისათვის; გლიცერინი სამედიცინო მიზნები-
სათვის; გლიცეროფოსფატები; გლუკოზა სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; ჰორმონები სამედიცი-
ნო მიზნებისათვის; მდოგვი ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; მდოგვის საფენები; ტალახი 
აბაზანებისათვის; სამკურნალო ტალახი; ჰაერის 
გამახალისებელი დეზოდორანტები; დეზოდო-
რანტები, ადამიანის ან ცხოველებისათვის გან-
კუთვნილის გარდა; დეზოდორანტები ტანსაცმ-
ლის ან საფეიქრო ნაწარმისათვის; დიასტაზა სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; დიგიტალინი; ვი-
ტამინური დანამატები სალბუნების სახით; სა-
კვები მინერალური დანამატები; საკვები დანა-
მატები; ცილოვანი საკვები დანამატები; საკვები 
დანამატები ცხოველებისათვის; საფუარის საკ-
ვები დანამატები; ალგინატის საკვები დანამა-
ტები; გლუკოზის საკვები დანამატები; კაზეი-
ნის საკვები დანამატები; ლეციტინის საკვები 
დანამატები; სელის თესლის ზეთის საკვები და-
ნამატები; დინდგელის საკვები დანამატები; 
პროტეინის საკვები დანამატები; პროტეინის 
საკვები დანამატები ცხოველებისათვის; დედა 
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ფუტკრის რძის საკვები დანამატები; მცენარეთა 
მტვრის საკვები დანამატები; ხორბლის ღივის 
საკვები დანამატები; სელის თესლის საკვები 
დანამატები; აკაის ფხვნილზე დამზადებული 
საკვები დანამატები; საკვები დანამატები კოს-
მეტიკური ეფექტით; ფერმენტული საკვები და-
ნამატები; საფუარი ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ჟელატინი სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; თევზის ქონი; იზოტოპები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; იმუნოსტიმულატორები; ინ-
სექტიციდები; კაფსულები წამლისათვის; კაფ-
სულები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დენ-
დრიმერების კაფსულები ფარმაცევტული ნა-
წარმისათვის; ჰემოსტატიკური ფანქრები; მეჭე-
ჭების სამკურნალო ფანქრები; კაუსტიკური ფა-
ნქრები; კარბონილი [პარაზიტების საწინააღმ-
დეგო საშუალება]; კაუსტიკები ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; კაშუ ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; მჟავები ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; კბილის პროთეზების წებო; მწებავი ლენ-
ტები სამედიცინო მიზნებისათვის; ქირურგიუ-
ლი წებო; ღეროვანი უჯრედები ვეტერინარუ-
ლი მიზნებისათვის; ღეროვანი უჯრედები სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; კოკაინი; კოლაგენი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; კოლოდიუმი 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კოჟრის საწი-
ნააღმდეგო რგოლები ფეხებისათვის; სამკურნა-
ლო კანფეტები; სისხლი სამედიცინო მიზნები-
სათვის; მიკროორგანიზმების კულტურები სა-
მედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათვის; 
ლაქტოზა სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკუ-
რნალო შაქარყინული; ლეიკოპლასტირები; ყაბ-
ზობის საწინააღმდეგო წამლები; ლეციტინი სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; ლოსიონები ვეტე-
რინარული მიზნებისათვის; თმის სამკურნალო 
ლოსიონები; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; პარსვის შემდგომ გამოსაყენებელი 
სამკურნალო ლოსიონები; საცხები ინტიმური 
მიზნებისთვის; მალამოები; მალამოები ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; მზისგან დამწვრო-
ბის სამკურნალო მალამოები; მოყინვისაგან და-
მცავი მალამოები ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; ვერცხლისწყლის მალამოები; სახვევი დო-
ლბანდი; სამკურნალო ზეთები; მდოგვის ზეთი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ქაფურის ზეთი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; აბუსალათინის 
ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; ტერპენტი-
ნის ზეთი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; კა-
მის ზეთი სამედიცინო მიზნებისათვის; კბილის 
მასტიკა; სტომატოლოგიური აბრაზიული მასა-
ლა; კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; 
კბილის დასაბჟენი მასალა; სამედიცინო სახვევი 

მასალა; ქირურგიული სახვევი მასალა; მედი-
კამენტები; მედიკამენტები ვეტერინარული მი-
ზნებისათვის; სეროთერაპიის მედიკამენტები; 
მედიკამენტები ადამიანისათვის; სტომატოლო-
გიური მედიკამენტები; მენთოლი; მიქსტურები; 
მოლესკინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ნუშის 
რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ანტიბაქ-
ტერიული საპონი; მადეზინფიცირებელი საპო-
ნი; სამკურნალო საპონი; ლიოფილიზირებული 
ხორცი სამედიცინო მიზნებისათვის; პიტნა 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; დიეტური სას-
მელები სამედიცინო მიზნებისათვის; ალაოს 
რძის სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
კანის საინიექციო შემავსებლები; კანის საინიექ-
ციო ფილერები; სამკურნალო ნაყენები; იოდის 
ნაყენი; ევკალიპტის ნაყენი სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; ნაყენები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; ნახარშები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
პარაზიტების საწინააღმდეგო საყელურები 
ცხოველებისათვის; ბამბის ჩხირები სამედიცი-
ნო მიზნებისთვის; ძირტკბილას ჩხირები ფარ-
მაცევტული მიზნებისთვის; გოგირდის ჩხირე-
ბი [მადეზინფიცირებელი საშუალება]; დრაჟეე-
ბი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სამკურნა-
ლო კბილის პასტები; პექტინები ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; დიაგნოსტიკური პრეპარა-
ტები ვეტერინარული მიზნებისათვის; პეპსინე-
ბი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; პეპტონები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; წყალბადის 
ზეჟანგი სამედიცინო მიზნებისთვის; პესტიცი-
დები; ბავშვთა კვება; სამედიცინო წურბელები; 
სისხლის პლაზმა; ნიკოტინის სალბუნი მოწევი-
სათვის თავის დასანებებლად; სამედიცინო და-
ნიშნულების თვალის სახვევები; სახვევები ცხე-
ლი კომპრესებისათვის; სახვევები კომპრესები-
სათვის; მხრის ქირურგიული სახვევები; საფე-
ნები ჩვილებისათვის [ბავშვის სახვევები]; საფე-
ნები შინაური ცხოველებისათვის; საფენები 
შეუკავებლობით დაავადებულთათვის; ძუძუ-
თი კვებისას გამოსაყენებელი პატარა ბალიშები; 
პატარა ბალიშები კოჟრებისთვის; სამედიცინო 
პომადები; ესპანურას ფხვნილი; გვირილას 
ფხვნილი; დიურეზის საწინააღმდეგო პრეპარა-
ტები; ბაქტერიული პრეპარატები სამედიცინო 
და ვეტერინარული მიზნებისთვის; ბაქტერიო-
ლოგიული პრეპარატები სამედიცინო ან ვეტე-
რინარული მიზნებისთვის; ბალზამის პრეპარა-
ტები სამედიცინო მიზნებისთვის; ცილოვანი 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისთვის; ბიო-
ლოგიური პრეპარატები ვეტერინარული მიზ-
ნებისთვის; ბიოლოგიური პრეპარატები სამე-
დიცინო მიზნებისთვის;  ვეტერინარული პრე-
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პარატები; ბიმუტის პრეპარატები ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; ვიტამინური პრეპარატები; 
დიაგნოსტიკური პრეპარატები სამედიცინო მი-
ზნებისთვის; აბაზანის პრეპარატები სამედიცი-
ნო მიზნებისთვის; სამკურნალო პრეპარატები 
აბაზანებისათვის; ბუასილის სამკურნალო პრე-
პარატები; ძვლის კოჟრების სამკურნალო პრეპა-
რატები; ტილებისაგან სამკურნალო პრეპარა-
ტები [პედიკულიციდები]; ფერიჭამიების სამ-
კურნალო პრეპარატები; კბილების ამოჭრის 
გასაადვილებელი პრეპარატები; დამწვრობის 
დასამუშავებელი პრეპარატები; შესაბოლი პრე-
პარატები სამედიცინო მიზნებისთვის; პრეპარა-
ტები ორგანოთერაპიისათვის; ჰაერის გასაწმენ-
დი პრეპარატები; ბრონქების გასაფართოებელი 
პრეპარატები; სქესობრივი აქტივობის დასაქ-
ვეითებელი პრეპარატები; სტერილიზაციის 
პრეპარატები; პრეპარატები ნიადაგის სტერი-
ლიზაციისათვის; კოჟრების მოსაცილებელი 
პრეპარატები; ქერტლის მოსაცილებელი ფარ-
მაცევტული პრეპარატები; მავნე ცხოველების 
გასანადგურებელი პრეპარატები; მავნე მცენა-
რეების გასანადგურებელი პრეპარატები; სახ-
ლის სოკოს გასანადგურებელი პრეპარატები; 
მწერების ჭუპრების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ბუზების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები; თაგვების გასანადგურებელი პრეპარატე-
ბი; ხმელეთის მოლუსკების გასანადგურებელი 
პრეპარატები; პარაზიტების გასანადგურებელი 
პრეპარატები; კანის მოვლის ფარმაცევტული 
პრეპარატები; კონტაქტური ლინზების გასაწ-
მენდი პრეპარატები; კირიზე დამზადებული 
ფარმაცევტული პრეპარატები; მიკროორგანიზ-
მების პრეპარატები სამედიცინო ან ვეტერინა-
რული მიზნებისთვის; მოყინვისას გამოსაყენე-
ბელი პრეპარატები; თვალის გამოსარეცხი პრე-
პარატები; სამედიცინო პრეპარატები თმის 
ზრდისათვის; საკვები დანამატები თერაპიული 
ან სამედიცნო მიზნებისთვის; ჩრჩილისაგან და-
მცავი პრეპარატები; სპოროვანების საწინააღმ-
დეგო პრეპარატები; ალოე ვერას პრეპარატები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მიკროელემენ-
ტებიანი პრეპარატები ადამიანის ან ცხოველე-
ბისათვის; სულფამიდური პრეპარატები [სამ-
კურნალო პრეპარატები]; ფარმაცევტული პრე-
პარატები; მზისგან დამწვრობის სამკურნალო 
ფარმაცევტული პრეპარატები; ფერმენტული 
პრეპარატები ვეტერინარული მიზნებისთვის; 
ფერმენტული პრეპარატები სამედიცინო მიზნე-
ბისთვის; ფიტოთერაპიული პრეპარატები სამე-
დიცინო მიზნებისთვის; ქიმიურ-ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები; ქიმიური პრეპარატები ვეტე-

რინარული მიზნებისათვის; ქიმიური პრეპარა-
ტები ორსულობის დიაგნოსტირებისათვის; ქი-
მიური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; ქიმიური პრეპარატები დაავადებული მარ-
ცვლეული მცენარეების დასამუშავებლად; ხორ-
ბლის გუდაფშუტათი დაავადებული მარცვ-
ლეულის დასამუშავებელი ქიმიური პრეპარა-
ტები; ქიმიური პრეპარატები დაავადებული 
ყურძნის დასამუშავებლად; ქიმიური ნივთიე-
რებები ჭრაქითა და ნაცრით დაავადების წი-
ნააღმდეგ დასამუშავებლად; ქიმიური ნივთიე-
რებები ფილოქსერათი დაავადების წინააღმდეგ 
დასამუშავებლად; ქიმიური პრეპარატები ფარ-
მაცევტული მიზნებისათვის; თვალის სველსა-
ფენები; ტყვიის სველსაფენები; ქიმიური გამტა-
რები ელექტროკარდიოგრაფების ელექტროდე-
ბისათვის; საკვები ცილოვანი ნაწარმი სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; საკვები დიეტური ნაწარ-
მი სამედიცინო მიზნებისათვის; მარცვლოვნე-
ბის დამუშავებისას მიღებული თანაპროდუქ-
ტები დიეტური და სამედიცინო მიზნებისთვის; 
საკვები ჰემოგენიზირებული ნაწარმი სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; საკვები ლეოფილიზირე-
ბული ნაწარმი სამედიცინო მიზნებისათვის; 
ფარმაცევტული ნაწარმი; ჰიგიენური საფენები; 
საფენები ყოველდღიური საჭიროებისათვის 
[ჰიგიენური]; დინდგელა ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; მარგალიტის პუდრი სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ლეიკოპლასტირის მოსაცილე-
ბელი ხსნარები; ქლორჰიდრატი ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; ვაგინალური ხსნარები სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; ხსნარები კონტაქ-
ტური ლინზებისათვის; ქიმიური რეაქტივები 
სამედიცინო ან ვეტერინარული მიზნებისათ-
ვის; რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; რე-
ზინი სტომატოლოგიური მიზნებისათვის; სა-
ღეჭი რეზინი სამედიცინო მიზნებისათვის; ნი-
კოტინიანი საღეჭი რეზინი მოწევისათვის თა-
ვის დასანებებლად; რეპელენტები; მწერების 
საწინააღმდეგო შესაბოლი რეპელენტები; რეპე-
ლენტები ძაღლებისათვის; სამკურნალო საშუა-
ლებებით გაჟღენთილი ხელსახოცები; სარსაპა-
რილა სამედიცინო მიზნებისათვის; შაქარი სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; ასთმის საწინააღმ-
დეგო ჩაი; საკმევი სანთლები; მასაჟის  სანთლე-
ბი თერაპიული მიზნებისათვის; სამედიცინო 
სანთლები; სელის თესლი ფარმაცევტული მიზ-
ნებისათვის; სიგარეტები თამბაქოს შემცველო-
ბის გარეშე სამედიცინო მიზნებისათვის; სიკა-
ტივები [გაშრობის დამაჩქარებელი ნივთიერე-
ბები] სამედიცინო მიზნებისათვის; სიროფები 
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; სკიპიდარი 
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ფარმაცევტული მიზნებისათვის; წველისას გა-
მოსაყენებელი საცხები; საცხები ვეტერინარუ-
ლი მიზნებისათვის; საცხები სამედიცინო მიზ-
ნებისათვის; მშრალი რძიანი ნარევები ბავშვთა 
კვებისათვის; საბავშვო საკვები ნარევები; საძი-
ლე საშუალებები; სასმელი სოდა ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; მინერალური წყლების შე-
მადგენლობაში შემავალი მარილები; აბაზანის 
მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის; მარი-
ლები მინერალური წყლის აბაზანებისათვის; 
მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის; კალი-
უმის მარილები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
ნატრიუმის მარილები სამედიცინო მიზნები-
სათვის; საყნოსი მარილები; ალაო ფარმაცევტუ-
ლი მიზნებისათვის; სპერმა ხელოვნური განა-
ყოფიერებისათვის; სპირტი ფარმაცევტული მი-
ზნებისათვის; სამედიცინო სპირტი; კეთილშო-
ბილი ლითონების შენადნობები სტომატოლო-
გიური მიზნებისათვის; გამაგრილებელი სპრეი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ხელის დასაბანი 
ანტიბაქტერიული საშუალებები; დამხმარე სა-
შუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; შემკვ-
რელი საშუალებები; შემკვრელი საშუალებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ჭიის მოსაცილე-
ბელი საშუალებები; მადეზინფიცირებელი სა-
შუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალებე-
ბი ჰიგიენური მიზნებისათვის; ქიმიური ტუა-
ლეტების მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
ვაგინალური შესხურების საშუალებები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; მადის დასაქვეითებე-
ლი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისთვის; 
გახდომის სამედიცინო საშუალებები; პარაზი-
ტების გასანადგურებელი საშუალებები; პირის 
ღრუს მოვლის სამედიცინო საშუალებები; სიც-
ხის დამწევი საშუალებები; სისხლის გასაწმენ-
დი საშუალებები; ცხოველების დასაბანი საშუა-
ლებები [ინსექტიციდები]; დასაბანი საშუალე-
ბები სამედიცინო მიზნებისათვის; პირუტყვის 
დასაბანი საშუალებები [ინსექტიციდები]; ძაღ-
ლების დასაბანი საშუალებები [ინსექტიციდე-
ბი]; ინსექტიციდური დასაბანი საშუალებები 
ვეტერინარული მიზნებისათვის; საშუალებები 
ჩირქგროვისათვის; კუჭის აშლილობის [საფაღა-
რათო] საშუალებები; ჩასახვის საწინააღმდეგო 
ქიმიური პრეპარატები; პარაზიტების საწინააღ-
მდეგო საშუალებები; გაოფლიანების საწინააღ-
მდეგო საშუალებები; ფეხის გაოფლიანების სა-
წინააღმდეგო საშუალებები; სედატიური საშუა-
ლებები; საფაღარათო საშუალებები; საჭმლის 
მონელების ხელშემწყობი ფარმაცევტული სა-
შუალებები; მატონიზირებელი საშუალებები 
[სამკურნალო საშუალებები]; სამკურნალო ტუ-

ალეტის საშუალებები; ნერვების დასამშვიდე-
ბელი საშუალებები; ბაქტერიების კულტურე-
ბის მკვებავი არე; სტეროიდები; სტრიქნინი; 
შრატები; ანტიოქსიდანტური აბები; აბები ნამ-
ზეურისათვის; მადის დასაქვეითებელი აბები; 
გასახდომი აბები; ხველების საწინააღმდეგო 
აბები; ჰიგიენური ტამპონები ქალებისათვის; 
ჭრილობის შესახორცებელი ტამპონები; ტიმო-
ლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ბიოლო-
გიური ქსოვილის კულტურები ვეტერინარული 
მიზნებისათვის; ბიოლოგიური ქსოვილის კუ-
ლტურები სამედიცინო მიზნებისათვის; მოსა-
წევი ბალახები სამკურნალო მიზნებისათვის; 
სამკურნალო ბალახები; ჰიგიენური ტრუსები 
შეუკავებლობით დაავადებულთათვის; ჰიგიე-
ნური ტრუსები ქალებისათვის; ტრუსი-საფენე-
ბი; ხის ნახშირი ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; სააფთიაქო კამა [ფენხელი] სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ფაიფური კბილის პროთეზე-
ბისათვის; ფენოლები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ფერმენტები ვეტერინარული მიზნები-
სათვის; ფერმენტები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; ფერმენტები ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; ფორმალდეჰიდი ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ფოსფატები ფარმაცევტული მიზნები-
სათვის; ფუნგიციდები; ქინაქინა სამედიცინო 
მიზნებისათვის; ქინოლინი სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; დიაბეტური პური სამედიცინო მიზ-
ნებისათვის; ქლოროფორმი; გოგირდის ფხვნი-
ლი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ცემენტი 
ცხოველების ჩლიქებისათვის; ძვლის ცემენტი 
ქირურგიისა და ორთოპედიისათვის; კბილის 
ცემენტი; სამკურნალო ჩაი; ბალახის ჩაი სამე-
დიცინო მიზნებისათვის; მავნე მწერების გასა-
ნადგურებელი შამპუნები ცხოველებისთვის; 
სამკურნალო შამპუნები; სამკურნალო შამპუნე-
ბი შინაური ცხოველებისათვის; ტილების საწი-
ნააღმდეგო შამპუნები; მშრალი სამკურნალო 
შამპუნები; წინასწარ შევსებული შპრიცები სა-
მედიცინო მიზნებისათვის; ევკალიპტი ფარმა-
ცევტული მიზნებისათვის; მცენარეთა ექსტრაქ-
ტები სამედიცინო მიზნებისათვის; მცენარეთა 
ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; 
თამბაქოს ექსტრაქტები [ინცექტიციდები]; სვი-
ას ექსტრაქტები ფარმაცევტული მიზნებისათ-
ვის; ელექსირები [ფარმაცევტული პრეპარატე-
ბი]; მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნე-
ბისათვის; რთული ეთერები ფარმაცევტული 
მიზნებისათვის; ცელულოზის რთული ეთერე-
ბი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ცელულო-
ზის მარტივი ეთერები ფარმაცევტული მიზნე-
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ბისათვის; ვირთაგვას საწამლავი; შხამები; ბაქ-
ტერიული შხამები. 
 

21 – საბავშვო გასაბერი აბაზანები; აბაზანები 
ფრინველებისათვის; საბავშვო გადასატანი აბა-
ზანები; შვაბრის სარეცხი, საწური სათლები; 
ქსოვილის სათლები; სათქვეფლები საყოფაც-
ხოვრებო მიზნებისათვის, არაელექტრული; ბა-
ლანი ჯაგრისის წარმოებისათვის; ცხენის ძუა 
ჯაგრისის წარმოებისათვის; ელექტრული კბი-
ლის ჯაგრისის თავები; თმის სავარცხლები; სა-
ვარცხლები ცხოველებისათვის; ჩაიდნის სათ-
ბურები; კანის გასაწმენდი აბრაზიული ღრუბ-
ლები; ღრუბლები მაკიაჟისათვის; საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების ღრუბლები; ტუალეტის 
ღრუბლები; ღრუბლის დამჭერები; ჩვილის აბა-
ზანის სადგამები; კბილსაჩიჩქნის დამჭერები; 
საპნის დამჭერები; ხელსახოცების დამჭერები; 
ყვავილებისა და მცენარეების დამჭერები კომ-
პოზიციების შესაქმნელად; საპარსი ფუნჯების 
დამჭერები; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები; 
საპნის დისპენსერები; ტუალეტის ქაღალდის 
დისპენსერები; ელექტროქსელთან მისაერთებე-
ლი დიფუზორები კოღოების რეპელენტები-
სათვის; სურნელოვანი ზეთების დიფუზორები, 
ლერწმის დიფუზორების გარდა; საუთოებელი 
დაფები; დასაჭრელი  სამზარეულო დაფები; 
პურის დასაჭრელი  დაფები; სარეცხი დაფები; 
ჭურჭელი თერმოიზოლაციით; ჭურჭელი თერ-
მოიზოლაციით სასმელებისათვის; ჭურჭელი 
თერმოიზოლაციით საკვები პროდუქტისათვის; 
მინის სათავსები [კონტეინერები]; ზამში, ნატი 
წმენდისათვის; კბილსაჩიჩქნები; საყოფაცხოვ-
რებო კერამიკული ნაწარმი; საპარსი ფუნჯები; 
მაკიაჟის ფუნჯები; შინაური ცხოველების ტუა-
ლეტები; საკარაქეები; ჯაგრისების დასამზადე-
ბელი მასალა; ცოცხები; იზოთერმული ჩანთე-
ბი; საკონდიტრო ნაწარმის მოსართავი ტოპრა-
კები [ტოპრაკ-შპრიცები]; ჯამები [ფიალები]; 
ლითონის ნეჭა სამზარეულოს ჭურჭლის გასა-
ხეხად; სასაპნეები; ტუალეტის საკუთნოს ნესე-
სერები; კბილის ძაფები; კოსმეტიკური დანიშ-
ნულების საწვეთურები; თეფშები სურნელოვა-
ნი ზეთების გასავრცელებლად; ქვეშეები; საყო-
ფაცხოვრებო ლანგრები; ქაღალდის საყოფაც-
ხოვრებო ლანგრები; კოსმეტიკური ჭურჭელი, 
საყოფაცხოვრებო; ტუალეტის ჭურჭელი, საყო-
ფაცხოვრებო; მაკიაჟის მოსაცილებელი ხელსა-
წყოები; საპუდრეები; პულვერიზატორები სუ-
ნამოსათვის; პუდრის ბუმბულა; იატაკის მოსა-
რეცხი ტილოები; საპრიალებელი ტილოები; 
ტილოები დალაგებისათვის; მტვრის ტილოები; 

ავეჯის გადასაწმენდი ტილოები; პირის ღრუში 
წყლის გამოსავლები მოწყობილობები; ცხოვე-
ლების ჯაგარი [ჯაგრისები და ფუნჯები];  ჯაგ-
რისების დასამზადებელი ღორის ჯაგარი; ჯაგ-
რისები; ჭურჭლის სარეცხი ჯაგრისები; თხი-
ლამურებზე ცვილის წასასმელი ჯაგრისი; კონ-
ტეინერებისა და სათავსების სარეცხი ჯაგრისე-
ბი; ლამპის შუშის გასაწმენდი ჯაგრისები; ცხე-
ნის გასაწმენდი ჯაგრისები; ხეშეში ჯაგრისები; 
კბილის ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, ელექ-
ტრული; სამზარეულოს ჯაგრისები; მექანიკუ-
რი ჯაგრისები ხალიჩებისათვის; ფეხსაცმლის 
ჯაგრისები; იატაკის ჯაგრისები; ტუალეტის 
ჯაგრისები; ელექტროჯაგრისები, გარდა მანქა-
ნათა ნაწილებისა; წარბის ჯაგრისები; ფრჩხი-
ლის ჯაგრისები; წამწამების ჯაგრისები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113592 A 
(210) AM 113592 
(220) 2021 06 21 
(731) ნიპონ კაიაკუ კაბუშიკი კაიშა 

1-1, მარუნოუჩი 2-ჩომე, ჩიოდა-კუ,  
ტოკიო, 100-0005, იაპონია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

MATRIC 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ბიოციდები; პესტიციდები; ინსექტიციდები; 
ფუნგიციდები; პარაზიტების გასანადგურებე-
ლი საშუალებები; სოფლის მეურნეობაში გამო-
საყენებელი ბიოციდები; სოფლის მეურნეობაში 
გამოსაყენებელი ინსექტიციდები; სოფლის მე-
ურნეობაში გამოსაყენებელი ფუნგიციდები; სო-
ფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელი პარაზი-
ტების გასანადგურებელი საშუალებები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113594 A 
(210) AM 113594 
(220) 2021 06 21 
(731) დავით  პირველაშვილი 

მედეა ჩახავას ქ. 4, ბ. 11, 0179, თბილისი,   
საქართველო; 
ლევან შარანგია 
ოთარ ლორთქიფანიძის ქ. 6, ბ. 10, 0114,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) ლევან  ნანობაშვილი 
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(540)  

Citycom 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის სა-
მსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერული 
პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113595 A 
(210) AM 113595 
(220) 2021 06 21 
(731) დავით  პირველაშვილი 

მედეა ჩახავას ქ. 4, ბ. 11, 0179, თბილისი,   
საქართველო; 
ლევან შარანგია 
ოთარ ლორთქიფანიძის ქ. 6, ბ. 10, 0114,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) ლევან  ნანობაშვილი  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.06; 26.01.24 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები და 
გაფორმება; სამრეწველო ანალიზი, სამრეწველო 
კვლევა და სამრეწველო დიზაინი; ხარისხის 
კონტროლისა და ავთენტურობის დადგენის 
სამსახური; კომპიუტერებისა და კომპიუტერუ-
ლი პროგრამების შექმნა და დამუშავება. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2022 113600 A 
(210) AM 113600 
(220) 2021 06 22 
(731) რივიენ იპ ჰოლდინგზ ლლკ 

13250 ნ. ჰაგერტი როუდი, პლიმუტი,  
მიჩიგანი 48170, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.07 
(511)  
7 – მანქანები და მანქანადანადგარები, სიმძ-
ლავრეზე მომუშავე მანქანადანადგარები; მო-
ტორები და ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტის 
მოტორებისა და ძრავების გარდა;  გადასაბმელი 
და გადამცემი კომპონენტები მანქანებისთვის, 
სახმელეთო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილის 
გარდა; სასოფლო-სამეურნეო ინსტრუმენტები, 
ხელის იარაღების გარდა;  ინკუბატორები კვერ-
ცხებისთვის; ავტომატური სავაჭრო აპარატები; 
ავტომობილის ძარა და ჩარჩოს ცენტრირების 
ჩარხები და მათი სტრუქტურული სათადარიგო 
ნაწილები; გამანაწილებელი მოწყობილობები 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; საჰაერო 
ფილტრები ავტომობილების მოტორებისა და 
ძრავებისთვის; ძრავის ცილინდრები სატრანს-
პორტო საშუალებებისთვის; გენერატორები 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; 
ანთების მოწყობილობები ხმელეთის სატრან-
სპორტო საშუალებებისთვის მოტორებისთვის; 
დანართები სატრანსპორტო საშუალებებისთ-
ვის, კერძოდ, გრეიფერის ციცხვები და დანები 
მიწისა და თავისუფალი საგნების გადასაადგი-
ლებლად; სატრანსპორტო საშუალებების პნევ-
მატური და ჰიდრავლიკური კომპრესორები; 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების ნაწი-
ლები, კერძოდ, ამნთები სანთლის სადენები; 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების ზე-
თის ტუმბოები; გამომშვები კოლექტორები ავ-
ტომობილის გამოსაბოლქვი სისტემის ნაწილე-
ბის სახით; ხმელეთის სატრანსპორტო საშუა-
ლებების საწვავის ტუმბოები; ხმელეთის სატ-
რანსპორტო საშუალებების წყლის ტუმბოები; 
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სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები, კერ-
ძოდ, ძალური სარქველები კარბიურატორების-
თვის; სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები, 
კერძოდ, მუშტას საფარი; სატრანსპორტო სა-
შუალების ნაწილები, კერძოდ, შემშვები კოლექ-
ტორი; სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები, 
კერძოდ, ძრავის მუშტას პროტექტორები; სატ-
რანსპორტო საშუალების ნაწილები, კერძოდ, 
ძრავის ბუდეები; სატრანსპორტო საშუალების 
ნაწილები, კერძოდ, სარქველის მხრეულები; სა-
ტრანსპორტო საშუალების ნაწილები, კერძოდ, 
სარქველი საბიძგებლები; სატრანსპორტო სა-
შუალების ნაწილები, კერძოდ, ზეთის გამაგრი-
ლებლები; სატრანსპორტო საშუალების ნაწი-
ლები, კერძოდ, კარტერის საფშვინები; სატრან-
სპორტო საშუალების ნაწილები, კერძოდ, ზე-
თის ავზის საცობები და სახურავები; სატრან-
სპორტო საშუალების ნაწილები, კერძოდ, ზე-
თის ავზები; მაყუჩები ავტომობილის გამოსა-
ბოლქვი სისტემის ნაწილის სახით; ხმელეთის 
სატრანსპორტო საშუალებების შიგაწვის ძრავე-
ბის ნაწილები, კერძოდ, მაერთებელი საწევები; 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების მექა-
ნიკური ძრავის ნაწილები; სატრანსპორტო სა-
შუალებაში ზეთის დონის გასაზომი საცეცი;  
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების ძრა-
ვების კბილა ღვედები; ხმელეთის სატრანსპორ-
ტო საშუალებების საწვავის ტუმბები; ხმელე-
თის სატრანსპორტო საშუალებების  ცვლადი 
დენის გენერატორები; დენის გენერატორები, 
რომლებიც, ასევე, გამოიყენება სატრანსპორტო 
საშუალების ელექტროძრავებად; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების  ნაწილები, კერძოდ, კარბიუ-
რატორები; საწვავის ინჟექტორის ნაწილები 
ხმელეთის და წყლის სატრანსპორტო საშუალე-
ბის ძრავებისთვის; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის  ჰაერის კომპრესორები; ხმელეთის სატრან-
სპორტო საშუალებების ძრავის ცილინდრები; 
საზღვაო და ხმელეთის სატრანსპორტო საშუა-
ლებების საქარე მინის საწმენდის ძრავები; 
სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ნაწილე-
ბი, კერძოდ, ჩასაბერი ჰაერის გამაგრილებელი 
და მათი შემადგენელი ნაწილები; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ძრავის ნაწილები, კერძოდ, 
შუალედური გამაგრილებლები; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ძრავის ანთების სადენები; 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების გამო-
საბოლქვი მილი; კატალიზური ნეიტრალიზა-
ტორები ავტომობილის გამოსაბოლქვი აირე-
ბისთვის; სატრანსპორტო საშუალებების ელექ-
ტრონული ანთებები; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების  ლითონის ძრავის შუასადებები; სატრან-

სპორტო საშუალებების ძრავის  საწვავის ფილ-
ტრები; სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის 
მანაწილებელი ლილვი;  სატრანსპორტო საშუა-
ლებების რადიატორები.  
 

11 – ფარები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; აბაჟურები; სარაკეტო სატრანსპორტო სა-
შუალებების ამრეკლავები; სატრანსპორტო სა-
შუალებების მაშუქები; სარაკეტო სატრანსპორ-
ტო საშუალებების უკანა გაბარიტული ფარები; 
სარაკეტო სატრანსპორტო საშუალებების მუხ-
რუჭის მაშუქები; განათების მოწყობილობები, 
კერძოდ, ორგანული შუქდიოდური (OLED) გა-
ნათების მოწყობილობები და შუქდიოდური 
(LED) განათების მოწყობილობები; სატრან-
სპორტო საშუალებების  განათების მოწყობი-
ლობები; საჰაერო ფილტრები ჰაერის კონდი-
ციონერებისათვის სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის  სამგზავრო განყოფილებებში; ნაწილები გა-
თბობის და ჰაერის კონდიციონერების სის-
ტემებისთვის, კერძოდ, გამათბობლის რადია-
ტორები და გაზის გამაგრილებლები სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის; გალღობის მოწ-
ყობილობები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; შუქ-ხაზები სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის; სატრანსპორტო საშუალებების ჰაერის 
კონდიციონერები; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის კლიმატ-კონტროლის სისტემა გათბობის, 
ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირებისათვის; 
სატრანსპორტო საშუალებების  რეფლექტორე-
ბი; სატრანსპორტო საშუალებებში გამოყენებუ-
ლი სინათლის წერტილოვანი წყაროები;  სატ-
რანსპორტო საშუალებების ჰაერის კონდიცირე-
ბის მოწყობილობები; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების გათბობის აპარატურა; სატრანსპორტო სა-
შუალებების გამათბობლები; ელექტროჩაიდნე-
ბი; პორტატიული ღუმლები; ნიჟარები; საკარვე 
ლამპები (სანათები); ინდუქციური ქურა-პანე-
ლები; ონკანის სასხურებლები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება; ელექ-
ტრონული აკუმულატორული სისტემების, 
რომლებიც მოიცავენ უსადენოდ დაკავშირე-
ბულ ელექტროაკუმულატორულ აპარატურას 
ჩაშენებული და დისტანციურად განახლებადი 
პროგრამული და პროგრამულ-აპარატურული 
უზრუნველყოფით და დამხმარე პროგრამული 
უზრუნველყოფით, მართვა შეგროვებული ელ-
ექტროენერგიის შესანახად და გასანაწილებ-
ლად მესამე პირებზე, ბიზნესის საჭიროების-
თვის და აღნიშნულთან დაკავშირებული ბიზ-
ნეს-კონსულტაციები; ხმელეთს სატრანსპორტო 
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საშუალებებთან და სატრანსპორტო საშუალე-
ბებთან დაკავშირებული სადილერო მომსახუ-
რება; ხმელეთს სატრანსპორტო საშუალებებთან 
და სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავში-
რებული საცალო ვაჭრობის მაღაზიები, მაღა-
ზიები და „პოპ-აპ“ (pop-up) ტიპის მაღაზიები; 
ბიზნეს-კონსულტაციებით მომსახურება, კერ-
ძოდ, დახმარების უზრუნველყოფა ბიზნეს-
სტრატეგიების განვითარებაში; კონსულტაციე-
ბი ენერგოეფექტურობის სფეროში, დაკავშირე-
ბული მზის და აღდგენად ენერგიასთან; მომ-
ხმარებლების უზრუნველყოფა შეძენასთან და-
კავშირებული რჩევებით და კონსულტაციებით 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების შესა-
ძენად; ონლაინ რეჟიმში სატრანსპორტო საშუა-
ლებებთან და დამტენ სადგურებთან დაკავში-
რებული საცნობარო ინფორმაციით მომსახურე-
ბის უზრუნველყოფა; ავტოპარკების საწვავით 
მართვის მომსახურება; ავტოპარკების მართვის 
მომსახურება, კომერციული დანიშნულების ავ-
ტოპარკებზე თვალყურის დევნის სახით. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლადი საქმიანობა; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებული საქმიანობა; სადაზღვევო კომპანიის 
მომსახურება;  ფინანსური მომსახურება; უძრა-
ვი ქონებით მომსახურება, კერძოდ, სამრეწვე-
ლო საკუთრების ლიზინგი და მენეჯმენტი 
მესამე პირებისთვის. 
 

37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟო და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, ნავ-
თობისა და გაზის ჭაბურღილები; უსადენოდ 
დაკავშირებული ელექტრო აკუმულატორული 
აპარატურის მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურე-
ბა, შეკეთება და განახლება და ამასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაცია, დაგროვებული ელ-
ექტროენერგიის შესანახად და განსამუხტად 
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნების და გამოყე-
ნების მიზნების სტაბილიზაციისათვის და და-
საკმაყოფილებლად; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების ტექნიკური მომსახურების და შეკეთების 
მომსახურების უზრუნველყოფა; კონსულტაცია 
სატრანსპორტო საშუალების შეკეთების სფერო-
ში; კონსულტაცია სატრანსპორტო საშუალების 
ტექნიკური მომსახურების სფეროში; სატრან-
სპორტო საშუალებების აკუმულატორების და-
ტენვა; სატრანსპორტო საშუალებების მომხმა-
რებელზე მორგების მომსახურება, კერძოდ, 
არასტანდარტული სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის შექმნა; სატრანსპორტო საშუალებების და-
ტენვის სადგურებით მომსახურება; სატრან-
სპორტო საშუალებების შეკეთება და ტექნიკუ-

რი მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის დეტალიზაცია; ავტოგასამართი სადგურე-
ბი; სატრანსპორტო საშუალებების შეღებვა; ელ-
ექტრომობილების დამტენი  სადგურებით მომ-
სახურება; ავტოპარკების მართვის სამსახურები 
ავტოპარკის სატრანსპორტო საშუალებების ტე-
ქნიკური მომსახურების სახით; გზაზე საგანგე-
ბო დახმარების სამსახურები, კერძოდ, საგზაო 
დახმარების გამოძახებებზე რეაგირება, დაშვე-
ბული საბურავის შეცვლა, აკუმულატორის საა-
ვარიო დატენვა; სამშენებლო სამუშაოები; რე-
მონტი; სამონტაჟო მომსახურება; სპეციალიზე-
ბული ელექტრომობილების პროექტირება, გან-
ვითარება და წარმოება; სპეციალიზებული ელ-
ექტრომობილების ტექნიკური მომსახურება, 
მომსახურება და რემონტი. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება; ძრა-
ვიანი სატრანსპორტო საშუალების ლიზინგი; 
ავტომანქანის გაზიარების (ქარშერინგი) მომსა-
ხურება; მოგზაურობის გაზიარების (რაიდშე-
რინგი) მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების ტრანსპორტირება და შენახვა; სატრანს-
პორტო საშუალებების გაქირავება; სატრანს-
პორტო საშუალების მართვის მომსახურება; 
სატრანსპორტო საშუალებების ბუქსირება; სატ-
რანსპორტო საშუალებების გაქირავების მომსა-
ხურება; დაჯავშნილი ავტომობილების გაქირა-
ვება; გზაზე გადაუდებელი დახმარების სამსა-
ხურები, კერძოდ, ბუქსირება, ჯალამბრით ამო-
წევის და გასაღების მიტანის მომსახურება; 
სამგზავრო მარშრუტის დაგეგმვა. 
 

40 – მასალათა დამუშავება; ნარჩენებისა და ნაგ-
ვის გადამუშავება; ჰაერის გასუფთავება და 
წყლის დაწმენდა; ბეჭდვითი მომსახურება; საკ-
ვებისა და სასმელის კონსერვაცია; უსადენოდ 
დაკავშირებული ელექტრო აკუმულატორული 
აპარატურის, რომელიც აღჭურვილია  ჩაშენე-
ბული და დისტანციურად განახლებადი პრო-
გრამული და პროგრამულ-აპარატურული უზ-
რუნველყოფით, რომლებიც განკუთვნილია და-
გროვებული ელექტროენერგიის შესანახად და 
განსამუხტად ელექტროენერგიაზე მოთხოვნე-
ბის და გამოყენების მიზნების სტაბილიზაციისა 
და დასაკმაყოფილებლად, ლიზინგი; სატრან-
სპორტო საშუალებების აკრილით გაწყობა.  
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები; საგანმანათლებლო მომ-
სახურება, კერძოდ, სწავლება სატრანსპორტო 
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საშუალებების შექმნის, განვითარების, წარმოე-
ბის, ტექნიკური მომსახურების, მომსახურების 
და რემონტის სფეროში; ხმელეთის სატრანს-
პორტო საშულებით, ნავებით, ველოსიპედებით 
და ფეხით სამოგზაურო ექსკურსიებისა და სა-
ავტომობილო მოგზაურობის ტიპის ექსკურსიე-
ბის მოწყობა და ჩატარება; ავტომობილის მარ-
თვის სასწავლო ტიპის გართობა; განათლება; 
სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართო-
ბა; სპორტული და კულტურული ღონისძიებე-
ბი; საგანმანათლებლო მომსახურება, კერძოდ, 
სწავლება სპეციალიზებული ელექტრო ავტო-
მობილების შექმნის, განვითარების, წარმოების, 
ტექნიკური მომსახურების, მომსახურების და 
რემონტის სფეროში. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და ნაშრომები; სამრეწველო ანალი-
ზი, სამრეწველო კვლევა და სამრეწველო დი-
ზაინი; ხარისხის კონტროლისა და ავთენტუ-
რობის დადგენის სამსახური; კომპიუტერებისა 
და კომპიუტერული პროგრამების შექმნა  და 
განვითარება; სატრანსპორტო საშუალებების 
მონიტორინგი მათი სწორი მუშაობის უზრუნ-
ველსაყოფად; ელექტრომობილების ფუნქციო-
ნირების, მუშაობის და ეფექტურობის დისტან-
ციური მონიტორინგი; არაჩამოსატვირთი პრო-
გრამული უზრუნველყოფით უზრუნველყოფა, 
რომელიც გამოიყენება ელექტრომობილების 
დამუხტვის წინასწარი ანალიზისა და ტექნიკუ-
რი მომსახურებისთვის, ასევე, მომხმარებელთა 
მოთხოვნების წინასწარი ანალიზისთვის; საინ-
ჟინრო პროექტირების მომსახურება; კონსულ-
ტაცია პროდუქტის განვითარების სფეროში; სა-
კონსულტაციო მომსახურება ავტომობილების 
დიზაინის სფეროში მესამე პირებისთვის; კონ-
სულტაცია საინჟინრო სფეროში; ჩაშენებული 
პროგრამულ-აპარატურული და პროგრამული 
უზრუნველყოფის მქონე უსადენოდ დაკავში-
რებული ელექტრო აკუმულატორული აპარა-
ტურის მონიტორინგი ელექტროენერგიის დაგ-
როვებისა და მიწოდებისთვის,  სათანადო ფუნ-
ქციონირების და პროგრამირების უზრუნველ-
საყოფად ელექტროენერგიის მოთხოვნებისა და 
გამოყენების მიზნების დასაკმაყოფილებლად; 
ელექტრო აკუმულატორული სისტემების პრო-
ექტირება, რომლებიც მოიცავენ უსადენოდ და-
კავშირებულ ელექტრო აკუმულატორულ აპა-
რატურას და დამხმარე პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას, ყველა ეს დაგროვილი ელექტროენ-
ერგიის შესანახად და განსამუხტად, პროექტის 

ეფექტურობის ოპტიმიზაციისთვის და აღნიშ-
ნული სისტემების პროგრამირებისა და კონფი-
გურაციისთვის და მათთან დაკავშირებული 
საკონსულტაციო მომსახურება; პროგრამული 
უზრუნველყოფის მომსახურების სახით (SAAS) 
მომსახურება, გამოხატული პროგრამული უზ-
რუნველყოფის სახით  დაგროვილი ენერგიის 
შენახვის და განმუხტვის მონიტორინგის, ოპ-
ტიმიზაციის და რეგულირების მიზნით უსადე-
ნოდ დაკავშირებულ ელექტრო აკუმულატო-
რულ აპარატებზე და აპარატებიდან; ონლაი-
ნური, არაჩამოსატვირთი პროგრამული უზ-
რუნველყოფით უზრუნველყოფა დაგროვილი 
ენერგიის შენახვის და განმუხტვის მონიტო-
რინგის, ოპტიმიზაციის და რეგულირების მიზ-
ნით უსადენოდ დაკავშირებულ ელექტრო აკუ-
მულატორულ აპარატებზე და აპარატებიდან; 
უსადენოდ დაკავშირებულ ელექტრო აკუმუ-
ლატორულ აპარატებში ჩაშენებული პროგრა-
მული და პროგრამულ-აპარატურული უზრუნ-
ველყოფის მართვა დაგროვილი ელექტროენერ-
გიის შესანახად და განსამუხტად პროგრამირე-
ბადი და კონფიგურირებადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის მეშვეობით ელექტრო აკუმულა-
ტორული აპარატებისთვის; დისტანციურად გა-
ნახლებადი კომპიუტერის პროგრამული და 
პროგრამულ-აპარატურული უზრუნველყოფის, 
რომელიც ჩაშენებულია უსადენოდ დაკავშირე-
ბულ ელექტრო აკუმულატორულ აპარატებში,  
მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურება, შეკეთება 
და სრულყოფა და მათთან დაკავშირებული 
კონსულტაცია, განკუთვნილი დაგროვილი ელ-
ექტროენერგიის შესანახად და განსამუხტად, 
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნების და გამოყე-
ნების მიზნების სტაბილიზაციისათვის და და-
საკმაყოფილებლად; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების ინსპექტირების სამსახური ახალი და 
მეორადი ავტომობილებისთვის, იმ პირებისთ-
ვის, რომლებიც ყიდულობენ ან ყიდიან თა-
ვიანთ ავტომობილებს; დაზიანებული ავტომო-
ბილების ინსპექტირების სამსახურები; ავტო-
მობილების ინსპექტირება; ავტომობილების ნა-
წილების დიზაინის მომსახურება; ავტოპარკის 
მონიტორინგის მომსახურება უსაფრთხოების 
მიზნით; გატაცებული მანქანების დაბრუნების 
მომსახურება; არაჩამოსატვირთი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ავტოპარკის მართვის სფერო-
ში; არაჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  სატრანსპორტო საშუალებების შეძე-
ნის, დაფინანსების, ლიზინგის, დაზღვევის, 
უსაფრთხოების, დაცვის და დიაგნოსტიკის 
მართვის სფეროში. 
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45 – იურიდიული მომსახურება; მატერიალური 
ქონებისა და პიროვნებების  ფიზიკური  დაცვის 
სამსახური; პერსონალური და სოციალური 
მომსახურება, გაწეული სხვათა მიერ ინდივი-
დების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; 
უსაფრთხოების მიზნით ავტოპარკის მონიტო-
რინგის მომსახურება; საავარიო გზისპირა მომ-
სახურება, კერძოდ, ხერგილების (შეფერხებე-
ბის) მოხსნა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113601 A 
(210) AM 113601 
(220) 2021 06 22 
(731) რივიენ იპ ჰოლდინგზ, ლლკ 

13250 ნ. ჰაგერტი როუდი, პლიმუტი,  
მიჩიგანი 48170, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

RIVIAN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 – მანქანები და მანქანადანადგარები, სიმძ-
ლავრეზე მომუშავე მანქანადანადგარები; მო-
ტორები და ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტის 
მოტორებისა და ძრავების გარდა;  გადასაბმელი 
და გადამცემი კომპონენტები მანქანებისთვის, 
სახმელეთო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილის 
გარდა; სასოფლო-სამეურნეო ინსტრუმენტები, 
ხელის იარაღების გარდა;  ინკუბატორები კვერ-
ცხებისთვის; ავტომატური სავაჭრო აპარატები; 
ავტომობილის ძარა და ჩარჩოს ცენტრირების 
ჩარხები და მათი სტრუქტურული სათადარიგო 
ნაწილები; გამანაწილებელი მოწყობილობები 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; საჰაერო 
ფილტრები ავტომობილების მოტორებისა და 
ძრავებისთვის; ძრავის ცილინდრები სატრანს-
პორტო საშუალებებისთვის; გენერატორები 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; 
ანთების მოწყობილობები ხმელეთის სატრანს-
პორტო საშუალებებისთვის მოტორებისთვის; 
დანართები სატრანსპორტო საშუალებებისთ-
ვის, კერძოდ, გრეიფერის ციცხვები და დანები 
მიწისა და თავისუფალი საგნების გადასაადგი-
ლებლად; სატრანსპორტო საშუალებების პნევ-
მატური და ჰიდრავლიკური კომპრესორები; 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების ნაწი-
ლები, კერძოდ, ამნთები სანთლის სადენები; 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების ზე-
თის ტუმბოები; გამომშვები კოლექტორები ავ-
ტომობილის გამოსაბოლქვი სისტემის ნაწილე-

ბის სახით; ხმელეთის სატრანსპორტო საშუა-
ლებების საწვავის ტუმბოები; ხმელეთის სატ-
რანსპორტო საშუალებების წყლის ტუმბოები; 
სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები, კერ-
ძოდ, ძალური სარქველები კარბიურატორების-
თვის; სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები, 
კერძოდ, მუშტას საფარი; სატრანსპორტო სა-
შუალების ნაწილები, კერძოდ, შემშვები კოლექ-
ტორი; სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები, 
კერძოდ, ძრავის მუშტას პროტექტორები; სატ-
რანსპორტო საშუალების ნაწილები, კერძოდ, 
ძრავის ბუდეები; სატრანსპორტო საშუალების 
ნაწილები, კერძოდ, სარქველის მხრეულები; 
სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები, კერ-
ძოდ, სარქველი საბიძგებლები; სატრანსპორტო 
საშუალების ნაწილები, კერძოდ, ზეთის გა-
მაგრილებლები; სატრანსპორტო საშუალების 
ნაწილები, კერძოდ, კარტერის საფშვინები; სატ-
რანსპორტო საშუალების ნაწილები, კერძოდ, 
ზეთის ავზის საცობები და სახურავები; სატ-
რანსპორტო საშუალების ნაწილები, კერძოდ, 
ზეთის ავზები; მაყუჩები ავტომობილის გამოსა-
ბოლქვი სისტემის ნაწილის სახით; ხმელეთის 
სატრანსპორტო საშუალებების შიგაწვის ძრავე-
ბის ნაწილები, კერძოდ, მაერთებელი საწევები; 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების მექა-
ნიკური ძრავის ნაწილები; სატრანსპორტო სა-
შუალებაში ზეთის დონის გასაზომი საცეცი;  
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების ძრა-
ვების კბილა ღვედები; ხმელეთის სატრანსპორ-
ტო საშუალებების საწვავის ტუმბები; ხმელე-
თის სატრანსპორტო საშუალებების  ცვლადი 
დენის გენერატორები; დენის გენერატორები, 
რომლებიც, ასევე, გამოიყენება სატრანსპორტო 
საშუალების ელექტროძრავებად; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების  ნაწილები, კერძოდ, კარბიუ-
რატორები; საწვავის ინჟექტორის ნაწილები 
ხმელეთის და წყლის სატრანსპორტო საშუალე-
ბის ძრავებისთვის; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის  ჰაერის კომპრესორები; ხმელეთის სატრან-
სპორტო საშუალებების ძრავის ცილინდრები; 
საზღვაო და ხმელეთის სატრანსპორტო საშუა-
ლებების საქარე მინის საწმენდის ძრავები; სატ-
რანსპორტო საშუალებების ძრავის ნაწილები, 
კერძოდ, ჩასაბერი ჰაერის გამაგრილებელი და 
მათი შემადგენელი ნაწილები; სატრანსპორტო 
საშუალებების ძრავის ნაწილები, კერძოდ, შუა-
ლედური გამაგრილებლები; სატრანსპორტო სა-
შუალებების ძრავის ანთების სადენები; ხმელე-
თის სატრანსპორტო საშუალებების გამოსა-
ბოლქვი მილი; კატალიზური ნეიტრალიზატო-
რები ავტომობილის გამოსაბოლქვი აირებისთ-
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ვის; სატრანსპორტო საშუალებების ელექტრო-
ნული ანთებები; სატრანსპორტო საშუალებების  
ლითონის ძრავის შუასადებები; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების ძრავის  საწვავის ფილტრები; 
სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის მანაწი-
ლებელი ლილვი;  სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის რადიატორები. 
 

11 – ფარები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; აბაჟურები; სარაკეტო სატრანსპორტო სა-
შუალებების ამრეკლავები; სატრანსპორტო სა-
შუალებების მაშუქები; სარაკეტო სატრანსპორ-
ტო საშუალებების უკანა გაბარიტული ფარები; 
სარაკეტო სატრანსპორტო საშუალებების მუხ-
რუჭის მაშუქები; განათების მოწყობილობები, 
კერძოდ, ორგანული შუქდიოდური (OLED) გა-
ნათების მოწყობილობები და შუქდიოდური 
(LED) განათების მოწყობილობები; სატრანს-
პორტო საშუალებების  განათების მოწყობილო-
ბები; საჰაერო ფილტრები ჰაერის კონდიციონე-
რებისათვის სატრანსპორტო საშუალებების  სა-
მგზავრო განყოფილებებში; ნაწილები გათბო-
ბის და ჰაერის კონდიციონერების სისტემების-
თვის, კერძოდ, გამათბობლის რადიატორები 
და გაზის გამაგრილებლები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; გალღობის მოწყობილობები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; შუქ-ხა-
ზები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატ-
რანსპორტო საშუალებების ჰაერის კონდიციო-
ნერები; სატრანსპორტო საშუალებების კლი-
მატ-კონტროლის სისტემა გათბობის, ვენტილა-
ციის და ჰაერის კონდიცირებისათვის; სატრან-
სპორტო საშუალებების  რეფლექტორები; სატ-
რანსპორტო საშუალებებში გამოყენებული სი-
ნათლის წერტილოვანი წყაროები;  სატრანს-
პორტო საშუალებების ჰაერის კონდიცირების 
მოწყობილობები; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის გათბობის აპარატურა; სატრანსპორტო სა-
შუალებების გამათბობლები; ელექტროჩაიდნე-
ბი; პორტატიული ღუმლები; ნიჟარები; საკარვე 
ლამპები (სანათები); ინდუქციური ქურა-პანე-
ლები; ონკანის სასხურებლები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება; ელექ-
ტრონული აკუმულატორული სისტემების, რო-
მლებიც მოიცავენ უსადენოდ დაკავშირებულ 
ელექტროაკუმულატორულ აპარატურას ჩაშე-
ნებული და დისტანციურად განახლებადი 
პროგრამული და პროგრამულ-აპარატურული 
უზრუნველყოფით და დამხმარე პროგრამული 
უზრუნველყოფით, მართვა შეგროვებული ელ-
ექტროენერგიის შესანახად და გასანაწილებ-

ლად მესამე პირებზე, ბიზნესის საჭიროების-
თვის და აღნიშნულთან დაკავშირებული ბიზ-
ნეს-კონსულტაციები; ხმელეთს სატრანსპორტო 
საშუალებებთან და სატრანსპორტო საშუალე-
ბებთან დაკავშირებული სადილერო მომსახუ-
რება; ხმელეთს სატრანსპორტო საშუალებებთან 
და სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავში-
რებული საცალო ვაჭრობის მაღაზიები, მაღა-
ზიები და „პოპ-აპ“ (pop-up) ტიპის მაღაზიები; 
ბიზნეს-კონსულტაციებით მომსახურება, კერ-
ძოდ, დახმარების უზრუნველყოფა ბიზნეს-
სტრატეგიების განვითარებაში; კონსულტაციე-
ბი ენერგოეფექტურობის სფეროში, დაკავშირე-
ბული მზის და აღდგენად ენერგიასთან; მომ-
ხმარებლების უზრუნველყოფა შეძენასთან და-
კავშირებული რჩევებით და კონსულტაციებით 
ხმელეთის სატრანსპორტო საშუალებების შესა-
ძენად; ონლაინ რეჟიმში სატრანსპორტო საშუა-
ლებებთან და დამტენ სადგურებთან დაკავში-
რებული საცნობარო ინფორმაციით მომსახურე-
ბის უზრუნველყოფა; ავტოპარკების საწვავით 
მართვის მომსახურება; ავტოპარკების მართვის 
მომსახურება, კომერციული დანიშნულების ავ-
ტოპარკებზე თვალყურის დევნის სახით. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლადი საქმიანობა; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებული საქმიანობა; სადაზღვევო კომპანიის 
მომსახურება;  ფინანსური მომსახურება; უძრა-
ვი ქონებით მომსახურება, კერძოდ, სამრეწვე-
ლო საკუთრების ლიზინგი და მენეჯმენტი მე-
სამე პირებისთვის. 
 

37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟო და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, 
ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილები; უსადე-
ნოდ დაკავშირებული ელექტრო აკუმულატო-
რული აპარატურის მონტაჟი, ტექნიკური მომ-
სახურება, შეკეთება და განახლება და ამასთან 
დაკავშირებული კონსულტაცია, დაგროვებუ-
ლი ელექტროენერგიის შესანახად და განსა-
მუხტად ელექტროენერგიაზე მოთხოვნების და 
გამოყენების მიზნების სტაბილიზაციისათვის 
და დასაკმაყოფილებლად; სატრანსპორტო სა-
შუალებების ტექნიკური მომსახურების და შე-
კეთების მომსახურების უზრუნველყოფა; კონ-
სულტაცია სატრანსპორტო საშუალების შეკე-
თების სფეროში; კონსულტაცია სატრანსპორტო 
საშუალების ტექნიკური მომსახურების სფერო-
ში; სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულა-
ტორების დატენვა; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის მომხმარებელზე მორგების მომსახურება, 
კერძოდ, არასტანდარტული სატრანსპორტო სა-
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შუალებების შექმნა; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების დატენვის სადგურებით მომსახურება; სა-
ტრანსპორტო საშუალებების შეკეთება და ტექ-
ნიკური მომსახურება; სატრანსპორტო საშუა-
ლებების დეტალიზაცია; ავტოგასამართი სად-
გურები; სატრანსპორტო საშუალებების შეღებ-
ვა; ელექტრომობილების დამტენი  სადგურე-
ბით მომსახურება; ავტოპარკების მართვის სამ-
სახურები ავტოპარკის სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ტექნიკური მომსახურების სახით; 
გზაზე საგანგებო დახმარების სამსახურები, 
კერძოდ, საგზაო დახმარების გამოძახებებზე 
რეაგირება, დაშვებული საბურავის შეცვლა, 
აკუმულატორის საავარიო დატენვა; სამშენებ-
ლო სამუშაოები; რემონტი; სამონტაჟო მომ-
სახურება; სპეციალიზებული ელექტრომობი-
ლების პროექტირება, განვითარება და წარმოე-
ბა; სპეციალიზებული ელექტრომობილების ტე-
ქნიკური მომსახურება, მომსახურება და რემონ-
ტი. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება; ძრა-
ვიანი სატრანსპორტო საშუალების ლიზინგი; 
ავტომანქანის გაზიარების (ქარშერინგი) მომსა-
ხურება; მოგზაურობის გაზიარების (რაიდშე-
რინგი) მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების ტრანსპორტირება და შენახვა; სატრანს-
პორტო საშუალებების გაქირავება; სატრანს-
პორტო საშუალების მართვის მომსახურება; 
სატრანსპორტო საშუალებების ბუქსირება; სატ-
რანსპორტო საშუალებების გაქირავების მომსა-
ხურება; დაჯავშნილი ავტომობილების გაქირა-
ვება; გზაზე გადაუდებელი დახმარების სამსა-
ხურები, კერძოდ, ბუქსირება, ჯალამბრით ამო-
წევის და გასაღების მიტანის მომსახურება; 
სამგზავრო მარშრუტის დაგეგმვა. 
 

40 – მასალათა დამუშავება; ნარჩენებისა და ნაგ-
ვის გადამუშავება; აერის გასუფთავება და 
წყლის დაწმენდა; ბეჭდვითი მომსახურება; საკ-
ვებისა და სასმელის კონსერვაცია; უსადენოდ 
დაკავშირებული ელექტრო აკუმულატორული 
აპარატურის, რომელიც აღჭურვილია  ჩაშენე-
ბული და დისტანციურად განახლებადი პრო-
გრამული და პროგრამულ-აპარატურული უზ-
რუნველყოფით, რომლებიც განკუთვნილია და-
გროვებული ელექტროენერგიის შესანახად და 
განსამუხტად ელექტროენერგიაზე მოთხოვნე-
ბის და გამოყენების მიზნების სტაბილიზაციისა 
და დასაკმაყოფილებლად, ლიზინგი; სატრანს-
პორტო საშუალებების აკრილით გაწყობა. 
 

41 – განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რული ღონისძიებები; საგანმანათლებლო მომ-
სახურება, კერძოდ, სწავლება სატრანსპორტო 
საშუალებების შექმნის, განვითარების, წარმოე-
ბის, ტექნიკური მომსახურების, მომსახურების 
და რემონტის სფეროში; ხმელეთის სატრანს-
პორტო საშულებით, ნავებით, ველოსიპედებით 
და ფეხით სამოგზაურო ექსკურსიებისა და 
საავტომობილო მოგზაურობის ტიპის ექსკურ-
სიების მოწყობა და ჩატარება; ავტომობილის 
მართვის სასწავლო ტიპის გართობა; განათლე-
ბა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გარ-
თობა; სპორტული და კულტურული ღონისძიე-
ბები; საგანმანათლებლო მომსახურება, კერ-
ძოდ, სწავლება სპეციალიზებული ელექტრო 
ავტომობილების შექმნის, განვითარების, წარ-
მოების, ტექნიკური მომსახურების, მომსახურე-
ბის და რემონტის სფეროში. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და ნაშრომები; სამრეწველო ანალი-
ზი, სამრეწველო კვლევა და სამრეწველო დი-
ზაინი; ხარისხის კონტროლისა და ავთენტუ-
რობის დადგენის სამსახური; კომპიუტერებისა 
და კომპიუტერული პროგრამების შექმნა  და 
განვითარება; სატრანსპორტო საშუალებების 
მონიტორინგი მათი სწორი მუშაობის უზრუნ-
ველსაყოფად; ელექტრომობილების ფუნქციო-
ნირების, მუშაობის და ეფექტურობის დისტან-
ციური მონიტორინგი; არაჩამოსატვირთი პრო-
გრამული უზრუნველყოფით უზრუნველყოფა, 
რომელიც გამოიყენება ელექტრომობილების 
დამუხტვის წინასწარი ანალიზისა და ტექნი-
კური მომსახურებისთვის, ასევე, მომხმარებელ-
თა მოთხოვნების წინასწარი ანალიზისთვის; 
საინჟინრო პროექტირების მომსახურება; კონ-
სულტაცია პროდუქტის განვითარების სფერო-
ში; საკონსულტაციო მომსახურება ავტომობი-
ლების დიზაინის სფეროში მესამე პირებისთ-
ვის; კონსულტაცია საინჟინრო სფეროში; ჩაშე-
ნებული პროგრამულ-აპარატურული და პრო-
გრამული უზრუნველყოფის მქონე უსადენოდ 
დაკავშირებული ელექტრო აკუმულატორული 
აპარატურის მონიტორინგი ელექტროენერგიის 
დაგროვებისა და მიწოდებისთვის,  სათანადო 
ფუნქციონირების და პროგრამირების უზრუნ-
ველსაყოფად ელექტროენერგიის მოთხოვნები-
სა და გამოყენების მიზნების დასაკმაყოფილებ-
ლად; ელექტრო აკუმულატორული სისტემების 
პროექტირება, რომლებიც მოიცავენ უსადენოდ 
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დაკავშირებულ ელექტრო აკუმულატორულ 
აპარატურას და დამხმარე პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფას, ყველა ეს დაგროვილი ელექტრო-
ენერგიის შესანახად და განსამუხტად, პროექ-
ტის ეფექტურობის ოპტიმიზაციისთვის და აღ-
ნიშნული სისტემების პროგრამირებისა და კონ-
ფიგურაციისთვის და მათთან დაკავშირებული 
საკონსულტაციო მომსახურება; პროგრამული 
უზრუნველყოფის მომსახურების სახით (SAAS) 
მომსახურება, გამოხატული პროგრამული უზ-
რუნველყოფის სახით  დაგროვილი ენერგიის 
შენახვის და განმუხტვის მონიტორინგის, ოპ-
ტიმიზაციის და რეგულირების მიზნით უსა-
დენოდ დაკავშირებულ ელექტრო აკუმულატო-
რულ აპარატებზე და აპარატებიდან; ონლაი-
ნური, არაჩამოსატვირთი პროგრამული უზ-
რუნველყოფით უზრუნველყოფა დაგროვილი 
ენერგიის შენახვის და განმუხტვის მონიტო-
რინგის, ოპტიმიზაციის და რეგულირების მიზ-
ნით უსადენოდ დაკავშირებულ ელექტრო აკუ-
მულატორულ აპარატებზე და აპარატებიდან; 
უსადენოდ დაკავშირებულ ელექტრო აკუმუ-
ლატორულ აპარატებში ჩაშენებული პროგრა-
მული და პროგრამულ-აპარატურული უზრუნ-
ველყოფის მართვა დაგროვილი ელექტროენერ-
გიის შესანახად და განსამუხტად პროგრამი-
რებადი და კონფიგურირებადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის მეშვეობით ელექტრო აკუმუ-
ლატორული აპარატებისთვის; დისტანციურად 
განახლებადი კომპიუტერის პროგრამული და 
პროგრამულ-აპარატურული უზრუნველყოფის, 
რომელიც ჩაშენებულია უსადენოდ დაკავშირე-
ბულ ელექტრო აკუმულატორულ აპარატებში,  
მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურება, შეკეთება 
და სრულყოფა და მათთან დაკავშირებული 
კონსულტაცია, განკუთვნილი დაგროვილი ელ-
ექტროენერგიის შესანახად და განსამუხტად, 
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნების და გამოყე-
ნების მიზნების სტაბილიზაციისათვის და და-
საკმაყოფილებლად; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების ინსპექტირების სამსახური ახალი და 
მეორადი ავტომობილებისთვის, იმ პირებისთ-
ვის, რომლებიც ყიდულობენ ან ყიდიან თა-
ვიანთ ავტომობილებს; დაზიანებული ავტომო-
ბილების ინსპექტირების სამსახურები; ავტო-
მობილების ინსპექტირება; ავტომობილების ნა-
წილების დიზაინის მომსახურება; ავტოპარკის 
მონიტორინგის მომსახურება უსაფრთხოების 
მიზნით; გატაცებული მანქანების დაბრუნების 
მომსახურება; არაჩამოსატვირთი პროგრამული 
უზრუნველყოფა ავტოპარკის მართვის სფერო-
ში; არაჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნ-

ველყოფა  სატრანსპორტო საშუალებების შეძე-
ნის, დაფინანსების, ლიზინგის, დაზღვევის, 
უსაფრთხოების, დაცვის და დიაგნოსტიკის 
მართვის სფეროში. 
 

45 – იურიდიული მომსახურება; მატერიალური 
ქონებისა და პიროვნებების  ფიზიკური  დაცვის 
სამსახური; პერსონალური და სოციალური 
მომსახურება, გაწეული სხვათა მიერ ინდივი-
დების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; 
უსაფრთხოების მიზნით ავტოპარკის მონიტო-
რინგის მომსახურება; საავარიო გზისპირა მომ-
სახურება, კერძოდ, ხერგილების (შეფერხებე-
ბის) მოხსნა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113609 A 
(210) AM 113609 
(220) 2021 06 23 
(731) შპს „სალო“ 

ივანე ჯავახიშვილის ქ. 59, თეთრიწყარო,  
საქართველო 

(540)  

paris baby 
(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 2022 113613 A 
(210) AM 113613 
(220) 2021 06 24 
(731) სს „ვოლსი“ 

გიო ხუციშვილის ქ. 3, საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) მუქი მწვანე, ნარინჯისფერი 
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(531) 26.04.09; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.06;  
26.11.07; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12 

(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
 

37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, 
ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113614 A 
(210) AM 113614 
(220) 2021 06 24 
(731) სს „ვოლსი“ 

გიო ხუციშვილის ქ. 3, საბურთალოს  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

 (540) 

 
(591) მუქი მწვანე, ნარინჯისფერი 
(531) 26.04.09; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.06;  

26.11.07; 28.19; 29.01.12 
(511) 
36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფუ-
ლად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებას-
თან დაკავშირებული საქმიანობა. 
 

37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და 
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, 
ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113616 A 
(210) AM 113616 
(220) 2021 06 24 
(731) შპს „BEAUTY WAY“ 

კარგარეთელის ქ. 5, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 

(531) 26.01.05; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.12;  
27.05.10 

(511)  
3 – ტანის სკრაბი; დამატენიანებელი სახის კრე-
მი; სახის შრატი; სახის დასაბანი ქაფი; მზისგან 
დამცავი სახის კრემი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113686 A 
(210) AM 113686 
(220) 2021 06 25 
(731) პეკინ მასკკინგ ტექნოლოჯი  

დეველოპმენტ კო., ლტდ. 
№1, 3ფ, ბილდინგ 9 №14 მალიანდაო  
როუდ სიჩენ დისტრიქტ, პეკინი, 100056,  
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.22 
(511)  
34 – სათუთუნე; ასანთი; მოსაწევი მილი; თამ-
ბაქო; მილების საწმენდები თამბაქოს მილების-
თვის; ელექტრონული სიგარეტი; თხევადი 
ხსნარები ელექტრონულ სიგარეტში გამოყენე-
ბისთვის; მუნდშტუკის ქაღალდი; სიგარეტის 
ფილტრები; შემწოვი ქაღალდი თამბაქოს მილე-
ბისთვის. 
 

35 – რეკლამა; საქონლის პრეზენტაცია საკომუ-
ნიკაციო საშუალებებზე, საცალო ვაჭრობის 
მიზნებისთვის; ბიზნესის მართვის ხელშეწყობა; 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოს მომსახურება; 
საქონლისა და მომსახურების მყიდველებისა 
და გამყიდველებისთვის ონლაინ ბაზარზე ად-
გილის უზრუნველყოფა; მარკეტინგი; გაყიდვე-
ბის სტიმულირება სხვებისთვის; მომარაგების 
მომსახურება სხვებისთვის (საქონლისა და მომ-
სახურების მიწოდება სხვა ბიზნესებისთვის); 
სპონსორების მოძებნა; ონლაინ რეკლამა კომ-
პიუტერულ ქსელში; საჯარო რეკლამირება; ვი-
ტრინების მორთვა; ბიზნეს მოთხოვნები; სხვე-
ბის საქონლისა და მომსახურების ლიცენზი-
რების ადმინისტრირება; სავაჭრო სტენდების 
გაქირავება; მარკეტინგული კვლევა; კომერციუ-
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ლი ინფორმაციის სააგენტოს მომსახურება; აუ-
თსორსინგის მომსახურება (ბიზნესის ხელშეწ-
ყობა); ინფორმაციის ინდექსების შედგენა კო-
მერციული ან სარეკლამო მიზნებით; მონაცემ-
თა განახლება და შენარჩუნება კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზებში. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113697 A 
(210) AM 113697 
(220) 2021 06 29 
(731) შპს „ქროსთი გლობალ“ 

ნ. ჟვანიას ქ. 12, სართული 10, ბ. 39,  
(ბლოკი II), ძველი თბილისის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ჟორჟოლიანი 
(540) 

 
(591) FFFFFF თეთრი, 000000 შავი 
(531) 26.04.09; 27.05.01 
(511)  
9 – ჩასადები ბუდეები (შალითები) მობილური 
ტელეფონებისათვის; დამცავი საშუალებები 
(ყდა, გარეკანი) მობილური ტელეფონებისათ-
ვის; სადგარები მობილური ტელეფონებისათ-
ვის; ლეპტოპების ჩასადებად განკუთვნილი 
ჩანთები;  ჩანთები ლეპტოპებისთვის;  მზის სა-
თვალეები; სათვალეები; სათვალეები (სპორტუ-
ლი); სათვალის ბუდეები; სათვალის ჩარჩოები. 
 

14 – სამაჯურები; საათები; მაჯის საათები; საი-
უველირო ნაწარმი;  საყურეები; ძვირფასი ძეწ-
კვები; გულსაბნევები (ძვირფასეულობა); ბეჭ-
დები (ძვირფასეულობა); სამკაულები (ძვირფა-
სეულობა); ბრელოკები გასაღებებისთვის. 
 

18 – ყოველდღიური ჩანთები; ზურგჩანთები; 
მოკლესახელურიანი ჩანთები; გასაღების ჩან-
თები; წელზე დასამაგრებელი ჩანთები; უსახე-
ლურო ჩანთები (კლაჩი); მოზრდილი ჩანთები; 
მხარზე გადასაკიდი ჩანთები; საფულეები; სამ-
გზავრო ჩანთები; ჩემოდნები; ქოლგები; ქალის 
ხელჩანთები; ქეისები; ტყავის საქაღალდეები 
საბუთებისთვის; პლაჟის ჩანთები; თასმები 
(ტყავის); საკრედიტო ბარათების ჩასაწყობები 
(საფულეები). 
 

26 – ზონრები (ფეხსაცმლის); ფეხსაცმლის შესა-
კრავები; ზონრები ტანსაცმლისათვის. 
___________________________________________ 
 

(260) AM 2022 113698 A 
(210) AM 113698 
(220) 2021 06 29 
(731) შპს „ქროსთი გლობალ“ 

ნ. ჟვანიას ქ. 12, სართული 10, ბ. 39  
(ბლოკი II), ძველი თბილისის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ჟორჟოლიანი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
9 – ჩასადები ბუდეები (შალითები) მობილური 
ტელეფონებისათვის; დამცავი საშუალებები 
(ყდა, გარეკანი) მობილური ტელეფონებისათ-
ვის; სადგარები მობილური ტელეფონებისათ-
ვის; ლეპტოპების ჩასადებად განკუთვნილი 
ჩანთები;  ჩანთები ლეპტოპებისთვის;  მზის სა-
თვალეები; სათვალეები; სათვალეები (სპორტუ-
ლი); სათვალის ბუდეები; სათვალის ჩარჩოები. 
 

14 – სამაჯურები; საათები; მაჯის საათები; საი-
უველირო ნაწარმი;  საყურეები; ძვირფასი ძეწ-
კვები; გულსაბნევები (ძვირფასეულობა); ბეჭ-
დები (ძვირფასეულობა); სამკაულები (ძვირფა-
სეულობა); ბრელოკები გასაღებებისთვის. 
 

18 – ყოველდღიური ჩანთები; ზურგჩანთები; 
მოკლესახელურიანი ჩანთები; გასაღების ჩან-
თები; წელზე დასამაგრებელი ჩანთები; უსახე-
ლურო ჩანთები (კლაჩი); მოზრდილი ჩანთები; 
მხარზე გადასაკიდი ჩანთები; საფულეები; სამ-
გზავრო ჩანთები; ჩემოდნები; ქოლგები; ქალის 
ხელჩანთები; ქეისები; ტყავის საქაღალდეები 
საბუთებისთვის; პლაჟის ჩანთები; თასმები 
(ტყავის); საკრედიტო ბარათების ჩასაწყობები 
(საფულეები). 
 

26 – ზონრები (ფეხსაცმლის); ფეხსაცმლის შესა-
კრავები; ზონრები ტანსაცმლისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113699 A 
(210) AM 113699 
(220) 2021 06 30 
(731) შპს „კერკი“ 

სოფ. ძენწმანი, ქედა, საქართველო 
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(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, ლურჯი, წითელი,   

ყავისფერი, რუხი, ცისფერი, ბეჟი 
(531) 03.05.01; 03.05.03; 03.05.05; 03.05.20;  

03.05.24; 03.05.25; 09.07.19; 26.01.15;  
29.01.15 

(511)  
29 – ბოსტნეული, გამომშრალი; დამუშავებული 
ხილის შედგენილობები; დამუშავებული ხილი; 
თხილი, დამუშავებული; კაკალი, გარჩეული; 
მომინანქრებული ხილი; მზესუმზირის მარცვა-
ლი, დამუშავებული; ფინიკი; ქიშმიში; ხილის 
ჩირი; ხილი, მოშუშული; ხილის ჟელე; ხილის 
რბილობი; ხილის ცედრა; ხილის ჩიპსები; ხი-
ლი, დაკონსერვებული; ხილის კონსერვები; 
ხილზე დამზადებული მსუბუქი საუზმეული; 
ხილის ტყლაპი; ყურძნის ან თუთის შესქელე-
ბულ ტკბილში ამოვლებული ძაფზე ასხმული 
ნიგოზი, თხილი, ნუშის გულები, გოგრის გარ-
ჩეული თესლი ან მათი ნატეხები და/ან სხვა-
დასხვა ხილის ჩირი; ხილის ცუკატი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113704 A 
(210) AM 113704 
(220) 2021 06 30 
(731) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

АКВАРЕЛИ 
AKVARELI 
აკვარელი 

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

(260) AM 2022 113709 A 
(210) AM 113709 
(220) 2021 07 01 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ავერლასტი 
Averlast 

Аверласт 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
 

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 2022 113710 A 
(210) AM 113710 
(220) 2021 07 01 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148, 0112,  
თბილისი,  საქართველო  

(540)  

ავერმილი 
Avermil 
Авермил 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
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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 2022 113762 A 
(210) AM 113762 
(220) 2021 07 02 
(731) შპს „ენ-ბი ლიგალი“ 

ინგოროყვას ქ. 19, სადარბაზო 3, ბ. 30,  
0108, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, მწვანე 
(531) 25.03.01; 25.03.05; 26.03.04; 27.01.01;  

27.01.05; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
45 – იურიდიული მომსახურება; მატერიალური 
ქონებისა და პიროვნებების  ფიზიკური  დაცვის 
სამსახური; პერსონალური და სოციალური მო-
მსახურება, გაწეული სხვათა მიერ ინდივიდე-
ბის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113774 A 
(210) AM 113774 
(220) 2021 07 06 
(731) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი, 54956, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01 
 
 

(511)  
3 – წინასწარ დატენიანებული საბავშვო ხელსა-
ხოცები, საბავშვო შამპუნები და კონდიციონე-
რები, საბავშვო საპნები, საბავშვო ლოსიონები, 
საბავშვო ზეთები, საბავშვო პუდრები, საბავშვო 
ოდეკოლონები. 
 

5 – საფენები და საფენი-საცვლები, საბავშვო 
ამოსაფენი ტრუსები ქოთანზე მიჩვევისათვის, 
ბავშვებისთვის შეუკავებლობის დროს გამოსა-
ყენებელი ტანსაცმელი, ნაოფლარისთვის კრე-
მები, ანტიბაქტერიული ხელსახოცები ჩვილე-
ბისა და ბავშვებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113864 A 
(210) AM 113864 
(220) 2021 07 14 
(731) მირონე ფანგანი 

სოფ. აგარაკი, ვაკის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, ოქროსფერი, თეთრი 
(531) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.16; 01.15.23;  

29.01.13 
(511)  
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა; 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების 
დასამზადებლად. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113873 A 
(210) AM 113873 
(220) 2021 07 15 
(731) ჰეირატ ალ-მენაფი ესიო ფორ ტრენსპორტ  

ენდ ჯენერალ ტრეიდინგ ლტდ. 
27, ბულვარ საბორნი, ვარნა, 9000,  
ბულგარეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
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(540)  

MAN ROYALS 
INTERNATIONAL 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – თამბაქო; გა(და)სახვევი თამბაქო; თამბაქოს 
შემცვლელები გარდა სამედიცინო მიზნებისა; 
თამბაქოს ნაწარმი; არომატიზირებული თამბა-
ქო, გარდა ეთერზეთების არომატიზატორებისა; 
თამბაქოს ფილტრები; ჩიბუხის თამბაქო; ნედ-
ლი თამბაქო; საღეჭი თამბაქო; ასანთი; სიგარე-
ტები; მწეველთა საკუთვნო; მწეველთა სანთებ-
ლები; საფერფლეები მწეველთათვის; ელექ-
ტრონული სიგარეტები-ვეიპინგები (პირიდან 
გამოსაორთქლებლები). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113874 A 
(210) AM 113874 
(220) 2021 07 15 
(731) შპს „გენუინ ბრევინგ კომპანი“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 75, კორ. 3ა, ბ. 19, 
ვაკის რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
 

(591) 5B5454 ნაცრისფერი, FFFFFF თეთრი,  
000000 შავი 

(531) 03.01.01; 03.01.02 
(511)  
32 – ლუდი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113876 A 
(210) AM 113876 
(220) 2021 07 15 
(731) შპს „კაუ ტივი“ 

რამაზ ჩხიკვაძის ქ. 6, ბ. 14, 0183,  
თბილისი,  საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) შავი, თეთრი, ყავისფერი, წითელი, 
 შინდისფერი, 3DA8D3 შაბიამნისფერი  
 გრადაციაში FFFF66 ყვითელი  
 გრადაციებით 

(531) 01.15.21; 25.01.19; 26.01.01; 26.01.04;  
26.01.18; 28.19; 29.01.15 

(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები 
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო 
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარ-
ფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენ-
დი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული 
პრეპარატები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113971 A 
(210) AM 113971 
(220) 2021 07 16 
(731) ეჯზაჯიბაში ჰოლდინგ ანონიმ შირქეთი  

კანიონ ოფის ბუიუუქდერე ჯად. No: 185  
34394 ლევენთ სტამბული, თურქეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) მუქი ლურჯი, თეთრი 
(531) 26.01.02; 26.01.20; 27.05.01; 29.01.04 
(511) 
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, 
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მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი 
ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთეზუ-
რი ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; 
ცეცხლმქრობი და ხანძრის თავიდან ასაცილე-
ბელი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები 
წრთობისა და რჩილვისათვის;  ცხოველთა ტყა-
ვისა და ბეწვეულის მთრიმლავი ნივთიერებები; 
სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიე-
რებები; საგოზავები და სხვა პასტისმაგვარი 
შემავსებლები; კომპოსტი, სასუქები, სასოფლო-
სამეურნეო სასუქი; ბიოლოგიური პრეპარატები 
სამრეწველო და სამეცნიერო მიზნებისთვის. 
 

3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი და ჰიგიენური საშუალებები; არასამკურნა-
ლო კბილის ფხვნილები და პასტები; პარფიუ-
მერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპარა-
ტები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, 
გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიუ-
ლი დამუშავების პრეპარატები; საპნები, საპნის 
ნაჭრები, თხევადი ან გელის ფორმის საპნები 
პირადი, სამრეცხაო, საყოფაცხოვრებო და სამ-
რეწველო მიზნებით მოხმარებისთვის; ჭურჭ-
ლის გასარეცხი საპნები; თეთრეულის საპნები; 
კრემ-საპონი; სარეცხი საპონი; გრანულირებუ-
ლი საპონი; საპნის ფხვნილები; უწყლო საპნები; 
ფურცლოვანი საპნები პირადი მოხმარებისთ-
ვის; ქსოვილის ფერის გამახალისებელი საპნე-
ბი; საპნით გაჟღენთილი ღრუბლები; საპნის ბა-
ზაზე დამზადებული არასამკურნალო სახის 
დასაბანი საშუალებები; ხელის საწმენდი საშუა-
ლებები (ხელის საწმენდი პრეპარატები); გამწ-
მენდი ქაფები პირადი მოხმარებისთვის; გამწ-
მენდი ქაფები; იატაკის გასაწმენდი პრეპარატე-
ბი; გასრიალების თავიდან ასაცილებელი სით-
ხეები იატაკისთვის; იატაკის გასაპრიალებელი 
საშუალებები; ზედაპირის გასაწმენდი პრეპარა-
ტები; ტუტოვანი გამწმენდი პროდუქტები; 
ჭურჭლის საწმენდი საშუალებები; ჭურჭლის 
ხელით გასარეცხი საშუალებები; სამრეწველო 
დანიშნულების ჭურჭლის სარეცხი საშუალებე-
ბი; ჭურჭლის სარეცხი მანქანის  გასავლები სა-
შუალებები; თეთრეულის  გასავლები საშუალე-
ბები; გასავლები საშუალებები სამრეწველო და-
ნიშნულების ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთ-
ვის; კირის მოსაცილებელი საშუალებები; კი-
რის ამოსაყვანი საშუალებები; კირქვის, ჟანგის 
ან ცხიმის მოსაშორებელი პრეპარატები; საყო-
ფაცხოვრებო დანიშნულების სარეცხი საშუალე-
ბები; სარეცხი საშუალებები ჭურჭლის სარეცხი 
მანქანებისათვის; ნავთობპროდუქტების ბაზა-
ზე დამზადებული სარეცხი საშუალებები; სა-

რეცხი საშუალებით გაჟღენთილი სათვალის გა-
საწმენდი ხელსახოცები; ქაფიანი სარეცხი სა-
შუალებები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; 
სარეცხი საშუალებით გაჟღენთილი ფირფიტე-
ბი თეთრეულისთვის; თხევადი სარეცხი საშუა-
ლებები ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთვის; 
ფხვნილის სახის სარეცხი საშუალებები თეთ-
რეულისთვის; საყოფაცხოვრებო დანიშნულე-
ბის საპნის სარეცხი საშუალებები; უნიტაზის 
სარეცხი საშუალებები; ტუტე აქროლადი (ამი-
აკი), (სარეცხი საშუალება); ჭურჭლის სარეცხი 
საშუალებები; მსუბუქი მანქანებისა და სატვირ-
თოების სარეცხი საშუალებები; გელის სახის სა-
რეცხი საშუალებები  ჭურჭლის სარეცხი მანქა-
ნებისთვის; თხევადი სარეცხი საშუალებები 
ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთვის; ფხვნილის 
სარეცხი საშუალებები ჭურჭლის სარეცხი მან-
ქანებისთვის; ტაბლეტის ფორმის სარეცხი სა-
შუალებები ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთვის; 
მადეზინფიცირებელი თვისებების მქონე საყო-
ფაცხოვრებო დანიშნულების სარეცხი საშუალე-
ბები; თეთრეულის სარეცხი ფხვნილები საყო-
ფაცხოვრებო მიზნებისთვის; ფხვნილის სარეც-
ხი საშუალებები; სარეცხი საშუალებით გაჟღენ-
თილი  ქსოვილები ფოტოკამერის ლინზების 
გასაწმენდად; ნავთობპროდუქტების ბაზაზე 
დამზადებული გამწმენდი საშუალებები (საყო-
ფაცხოვრებო); ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით 
გაჟღენთილი სველი ხელსახოცები; სარეცხი სა-
შუალებები (დეტერგენტები), სამრეწველო და-
ნიშნულების გარდა; სარეცხი საშუალებები 
(დეტერგენტები), სამრეწველო და სამედიცინო 
დანიშნულების გარდა; კოსმეტიკური ლოსიო-
ნით გაჟღენთილი ხელსახოცები; სველი და გაჟ-
ღენთილი საფენი ბალიშები,  ქსოვილის ნაჭრე-
ბი და გასაწმენდი ხელსახოცები, კერძოდ, კოს-
მეტიკური საშუალებებით გაჟღენთილი  საფენი 
ბალიშები, მაკიაჟის მოსაშორებელი საშუალებე-
ბით გაჟღენთილი სველი ქსოვილის ნაჭრები  
და სველი კოსმეტიკური ხელსახოცები; მაკია-
ჟის მოსაშორებელი საშუალებებით გაჟღენთი-
ლი კოსმეტიკური  საფენი ბალიშები; გამწმენ-
დი საშუალებით გაჟღენთილი  ქსოვილის ნაჭ-
რები; სველი ხელსახოცები; ბავშვის ხელსახო-
ცები; სახის ხელსახოცები; ბავშვის ხელსახოცე-
ბი კოსმეტიკური მიზნებისთვის; სახის გასაწ-
მენდი ხელსახოცები; კანის გამწმენდი საშუა-
ლებით გაჟღენთილი ხელსახოცები; გამწმენდი 
საშუალებებით გაჟღენთილი ხელსახოცები; კო-
სმეტიკური პრეპარატებით გაჟღენთილი ხელ-
სახოცები; კანის მოვლის საშუალებებით გაჟ-
ღენთილი ხელსახოცები; გამწმენდი საშუალე-
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ბებით გაჟღენთილი ბავშვის ხელსახოცები; კო-
სმეტიკური პრეპარატებით გაჟღენთილი ერთ-
ჯერადი ხელსახოცები ბავშვებისთვის; პირადი 
ჰიგიენური საშუალებებით გაჟღენთილი ხელ-
სახოცები; ოდეკოლონით გაჟღენთილი ერთჯე-
რადი ხელსახოცები; პირადი ჰიგიენური გამწ-
მენდი საშუალებებით გაჟღენთილი ერთჯერა-
დი ხელსახოცები ბავშვებისთვის; წინასწარ და-
ტენიანებული ან გაჟღენთილი გამწმენდი საფე-
ნი ბალიშები,  ქსოვილის ნაჭრები  ან ხელსახო-
ცები; წინასწარ დატენიანებული  საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების  ხელსახოცები გამწმენდი 
საშუალებებით; გაოფლიანების საწინააღმდეგო 
ხელსახოცები პირადი მოხმარებისთვის; მაკია-
ჟის მოსაშორებელი საშუალებებით გაჟღენთი-
ლი ხელსახოცები; დეოდორანტებით გაჟღენ-
თილი ხელსახოცები პირადი მოხმარებისთვის; 
ქიმიური გამწმენდი საშუალებებით ან პირადი 
ჰიგიენის  საშუალებებით გაჟღენთილი ერთჯე-
რადი ხელსახოცები; სახის გამწმენდი საშუა-
ლებებით გაჟღენთილი ერთჯერადი ხელსახო-
ცები. 
 

5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და 
ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკ-
ვები და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტუ-
რი დანამატები ადამიანებისა და ცხოველები-
სათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებე-
ლი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებე-
ბი; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; ანტი-
ბაქტერიული საპონი; მადეზინფიცირებელი სა-
პნები; სამკურნალო საპნები; ოპოდელდოკი; 
ბაქტერიციდული სარეცხი საშუალებები; სა-
რეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის; სარეცხი საშუალებები ვეტერინარული 
მიზნებისათვის; ბავშვის საფენები; ანტიბაქტე-
რიული ხელსახოცები; სამკურნალო ლოსიონე-
ბით და კრემებით გაჟღენთილი ქსოვილები და 
ხელსახოცები; მწერების გასადევნი ლოსიონე-
ბით გაჟღენთილი ერთჯერადი ხელსახოცები 
ადამიანისათვის; მადეზინფიცირებელი ხელსა-
ხოცები; ერთჯერადი ჰიგიენური ხელსახოცები; 
სამკურნალო საშუალებით გაჟღენთილი ხელსა-
ხოცები. 
 

16 – ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი პროდუქცია; 
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტო-
სურათები; საკანცელარიო საქონელი და ოფი-
სის საკუთნო, ავეჯის გარდა; საკანცელარიო და 

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივ-
თიერებები; ხატვის მასალები და მხატვართა 
საკუთნო; ფუნჯები; სასწავლო მასალა და 
თვალსაჩინოება; ფურცლები, ფირები და პლას-
ტმასის ჩანთები შესაფუთად და დასაპაკეტებ-
ლად; შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე; მაკია-
ჟის მოსაცილებელი ქაღალდის ხელსახოცები; 
ტუალეტის ქაღალდი; ქაღალდის პირსახოცები; 
მაგიდის ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის 
გამწმენდი ხელსახოცები; ქაღალდის ცხვირსა-
ხოცები; ქაღალდის კოსმეტიკური პირსახოცე-
ბი; ქაღალდის გულსაფარები ბავშვებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113980 A 
(210) AM 113980 
(220) 2021 07 19 
(731) ცერეს ფრუტ ჯუისის (პი-თი-ვაი) ლტდ 

გლასიერ პლეის, სპორტიკა კრესცენტ,  
ტაიგერვეილი, ბელვილი, 7530, სამხრეთ  
აფრიკის რესპუბლიკა 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) მწვანე, თეთრი, შავი 
(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელე-
ბის დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113981 A 
(210) AM 113981 
(220) 2021 07 19 
(731) შპს „თი სი ეი“ 

არბოშიკის ქ. 2, 0144, ისნის რაიონი, 
თბილისი,  საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 18.05.01; 18.05.03; 24.15.01; 27.05.01;  

27.05.15 
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(511)  
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, 
ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელი აპარა-
ტები. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114000 A 
(210) AM 114000 
(220) 2021 07 21 
(731) უირლპულ პროპერტის, ინკ 

500 რენესანს დრაივი, სუიტი 101,  
სენტ-ჯოზეფი, მიჩიგანი, 49085, აშშ 

(740) გიორგი ბათლიძე; 
მარიამ ღუბიანური 

(540)  

Whirlpool 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 – საშინაო მანქანები საკვების და სასმელის გა-
დამუშავების და მომზადების მიზნებისთვის; 
სამზარეულოს ელექტრო აპარატურა და მანქა-
ნები საკვების დასაჭრელად, დასანაწილებე-
ლად, დასაფქვავად, დასაქუცმაცებელად, გასა-
ტარებლად, დამფშვნელად, საწურად დასაკე-
პად, დასაჭრელად, დასანაწილებლად, საზე-
ლად, ემულსირებისთვის, გამათხელებლად, 
დასაბეგვად, დასაბლენდერებლად, შემრევად 
ან გამფცქვნელად მათ შორის, სამზარეულოს 
ელექტრონული მანქანები; საპენტი მანქანები;  
მიქსერები; ბლენდერები; სმუზის დასამზადებ-
ლები; ხილის დამპრესავები; წვენსაწურები; ხი-
ლის და ბოსტნეულის წვენის გამომწურავები; 
ცენტრიფუგები; ჩოპერები; ხორცსაკეპები; სამ-
ზარეულოს პროცესორები; ელექტრონული საჭ-
რელები; ელექტრონული საფცქვნელები; ელექ-
ტრონული დანები; დანების სალესი ელექტრო-
ნული მანქანები; უნივერსალური საჭრელები; 
უნივერსალური სალესები; მაკარონის დასამზა-
დებელი მანქანები; ყავის საფქვავები; ყავის წის-
ქვილები; სანელებლების საფქვავები; ელექ-
ტრონული გასახსნელები; საკერავი მანქანები; 
საქსოვი მანქანები; გამოსაცვლელი ნაწილები 
და მოწყობილობები ყველა ზემოთ ჩამოთვლი-
ლი საქონლისთვის, რომლებიც არ შედის სხვა 
კლასებში. 
 

9 – სასწორი, საზომი, მარეგულირებელი აპარა-
ტები და ინსტრუმენტები; საკვების სასწორები; 
თერმოსტატები საკვებისთვის; თერმოსტატები 

ხელსაწყოებისთვის; თერმოსტატები ღუმელე-
ბისთვის და შამფურიანი მოწყობილობებისთ-
ვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა და სამართავი პულტი საყოფაცხოვრებო 
მოწყობილობების დისტანციური ოპერირების-
თვის და მართვისთვის, სახლის გასართობი და 
მარეგულირებელი სისტემებისთვის, უსაფრთ-
ხოების სისტემებისთვის და საკომუნიკაციო 
მოწყობილობებისთვის; ვებ პედებით სამართა-
ვი საყოფაცხოვრებო ავტომატიზაციის მარეგუ-
ლირებლები, მათ შორის, ელექტრონული მარ-
თვის პულტები ვებ ციფრული და საყოფაცხოვ-
რებო მოწყობილობების მართვისთვის, ცენტრა-
ლური საყოფაცხოვრებო საკომუნიკაციო მარშ-
რუტიზატორის უზრუნველყოფა ბევრი საკო-
მუნიკაციო მედიუმის ერთ საკომუნიკაციო მარ-
შრუტიზატორში გაერთიანების გამარტივების-
თვის; USB ფლეშ-მეხსიერება; ციფრული მეხ-
სიერების შესანახი მოწყობილობები; სამზარეუ-
ლოს მოწყობილობებისთვის გამოსაყენებელი 
ავტომატური ტაიმერები; სასმელების დამამზა-
დებლებისთვის გამოსაყენებელი ავტომატური 
ტაიმერები; ელექტრონული ტაიმერები; ღვი-
ნისთვის განკუთვნილი თერმომეტრები; საკვებ-
თან და საკვების მომზადებასთან დაკავშირე-
ბული კომპიუტერული პროგრამები; მონაცემ-
თა შესანახი მოწყობილობა კულინარიასთან, სა-
კვების მომზადებასთან, საკვების დამუშავებას-
თან, სამზარეულოს ნივთებთან ან საყოფაცხოვ-
რებო მოწყობილობებთან დაკავშირებით წინას-
წარ ჩაწერილი ინფორმაციისთვის; დისტანციუ-
რი მართვის მოწყობილობები (ელექტრონული); 
მოწყობილობების სამართავი დისტანციური 
მართვის მოწყობილობები; გამათბობლების და 
ჰაერის კონდიციონერების სამართავი დისტან-
ციური მართვის მოწყობილობები; სასიგნალო 
მოწყობილობები; ტემპერატურის ინდიკატორე-
ბი; ტანსაცმლის სარეცხი მანქანის განუყოფელი 
კომპონენტის სახით გაყიდვადი კომპიუტერის 
აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
კერძოდ, ლაქების და სარეცხის სხვა საკითხე-
ბის შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად და 
ტანსაცმლის სარეცხი მანქანის გამოყენებასთან 
დაკავშირებით ტექნიკური დახმარების გასაწე-
ვად განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერის აპლიკაციის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთ-
ვის, პორტატული მედია პლეიერებისთვის და 
ხელის კომპიუტერებისთვის, კერძოდ, სარეც-
ხის ციკლების შექმნისთვის, ლაქების და სარეც-
ხის სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის მი-
საწოდებლად და ტანსაცმლის სარეცხი მანქანის 
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გამოყენებასთან დაკავშირებით ტექნიკური და-
ხმარების გასაწევად განკუთვნილი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; და კომპიუტერის აპლი-
კაციის პროგრამული უზრუნველყოფა მობი-
ლური ტელეფონებისთვის და ხელის კომპიუ-
ტერებისთვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა სამზარეულოს წიგნებზე წვდომისთ-
ვის და სამზარეულოს წიგნების რეცეპტების შე-
სანახად; კომპიუტერის აპლიკაციის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონე-
ბისთვის და ხელის კომპიუტერებისთვის, კერ-
ძოდ, მოწყობილობების მართვისთვის და შენა-
ხვისთვის განკუთვნილი მოწყობილობები; ჩატ-
ვირთვადი აპლიკაციის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ქსელში დაერთებული საყოფაცხოვ-
რებო მოწყობილობების ოპერირებისთვის, ზე-
დამხედველობისთვის და მართვისთვის; აპლი-
კაციის პროგრამული უზრუნველყოფა საყო-
ფაცხოვრებო მოწყობილობების დისტანციური 
მართვისთვის; აპლიკაციის კომპიუტერული 
პროგრამა საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების 
შეკეთების, მოვლის და შემოწმების მომსახურე-
ბის დაგეგმვისთვის; აპლიკაციის კომპიუტერუ-
ლი პროგრამა სხვა პირებთან კომუნიკაციისთ-
ვის საყოფაცხოვრებო საქმეებთან დაკავშირე-
ბით; აპლიკაციის კომპიუტერული პროგრამა 
ლაქების მოვლისა და ლაქების მოშორების შე-
სახებ ინფორმაციის მისაღებად; აპლიკაციის 
კომპიუტერული პროგრამა ტანსაცმლისა და 
ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ნივთების შეკვეთი-
სთვის და შეძენისთვის; აპლიკაციის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა რეცეპტებზე, ვიდეოებ-
ზე და საკვების, სასმელების და კულინარიის 
შესახებ ინფორმაციაზე წვდომისთვის;  აპლიკა-
ციის კომპიუტერული პროგრამა კონკრეტული 
რეცეპტის შესასრულებლად ღუმელის ტემპე-
რატურის და ტაიმერის არჩევისთვის; ნაწილები 
და მოწყობილობები ყველა ზემოთ ჩამოთვლი-
ლი საქონლისთვის, რომლებიც არ შედის სხვა 
კლასებში. 
 

11 – წყლის მიწოდების საშუალებები; წყლის გა-
საფილტრი საშუალებები; წყლის გამწმენდი 
აპარატი და მანქანები; წყლის სტერილიზატო-
რები; მაცივრის წყლის გასაფილტრი აპარატი; 
საყოფაცხოვრებო წყლის მიწოდების ფილტრა-
ციის საშუალებები; წყლის დამარბილებელი სა-
შუალებები; წყლის კონდიცირების საშუალებე-
ბი; წყლის ფილტრაციის სისტემები ნიჟარის 
ქვეშ; წყლის კონდიცირების აპარატში გამოსაყე-
ნებელი ბრუნვადი ოსმოსის მოწყობილობები; 
ბრუნვადი ოსმოსის ელემენტები წყლის სიმლა-

შის შესამცირებლად; მოწყობილობები; ბრუნვა-
დი ოსმოსის ელემენტები წყალში მარილის შე-
მადგენლობის შესამცირებლად; ელექტრონუ-
ლი წყლის გასაფილტრი მოწყობილობები; ონ-
კანის წყლის ფილტრები; შესაცვლელი ფილტ-
რები; პორტატული და ელექტრონული ღუმლე-
ბი; პორტატული გასაყინი კამერები; სახელუ-
რიანი ელექტრონული ტაფები; ნელი სამზა-
რეულოს ქურები; პორტატული ან ელექტრო-
ნული ტაფები; პორტატული ან ელექტრონული 
გრილები; პორტატული ან ელექტრონული გა-
მათბობელი ქურები; პორტატული ან ელექ-
ტრონული გაზქურა; პორტატული ან ელექ-
ტრონული სამზარეულოს ქურები; პორტატუ-
ლი ან ელექტრონული მაცივრები; პორტატული 
ან ელექტრონული ღვინის გამაგრილებელი; 
პორტატული ან ელექტრონული ყინულის და-
მამზადებელი; ვაფლის დამამზადებელი; პორ-
ტატული ან ელექტრონული ღუმლები; (stir-fry) 
ღუმელი; ორთქლსახარში ქვაბები; ცხელ ჰაერ-
ზე მომუშავე ქვაბები; ბრინჯის მოსახარში ქვა-
ბები; საკვების გამათბობელი ელექტრონული 
საშუალებები; ელექტრონული ფრიტიურის ჭუ-
რჭელი; პორტატული ან ელექტრონული კერ-
ძის შესათბობი ხელსაწყოები; წნევის ქვეშ და-
მუშავების სწრაფსახარში ქვაბები; პორტატული 
ან ელექტრონული შამფურიანი მოწყობილობე-
ბი; შამფურები; ტოსტერები; ტოსტერის ღუმ-
ლები; ჩაიდნები; ცხელი სასმელის დამამზადე-
ბელი ელექტრონული მანქანები; ელექტრონუ-
ლი ქაფწარმომქმნელი რძისთვის; ჩაის დამამ-
ზადებელი; ყავის დამამზადებელი; ესპრესოს 
მანქანები; კაპუჩინოს მანქანები; მაკარონის და-
მამზადებლები; იოგურტის ელექტრონული და -

მამზადებლები; ხილის ნაყინის დამამზადებ-
ლები; ნაყინის დამამზადებლები; კრეპების და-
მამზადებელი აპარატები; კვერცხის დამამზა-
დებლები; სენდვიჩის დამამზადებლები; პიცის 
დამამზადებლები, თმის საშრობი აპარატი; LED 
(შუქდიოდის) განათების მოწყობილობები; LED 
(შუქდიოდის) განათების მოწყობილობები ვიტ-
რინებზე, კომერციული, ინდუსტრიული, საც-
ხოვრებელი და არქიტექტურული აქცენტების 
განათებებზე გამოსაყენებლად; LED (შუქდიო-
დის) განათების მოწყობილობები შიდა და გარე 
განათებებზე გამოსაყენებლად; ნაწილები და 
მოწყობილობები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 
საქონლისთვის, რომლებიც არ შედის სხვა კლა-
სებში. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 114001 A 
(210) AM 114001 
(220) 2021 07 21 
(731) უირლპულ პროპერტის, ინკ 

500 რენესანს დრაივი, სუიტი 101,  
სენტ-ჯოზეფი, მიჩიგანი, 49085, აშშ 

(740) გიორგი ბათლიძე; 
მარიამ ღუბიანური 

 (540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.19; 27.05.01 
(511)  
7 – საშინაო მანქანები საკვების და სასმელის გა-
დამუშავების და მომზადების მიზნებისთვის; 
სამზარეულოს ელექტრო აპარატურა და მანქა-
ნები საკვების დასაჭრელად, დასანაწილებე-
ლად, დასაფქვავად, დასაქუცმაცებელად, გასა-
ტარებლად, დამფშვნელად, საწურად, დასაკე-
პად, დასაჭრელად, დასანაწილებლად, საზე-
ლად, ემულსირებისთვის, გამათხელებლად, 
დასაბეგვად, დასაბლენდერებლად, შემრევად 
ან გამფცქვნელად მათ შორის, სამზარეულოს 
ელექტრონული მანქანები; საპენტი მანქანები; 
მიქსერები; ბლენდერები; სმუზის დასამზადებ-
ლები; ხილის დამპრესავები; წვენსაწურები; ხი-
ლის და ბოსტნეულის წვენის გამომწურავები; 
ცენტრიფუგები; ჩოპერები; ხორცსაკეპები; სამ-
ზარეულოს პროცესორები; ელექტრონული საჭ-
რელები; ელექტრონული საფცქვნელები; ელექ-
ტრონული დანები; დანების სალესი ელექტრო-
ნული მანქანები; უნივერსალური საჭრელები; 
უნივერსალური სალესები; მაკარონის დასამზა-
დებელი მანქანები; ყავის საფქვავები; ყავის წის-
ქვილები; სანელებლების საფქვავები; ელექ-
ტრონული გასახსნელები; საკერავი მანქანები; 
საქსოვი მანქანები; ტანსაცმლის სარეცხი მანქა-
ნები; ჭურჭლის სარეცხი მანქანები; კომპაქტო-
რები, მათ შორის, საკვები ნარჩენების და ნაგვის 
კომპაქტორები; დასაქუცმაცებელი მანქანები, 
მათ შორის, ნარჩენების დასაქუცმაცებელი მან-
ქანები; კონვეიერის ლენტები; დასუფთავების 
ელექტრონული [წნევით რეცხვის] მანქანები; 
საკვების სარეცხი მანქანები; საუთოვებელი მან-
ქანები; ელექტრონული მტვერსასრუტები; ია-
ტაკის ელექტრონული საპრიალებელი; იატაკის 
ელექტრონულ საპრიალებელთან გამოსაყენებე-
ლი საპრიალებელი დისკები; ელექტრონული 

ორთქლის საწმენდები; ძრავები, მათ შორის, 
ელექტროძრავები (სახმელეთო ტრანსპორტში 
გამოსაყენებლის გარდა); კომპრესორები გაგრი-
ლებისა და ჰაერის კონდიცირებისათვის; ელექ-
ტრონული ტუმბოები; გამოსაცვლელი ნაწილე-
ბი და მოწყობილობები ყველა ზემოთ ჩამოთ-
ვლილი საქონლისთვის, რომლებიც არ შედის 
სხვა კლასებში. 
 

9 – სასწორი, საზომი, მარეგულირებელი აპარა-
ტები და ინსტრუმენტები; საკვების სასწორები; 
თერმოსტატები საკვებისთვის; თერმოსტატები 
ხელსაწყოებისთვის; თერმოსტატები ღუმელე-
ბისთვის და შამფურიანი მოწყობილობებისთ-
ვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა და სამართავი პულტი საყოფაცხოვრებო 
მოწყობილობების დისტანციური ოპერირების-
თვის და მართვისთვის, სახლის გასართობი და 
მარეგულირებელი სისტემებისთვის, უსაფრთ-
ხოების სისტემებისთვის და საკომუნიკაციო 
მოწყობილობებისთვის; ვებ პედებით სამართა-
ვი საყოფაცხოვრებო ავტომატიზაციის მარეგუ-
ლირებლები, მათ შორის, ელექტრონული მარ-
თვის პულტები ვებ ციფრული და საყოფაცხოვ-
რებო მოწყობილობების მართვისთვის, ცენტრა-
ლური საყოფაცხოვრებო საკომუნიკაციო მარშ-
რუტიზატორის უზრუნველყოფა ბევრი საკო-
მუნიკაციო მედიუმის ერთ საკომუნიკაციო მარ-
შრუტიზატორში გაერთიანების გამარტივების-
თვის; USB ფლეშ-მეხსიერება; ციფრული მეხ-
სიერების შესანახი მოწყობილობები; სამზარეუ-
ლოს მოწყობილობებისთვის გამოსაყენებელი 
ავტომატური ტაიმერები; სასმელების დამამზა-
დებლებისთვის გამოსაყენებელი ავტომატური 
ტაიმერები; ელექტრონული ტაიმერები; ღვი-
ნისთვის განკუთვნილი თერმომეტრები; საკვებ-
თან და საკვების მომზადებასთან დაკავშირებუ-
ლი კომპიუტერული პროგრამები; მონაცემთა 
შესანახი მოწყობილობა კულინარიასთან, საკვე-
ბის მომზადებასთან, საკვების დამუშავებასთან, 
სამზარეულოს ნივთებთან ან საყოფაცხოვრებო 
მოწყობილობებთან დაკავშირებით წინასწარ ჩა-
წერილი ინფორმაციისთვის; დისტანციური მა-
რთვის მოწყობილობები (ელექტრონული); მოწ-
ყობილობების სამართავი დისტანციური მართ-
ვის მოწყობილობები; გამათბობლების და ჰაე-
რის კონდიციონერების სამართავი დისტანციუ-
რი მართვის მოწყობილობები; სასიგნალო მოწ-
ყობილობები; ტემპერატურის ინდიკატორები; 
ტანსაცმლის სარეცხი მანქანის განუყოფელი 
კომპონენტის სახით გაყიდვადი კომპიუტერის 
აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
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კერძოდ, ლაქების და სარეცხის სხვა საკით-
ხების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად და 
ტანსაცმლის სარეცხი მანქანის გამოყენებასთან 
დაკავშირებით ტექნიკური დახმარების გასაწე-
ვად განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერის აპლიკაციის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთ-
ვის, პორტატული მედია პლეიერებისთვის და 
ხელის კომპიუტერებისთვის, კერძოდ, სარეც-
ხის ციკლების შექმნისთვის, ლაქების და სარეც-
ხის სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის მი-
საწოდებლად და ტანსაცმლის სარეცხი მანქანის 
გამოყენებასთან დაკავშირებით ტექნიკური და-
ხმარების გასაწევად განკუთვნილი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; კომპიუტერის აპლიკა-
ციის პროგრამული უზრუნველყოფა მობილუ-
რი ტელეფონებისთვის და ხელის კომპიუტერე-
ბისთვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა სამზარეულოს წიგნებზე წვდომისთვის 
და სამზარეულოს წიგნების რეცეპტების შესანა-
ხად; კომპიუტერის აპლიკაციის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთ-
ვის და ხელის კომპიუტერებისთვის, კერძოდ, 
მოწყობილობების მართვისთვის და შენახვისთ-
ვის განკუთვნილი მოწყობილობები; აპლიკაცი-
ის კომპიუტერული პროგრამა  ქსელში დაერ-
თებული საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების 
ოპერირებისთვის, ზედამხედველობისთვის და 
მართვისთვის; აპლიკაციის კომპიუტერული 
პროგრამა საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების 
დისტანციური მართვისთვის; აპლიკაციის კომ-
პიუტერული პროგრამა საყოფაცხოვრებო მოწ-
ყობილობების შეკეთების, მოვლის და შემოწმე-
ბის მომსახურების დაგეგმვისთვის; აპლიკაცი-
ის კომპიუტერული პროგრამა სხვა პირებთან 
კომუნიკაციისთვის საყოფაცხოვრებო საქმეებ-
თან დაკავშირებით; კომპიუტერული პროგრამა  
ლაქების მოვლისა და ლაქების მოშორების შე-
სახებ ინფორმაციის მისაღებად; აპლიკაციის 
კომპიუტერული პროგრამა ტანსაცმლისა და 
ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ნივთების შეკვე-
თისთვის და შეძენისთვის; კომპიუტერული 
პროგრამა რეცეპტებზე, ვიდეოებზე და საკვე-
ბის, სასმელების და კულინარიის შესახებ ინ-
ფორმაციაზე წვდომისთვის; აპლიკაციის კომ-
პიუტერული პროგრამა კონკრეტული რეცეპ-
ტის შესასრულებლად ღუმელის ტემპერატუ-
რის და ტაიმერის არჩევისთვის; ნაწილები და 
მოწყობილობები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 
საქონლისთვის, რომლებიც არ შედის სხვა კლა-
სებში. 
 

11 – საკვების მომზადებისთვის, გაცხელების-
თვის, მოხალვისთვის, ორთქლზე ხარშვისთვის, 
გაშრობისთვის, გაგრილებისთვის და გაყინვის-
თვის განკუთვნილი აპარატი, მათ შორის, ელ-
ექტრონულად გასათბობი მოწყობილობა (bain-
maries); სამაცივრო კარადები; გასაყინი კარადე-
ბი; სასმელის გასაცივებელი აპარატები; მიკრო-
ტალღური ღუმელები; საკვების გამათბობელი 
დაფა; საცხობი და სამწვადე აპარატები; ელექ-
ტრონული გათბობის კარადები საკვებისთვის; 
მოწყობილობები, კერძოდ, მაცივრები, გასაყინი 
კამერები, კომბინირებული მაცივარი-გასაყინი 
კამერები, ყინულის დამამზადებელი მანქანები, 
საკვების მოსამზადებელი ელექტრონული ქუ-
რები, ღუმელები და სანთურები; გაზზე მომ-
ზადების ღუმელები, ქურები და სანთურები; 
გაზის, ელექტრონული და ორთქლის გრილები; 
გამწოვი კარადები; ღვინის შესანახი ტემპერა-
ტურის კონტროლით; ტემპერატურის კონტრო-
ლის მქონე ელექტრონული (sous vide) ღუმელი 
ჩაშენებული წყლის აბაზანით; ტანსაცმლის საშ-
რობი მანქანები და კარადები; კომბინირებული 
ტანსაცმლის ნაკეცების და უსიამოვნო სუნის 
მოსაშორებელი საშრობი; გამათბობელი, ორ-
თქლწარმომქმნელი, გამაგრილებელი და სავენ-
ტილაციო აპარატი, მათ შორის, ღუმელები, გა-
მათბობლები, გარდამქმნელი სანთურები, სით-
ბური ტუმბოები, ჰაერის კონდიციონერები, ჰაე-
რის კონდიცირების საშუალებები, კონდენსაცი-
ის საშუალებები, საორთქლებელი საშუალებე-
ბი, საორთქლებელი კოჭები, ნესტშთანმთქმე-
ლები, დამატენიანებლები, ცენტრალური დამა-
ტენიანებლები, ჰაერის ფილტრები, ჰაერის გამ-
წმენდი ნივთები, ჰაერის ცენტრალური გასაწ-
მენდი მოწყობილობები, სავენტილაციო საგრი-
ლებლები, პორტატული ელექტრონული საგ-
რილებლები, ღუმლის ქვაბები, თბოგადამცემე-
ბი; სამზარეულოს და საყოფაცხოვრებო წყლის 
გამათბობელი, გამაგრილებელი და ხარისხის 
კონტროლის აპარატი, მათ შორის, წყლის მიწო-
დების საშუალებები მაცივრებიდან ცივი წყლის  
და ყინულის მიწოდებისთვის; ცხელი, ცივი, 
მდუღარე, მშხეფარე და გაფილტრული წყლის 
გამანაწილებელი აპარატი; ცხელი წყლის დის-
პენსერები; გაზის და ელექტრონული წყლის 
გამათბობლები; წყლის გამაგრილებლები; LED 
(შუქდიოდის) განათების მოწყობილობები; LED 
(შუქდიოდის) განათების მოწყობილობები ვიტ-
რინებზე, კომერციული, ინდუსტრიული, საც-
ხოვრებელი და არქიტექტურული აქცენტების 
განათებებზე გამოსაყენებლად; LED (შუქდიო-
დის) განათების მოწყობილობები შიდა და გარე 
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განათებებზე გამოსაყენებლად; წყლის მიწოდე-
ბის საშუალებები; წყლის გასაფილტრი საშუა-
ლებები; წყლის გამწმენდი აპარატი და მანქა-
ნები; წყლის სტერილიზატორები; მაცივრის 
წყლის გასაფილტრი აპარატი; საყოფაცხოვრებო 
წყლის მიწოდების ფილტრაციის საშუალებები; 
წყლის დამარბილებელი საშუალებები; წყლის 
კონდიცირების საშუალებები; წყლის ფილტრა-
ციის სისტემები ნიჟარის ქვეშ; წყლის კონდიცი-
რების აპარატში გამოსაყენებელი ბრუნვადი ოს-
მოსის მოწყობილობები; ბრუნვადი ოსმოსის 
ელემენტები წყლის სიმლაშის შესამცირებლად; 
მოწყობილობები; ბრუნვადი ოსმოსის ელემენ-
ტები წყალში მარილის შემადგენლობის შესამ-
ცირებლად; ელექტრონული წყლის გასაფილტ-
რი მოწყობილობები; ონკანის წყლის ფილტრე-
ბი; შესაცვლელი ფილტრები; ნიჟარები; ნიჟარე-
ბი სარეცხისთვის; ნიჟარის აქსესუარები, კერ-
ძოდ, ონკანები, საწურები და პულვერიზატო-
რები; პორტატული და ელექტრონული ღუმე-
ლები; პორტატული გასაყინი კამერები; სახე-
ლურიანი ელექტრონული ტაფები; ნელი სამ-
ზარეულოს ქურები; პორტატული ან ელექტრო-
ნული ტაფები; პორტატული ან ელექტრონული 
გრილები; პორტატული ან ელექტრონული გა-
მათბობელი ქურები; პორტატული ან ელექ-
ტრონული გაზქურა; პორტატული ან ელექ-
ტრონული სამზარეულოს ქურები; პორტატუ-
ლი ან ელექტრონული მაცივრები; პორტატული 
ან ელექტრონული ღვინის გამაგრილებელი; 
პორტატული ან ელექტრონული ყინულის და-
მამზადებელი; ვაფლის დამამზადებელი; პორ-
ტატული ან ელექტრონული ღუმლები; (stir-fry) 
ღუმელი; ორთქლსახარში ქვაბები; ცხელ ჰაერ-
ზე მომუშავე ქვაბები; ბრინჯის მოსახარში ქვა-
ბები; საკვების გამათბობელი ელექტრონული 
საშუალებები; ელექტრონული ფრიტიურის ჭუ-
რჭელი; პორტატული ან ელექტრონული კერ-
ძის შესათბობი ხელსაწყოები; წნევის ქვეშ და-
მუშავების სწრაფსახარში ქვაბები; პორტატული 
ან ელექტრონული შამფურიანი მოწყობილობე-
ბი; შამფურები; ტოსტერები; ტოსტერის ღუმე-
ლები; ჩაიდნები; ცხელი სასმელის დამამზადე-
ბელი ელექტრონული მანქანები; ელექტრონუ-
ლი ქაფწარმომქმნელი რძისთვის; ჩაის დამამ-
ზადებელი; ყავის დამამზადებელი; ესპრესოს 
მანქანები; კაპუჩინოს მანქანები; მაკარონის და-
მამზადებლები; იოგურტის ელექტრონული 
დამამზადებლები; ხილის ნაყინის დამამზა-
დებლები; ნაყინის დამამზადებლები; კრეპების 
დამამზადებელი აპარატები; კვერცხის დამამ-
ზადებლები; სენდვიჩის დამამზადებლები; პი-

ცის დამამზადებლები, თმის საშრობი აპარატი; 
ნაწილები და მოწყობილობები ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილი საქონლისთვის, რომლებიც არ 
შედის სხვა კლასებში. 
 

37 – ტანსაცმლის სარეცხი მანქანების, ტანსაცმ-
ლის საშრობი მანქანების, ჭურჭლის სარეცხი 
მანქანების,  საკვები ნარჩენების დასაქუცმაცე-
ბელი მანქანების, საკვები ნარჩენების და ნაგვის 
კომპაქტორების, ძრავების, მათ შორის, ელექ-
ტროძრავების (სახმელეთო ტრანსპორტში გამო-
საყენებლის გარდა), გაგრილებისა და ჰაერის 
კონდიცირებისთვის განკუთვნილი კომპრესო-
რების და ელექტრონული ტუმბოების მოწ-
ყობილობების და აპარატების მონტაჟი, აწყობა, 
შეკეთება და მოვლა; გათბობისთვის, საკვების 
მომზადებისთვის, ცხობისთვის, გაგრილებისთ-
ვის, გაყინვისთვის, გაშრობისთვის, ჰაერის კონ-
დიცირებისთვის, ჰაერის გაწმენდისთვის, ვენ-
ტილაციისთვის და წყლის მიწოდებისთვის გა-
ნკუთვნილი მოწყობილობების და აპარატების 
მონტაჟი, აწყობა, შეკეთება და მოვლა. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114027 A 
(210) AM 114027 
(220) 2021 07 23 
(731) შპს „ინკრედიბლ კავკასუს“ 

ჰ. თუმანიანის ქ. 22/კოტე აფხაზის ქ. 55,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გევორქ მელქონიან 
(540)  

INDIA PALACE 
ინდია პალასი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.  
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114061 A 
(210) AM 114061 
(220) 2021 07 29 
(731) სს „ბაგრატიონი 1882“ 

დავით სარაჯიშვილის გამზ. 12, 0153,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

BAGRATIONI 1882 FINEST 
(591) 0A0202 შავ-თეთრი 
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(511)  
33 – ცქრიალა ღვინო, არაყი, ღვინო, ალკოჰო-
ლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 114125 A 
(210) AM 114125 
(220) 2021 07 30 
(731) შპს „ეფემჯი სოფტ“ 

დოლიძის ქ. 2, 0171,  თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ინფო ბუღალტერი 
Инфо Бухгалтер 
Info Bukhgalter 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
___________________________________________ 
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(111) M 2022 34979 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 106957 A 
(220) 2020 02 06 
(732) შპს „არტფარმა“ 

გამრეკელის ქ.  19 (512), 0160, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34980 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 106956 A 
(220) 2020 02 06 
(732) შპს „არტფარმა“ 

გამრეკელის ქ.  19 (512), 0160, თბილისი,   
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 34981 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 108774 A 
(220) 2020 12 10 
(732) ბეიჯინ (ბეიჯინგ) კო., ლტდ 

№30, საიენს პარკ როუდ, ჟონგ-გუან- 
კუნ ლაიფ საიენს პარკ, ჩანგპინგ  
დისტრიკტ, ბეიჯინგ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34982 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 108775 A 
(220) 2020 12 10 
(732) ბეიჯინ (ბეიჯინგ) კო., ლტდ 

№30, საიენს პარკ როუდ, ჟონგ-გუან- 
კუნ ლაიფ საიენს პარკ, ჩანგპინგ  
დისტრიკტ, ბეიჯინგ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34983 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 109019 A 
 

 
 
 
(220) 2020 07 10 
(732) პედიატრიკა სპეჩიალისტ ს.რ.ლ. 

ვია ნიკოლოდი 28/ A, 57121 ლივორნო  
(LI), იტალია 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34984 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 110756 A 
(220) 2020 12 07 
(732) შპს „Bolero & Company“ 

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

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34985 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 110758 A 
(220) 2020 12 07 
(732) შპს „Bolero & Company“ 

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

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 34986 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 110769 A 
(220) 2020 12 08 
(732) ოთარ ბიძინაშვილი 

სოფ. ტიბაანი, სიღნაღი, საქართველო 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 34987 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 110784 A 
(220) 2020 12 10 
(732) მარიამ დუმბაძე 

გლდანი, VII მკრ.,  კორპ. 16, ბ. 89, 0107,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34988 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 110790 A 

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები 
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(220) 2020 12 10 
(732) სოფიო სიორიძე 

დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 7, ბ. 47,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34989 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 110962 A 
(220) 2020 12 22 
(732) შპს „ომო სისტემ“ 

გრივა დიგენი, 80, სვეპკო ქოურთ 6,  
ლიმასოლი, 31016, კვიპროსი 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34990 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 110966 A 
(220) 2020 12 23 
(732) გიორგი ჭრელაშვილი 

სოფ. არბოშიკი, დედოფლისწყაროს  
რაიონი, საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34991 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111412 A 
(220) 2021 01 25 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი, 
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34992 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111414 A 
(220) 2021 01 25 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი 08889, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34993 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111525 A 
(220) 2021 02 03 
 

(732) ანა თელია 
ბაქრაძის ქ. 11, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34994 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111526 A 
(220) 2021 02 03 
(732) ანა თელია 

ბაქრაძის ქ. 11, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34995 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111587 A 
(220) 2021 02 06 
(732) ფოშან ჰაი ტიან ფლეივორინგ ენდ ფუდ  

კომპანი ლიმიტედ 
№16, ვენ შა როუდ ფოშან სითი,  
გუანდუნ პროვინს, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34996 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111738 A 
(220) 2021 02 18 
(732) შპს „რედმედი“ 

ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ.  25, ბ. 41,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34997 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111841 A 
(220) 2021 02 22 
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34998 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111858 A 
(220) 2021 02 23 
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(732) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ 
კაიზერ-ვილჰემ-ალე, 51373  
ლევერკუზენი, გერმანია 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 34999 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111957 A 
(220) 2021 03 02 
(732) ელ3ჰარრის ტექნოლოჯის ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
1025 ვესტ ნასა ბულვარ, მელბორნი,  
ფლორიდა 32919, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35000 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111958 A 
(220) 2021 03 02 
(732)  ელ3ჰარრის ტექნოლოჯის ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
1025 ვესტ ნასა ბულვარ, მელბორნი,  
ფლორიდა 32919, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35001 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111961 A 
(220) 2021 03 03 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35002 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111962 A 
(220) 2021 03 03 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35003 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111963 A 
(220) 2021 03 03 

(732) სანოფი პასტერ ინკ. 
უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35004 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111964 A 
(220) 2021 03 03 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35005 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112044 A 
(220) 2021 03 05 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35006 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112045 A 
(220) 2021 03 05 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35007 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112046 A 
(220) 2021 03 05 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35008 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112047 A 
(220) 2021 03 05 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 
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უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35009 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112048 A 
(220) 2021 03 05 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35010 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112049 A 
(220) 2021 03 05 
(732) სანოფი პასტერ ინკ. 

უან დისქავერი დრაივ, სვიფტუოტერ,  
შტატი პენსილვანია 18370, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35011 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112081 A 
(220) 2021 03 10 
(732) დაიიჩი სანკიო იუროპ გმბჰ 

ციელშტატშტრ. 48, 81379 მიუნხენი,  
გერმანია 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35012 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112089 A 
(220) 2021 03 11 
(732) ენრიკო ბერიძე 

გ. ციციშვილის ქ. 18, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35013 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112095 A 
(220) 2021 03 11 
(732) ენრიკო ბერიძე 

 
 

გ. ციციშვილის ქ. 18, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________ 
 
(111) M 2022 35014 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112158 A 
(220) 2021 03 12 
(732) სს „კორპორაცია  ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,   
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35015 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112172 A 
(220) 2021 03 15 
(732) გალფ ინტერნეშენელ ლუბრიკანტს ლტდ  

(ბერმუდის კორპორაცია) 
ვიკტორია პლეის,  მე-5 ფლოორ, 31  
ვიკტორია სტრიტი, ჰამილტონი, HM 10,  
ბერმუდის კუნძულები 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35016 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112173 A 
(220) 2021 03 15 
(732) გალფ ინტერნეშენელ ლუბრიკანტს ლტდ  

(ბერმუდის კორპორაცია) 
ვიკტორია პლეის,  მე-5 ფლოორ, 31  
ვიკტორია სტრიტი, ჰამილტონი, HM 10,  
ბერმუდის კუნძულები 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35017 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112271 A 
(220) 2021 03 22 
(732) შპს „მზეთავი“ 

გლდანის რაიონი, დავით ჯაბაძის ქ. 31,  
ბლოკი ბ, ბ. 81, თბილისი, საქართველო 

___________________________________________  
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(111) M 2022 35018 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112298 A 
(220) 2021 03 24 
(732) შპს „გიცა+“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვარტ., კორპ. 4,  
ბ. 71, 0186, ვაკის რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35019 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112368 A 
(220) 2021 03 26 
(732) გიორგი დეკანოზიშვილი 

არსენას ქ. 81, წყნეთი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35020 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112472 A 
(220) 2021 04 02 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა 

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

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35021 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112476 A 
(220) 2021 04 05 
(732) ჯიეფსი ინტერნეიშნელ ინკ. 

7101 ისტ სლოსონ ავენიუ, კალიფორნია,  
ლოს-ანჟელესი, 90040-3622, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35022 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112477 A 
(220) 2021 04 05 
(732) ჯიეფსი ინტერნეიშნელ ინკ. 

7101 ისტ სლოსონ ავენიუ, კალიფორნია,  
ლოს-ანჟელესი, 90040-3622, აშშ 

___________________________________________  

(111) M 2022 35023 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112478 A 
(220) 2021 04 05 
(732) ჯიეფსი ინტერნეიშნელ ინკ. 

7101 ისტ სლოსონ ავენიუ, კალიფორნია,  
ლოს-ანჟელესი, 90040-3622, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35024 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112479 A 
(220) 2021 04 05 
(732) ჯიეფსი ინტერნეიშნელ ინკ. 

7101 ისტ სლოსონ ავენიუ, კალიფორნია,  
ლოს-ანჟელესი, 90040-3622, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35025 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112483 A 
(220) 2021 04 05 
(732) ჯიეფსი ინტერნეიშნელ ინკ. 

7101 ისტ სლოსონ ავენიუ, კალიფორნია,  
ლოს-ანჟელესი, 90040-3622, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35026 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112484 A 
(220) 2021 04 05 
(732) ჯიეფსი ინტერნეიშნელ ინკ. 

7101 ისტ სლოსონ ავენიუ, კალიფორნია,  
ლოს-ანჟელესი, 90040-3622, აშშ 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35027 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112498 A 
(220) 2021 04 06 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
___________________________________________  
 
(111) M 2022 35028 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 111446 A 
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სასაქონლო ნიშნები 

(220) 2021 01 28 
(732) შპს „ათ“ 

ციხისძირის ქ.  40, 0103, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35029 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 112480 A 
(220) 2021 04 05 
(732) გიორგი დეკანოზიშვილი 

არსენას ქ. 81, წყნეთი, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35030 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 109764 A 
(220) 2021 04 08 
(732) შპს „ბადაგონის სახლი“ 

ადამ მიცკევიჩის ქ. 29-29ა, ბ. 65, თბილისი,  
საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35031 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2021 110192 A 
(220) 2021 03 05 
(732) შპს „დანიელი ვაინერი“ 

ჰ. აბაშიძის ქ. 6, საბურთალოს რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

___________________________________________  
 
(111) M 2022 35032 R  
(151) 2022 02 01 
(181) 2032 02 01 
(260) AM 2020 111064 A 
(220) 2020 12 26 
(732) შპს „ნალი“ 

ალექსანდრე მესხიშვილის ქ., კორპ. 11,  
ბ. 81, 3700, რუსთავი,  საქართველო 

___________________________________________  
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სასაქონლო ნიშნები 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2022 34976 R  
(151) 2022 01 26 
(181) 2032 01 26 
(210) AM 116253 
(220) 2022 01 20 
(732) შპს „გუნდა“ 

მ. თამარაშვილის ქ. 11, ბ. 141, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

GUNDA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; 
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 
მომსახურება (სასტუმროები, პანსიონები); საკ-
ვების შეკვეთით დამზადება; საკვებისა და სას-
მელის ადგილზე მიტანა (კატერინგი); კაფეე-
ბით მომსახურება; კაფეტერიებით მომსახურე-
ბა; სასადილოებით მომსახურება; სასტუმროე-
ბით მომსახურება; რესტორნებით მომსახურება; 
სასაუზმეებით მომსახურება; ბარებით მომსა-
ხურება; საკვების გაფორმება; სანაყინეები; შეფ-
მზარეულის მომსახურება; სახაჭაპურეები; 
სწრაფი კვების რესტორნები; ღვინის ბარებით 
მომსახურება; პიცერია; საცხობების მიერ საკვე-
ბის შეკვეთით დამზადება; ყავისა და ჩაით 
უზრუნველყოფის მომსახურება; კონსულტა-
ციები საკვების მომზადებაში; პაბები; ჩაის სახ-
ლი; ყავის სახლი. 
___________________________________________   
 
(111) M 2022 34977 R  
(151) 2022 01 27 
(181) 2032 01 27 
(210) AM 116248 
(220) 2022 01 20 
(732) შპს „ვიზტექ“ 

ჟიული შარტავას ქ. 32, თბილისი,  
საქართველო 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(540) 

 
(591) სტაფილოსფერი, შავი, თეთრი 
(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.24; 27.05.01;  

27.05.10; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევები და ნაშრომები; სამრეწველო ანალი-
ზი, სამრეწველო კვლევა და სამრეწველო დიზა-
ინი; ხარისხის კონტროლისა და ავთენტურობის 
დადგენის სამსახური; კომპიუტერებისა და კო-
მპიუტერული პროგრამების შექმნა  და განვი-
თარება. 
___________________________________________   
 
(111) M 2022 34978 R  
(151) 2022 01 28 
(181) 2032 01 28 
(210) AM 116247 
(220) 2022 01 20 
(732) ტუკაზბან ფატდახოვა 

სოფ. კირაჩ-მუღანლო, მარნეული,  
საქართველო 

(540) 

 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული 
სასაქონლო ნიშნები 

 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელა-
ციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში. 
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სასაქონლო ნიშნები 

(591) ოქროსფერი, მწვანე, თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;  

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, ჰერბიცი-
დები. 
___________________________________________   
 
(111) M 2022 35033 R  
(151) 2022 02 03 
(181) 2032 02 03 
(210) AM 116388 
(220) 2022 01 28 
(732) ელშად გოჯაევი 

სოფ. თაზაკენდი, მარნეული,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) FFFFFF თეთრი, ოქროსფერი, შავი,   

წითელი, მწვანე 
(531) 05.07.14; 05.07.19; 19.03.01; 19.07.01;  

19.07.10; 19.07.12; 27.05.24; 29.01.15 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და მოხარშული ან შემწვარი 

ხი ლი და ბოსტნეული; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზე-
თები და ცხიმები. 
___________________________________________   
 
(111) M 2022 35034 R  
(151) 2022 02 04 
(181) 2032 02 04 
(210) AM 116251 
(220) 2022 01 20 
(732) „იუეს სმოკ ფრი ლლს დბეი ფუშ ბარ“-ის 

ფილიალი საქართველოში 
ვარკეთილის დასახლება,  IV მკრ., III  
კვარტ., კორპ. 13, ბ. 61, 0181,  სამგორის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, ყავისფერი 
(531) 10.01.03; 10.01.25; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
34 – თამბაქო და თამბაქოს შემცვლელები; სი-
გარეტები და სიგარები; ელექტრონული სიგა-
რეტები და პირის ღრუს აეროზოლები მწეველ-
თათვის; მწეველთა საკუთვნო; ასანთი. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2022 109580 A* 
(800) 1454828 
(151) 2018 10 29 
(891) 2020 07 27 
(731) Nabtesco Corporation 

JA Kyosai Bldg., 7-9, Hirakawacho 2-chome,  
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
35 – Retail services for unprocessed synthetic resins, 
foundry sand and metals in powder form used for 3D 
printers; retail services for lubricants; retail services 
for metal hardware; retail services for reduction gears; 
retail services for industrial robot parts; retail services 
for electric door openers and closers; retail services 
for construction machinery and parts therefor; retail 
services for automobile parts; retail services for mari-
ne vessel parts; retail services for aircraft parts; retail 
services for railway car parts; retail services for medi-
cal apparatus; retail services for electrical machinery 
and apparatus; retail services for building materials; 
retail services for shafts, bearings, power transmissi-
ons, shock absorbers, brakes and valves being parts of 
machines; retail services for shafts, bearings, power 
transmissions, shock absorbers, brakes and valves 
being parts of land vehicles; retail services for wel-
ding machines, work positioners for metalworking 
machines, loading and unloading machines, metal-
working machines, plastic processing machines, vacu-
um packing machines, wrapping machines, metal for-
ming machines, 3D printers, electromechanical food 
preparation machines, mechanical parking systems, 
electric door openers, cutting machines, drying appa-
ratus and agricultural machines; retail services for 
wheelchairs and rollators; all the afore mentioned ser-
vices to be provided for industrial business resellers, 
manufacturers, repair and maintenance service provi-
ders for machines and vehicles, not for general con-
sumers and not in supermarkets, hypermarkets, mini-
markets or general merchandise stores, as Business to 
Business marketing. 
___________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2022 112440 A 
(800) 1583988 
(151) 2021 01 28 
(891) 2021 01 28 
(731) China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd. 

No. 2 Longquan Section, Chenglong Avenue,  
National Chengdu Economy and Technology, 
Development Area, Longquanyi District,  
Chengdu City, Sichuan Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.04 
(511)  
34 – Tobacco products for the purpose of being hea-
ted; liquid nicotine solutions for use in electronic ci-
garettes; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; tobacco products 
and tobacco substitutes; smokers' articles for electro-
nic cigarettes; tobacco; cigarette tips; cigarette cases; 
flavorings, other than essential oils, for use in electro-
nic cigarettes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112451 A 
(800) 1584502 
(151) 2021 02 08 
(891) 2021 02 08 
(731) Pazu Games Ltd 

Sitvanit 8, 3009500 Ramat Yishay, Israel 
(540)  

PAZU 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Downloadable computer games; computer games 
software; downloadable computer games software; 
computer software platform for programming, design 
and development of computer games. 
 

28 – Games; toys; electronic games. 
 

41 – Online games services; online game services pro-
vided via Internet and other communication networks. 
___________________________________________ 
 
 
 
 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია 
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების 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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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 112452 A 
(800) 1584515 
(151) 2020 12 21 
(891) 2020 12 21 
(731) ANHUI LIANGLIANG ELECTRONIC  

TECHNOLOGY CO., LTD. 
Linxi East Road, Cishan North Avenue,  
Economic Development Zone, Guangde  
County, Xuancheng City, Anhui Province,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 04.05.21; 09.07.22; 13.01.06; 27.03.01;  

27.03.02 
(511)  
9 – Electric conductors; cell switches [electricity]; el-
ectric heating protective sleeve; automatic time swit-
ches; electrical adapters; light regulators [dimmers], 
electric; electric batteries; high and low voltage 
switch board; electric outlet covers; plugs, sockets and 
other contacts [electric connections]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112453 A 
(800) 552837 
(151) 1990 04 06 
(891) 2021 03 11 
(731) TOTAL BELGIUM 

Rue du Commerce 93, B-1040 Bruxelles,  
Belgium 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
4 – Oils, lubricants and greases, particularly mineral 
oils, lubricants and greases. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112454 A 
(800) 860163 
(151) 2005 08 05 
(891) 2021 03 11 
(731) Peter Lehmann Wines Pty Limited 

Off Para Road, TANUNDA SA 5352, Australia 
(540)  

PETER LEHMANN 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Wine. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2022 112518 A 
(800) 1584794 
(151) 2021 01 29 
(891) 2021 01 29 
(731) Alcon Inc. 

Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg,  
Switzerland 

(540)  

GRIESHABER 
REVOLUTION 

(591) Black, white  
(511)  
10 – Surgical apparatus and instruments for ophthal-
mic surgery. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112519 A 
(800) 1584847 
(151) 2020 12 16 
(891) 2020 12 16 
(731) Perfetti Van Melle S.p.A. 

Via XXV Aprile 7, I-20020 Lainate (MI), Italy 
(540)  

CLEAN BREATH 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Confectionery adapted for medical purposes; mint 
compresses; dietary supplements; nutritional supple-
ments. 
 

30 – Caramels [candy]; chewing gum; pastry; confec-
tionery; cakes; gum sweets; toffee; caramels [candy] 
and chewing gum for use as a breath freshener; fruit 
jellies [confectionery]; liquorice; lollipops; candy 
mints; pastilles; pastilles for use as a breath freshener; 
sugar. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112520 A 
(800) 1584863 
(151) 2020 09 22 
(891) 2020 09 22 
(731) Mediestetik s.r.o. 

Senovazne namesti 23, CZ-110 00 Prague,  
Prague 1, Czech Republic 

(540) 
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(591) Purple (Pantone 2645 C; Pantone 7676 C;  
Pantone 265) 

(531) 22.02.24.; 26.02.01; 26.02.05; 29.01.05 
(511)  
44 – Public bath services for hygiene purposes; tur-
kish bath services; hospital services; depilatory wa-
xing; rehabilitation for substance abuse patients; he-
alth center services; nursing home services; hair imp-
lantation; pharmacy advice; cosmetician services; aro-
matherapy services; manicuring; chiropractic; massa-
ge; orthodontic services; artificial insemination servi-
ces; hairdressing; midwife services; veterinary assis-
tance; dentistry services; medical assistance; prepara-
tion of prescriptions by pharmacists; medical equip-
ment rental; rental of sanitation facilities; beauty salon 
services; sanatorium services; blood bank services; 
health care; health counselling; health counseling; tat-
tooing; health spa services; aquaculture services; visa-
gists' services; rest home services; medical clinic ser-
vices; opticians' services; in vitro fertilization servi-
ces; in vitro fertilisation services; services of a psyc-
hologist; sauna services; solarium services; telemedi-
cine services; therapy services; nursing, medical; phy-
sical therapy; physiotherapy; plastic surgery; tree sur-
gery; hospice services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112521 A 
(800) 1584907 
(151) 2021 01 11 
(891) 2021 01 11 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu  

"Tekhpidtrymka-FM" 
vul. Kurenivska, bud. 16 V, m. Kyiv 04073,  
Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 14.07.09; 27.05.01 
(511)  
9 – Global Positioning System (GPS) apparatus; au-
dio- and video-receivers; audio interfaces; cordless 
telephones; computer memory devices; black boxes 
(data recorders); wearable video display monitors; vi-
deo screens; camcorders, downloadable graphics for 
mobile phones; electronic numeric displays; electro-
nic interactive whiteboards; electronic notice boards; 
downloadable emoticons for mobile phones; electro-
nic agendas; sound recording carriers; readers (data 
processing equipment); interfaces for computers; co-
mputer hardware; computer software, recorded; com-
puter programs, downloadable; computer programs, 

recorded; computer operating programs, recorded; co-
mputer software applications, downloadable; compu-
ter software platforms, recorded or downloadable; 
monitors (computer hardware); monitors (computer 
programs); optical data media; invoicing machines; 
video recorders; security tokens (encryption devices); 
downloadable image files. 
 

37 – Asphalting; tire balancing; road paving; shipbuil-
ding; pier breakwater building; building of fair stalls 
and shops; drilling of deep oil or gas wells; drilling of 
wells; rebuilding engines that have been worn or par-
tially destroyed; rebuilding machines that have been 
worn or partially destroyed; retreading of tires; insta-
llation of doors and windows; elevator installation and 
repair; electric appliance installation and repair; irri-
gation devices installation and repair; heating equip-
ment installation and repair; burglar alarm installation 
and repair; furnace installation and repair; fire alarm 
installation and repair; installation and repair of air-
conditioning apparatus; telephone installation and re-
pair; freezing equipment installation and repair; kit-
chen equipment installation; scaffolding; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; machi-
nery installation, maintenance and repair; office ma-
chines and equipment installation, maintenance and 
repair; vulcanization of tires (repair); building sealing; 
damp-proofing (building); knife sharpening; disinfec-
ting; mining extraction; leather care, cleaning and re-
pair; fur care, cleaning and repair; vehicle battery 
charging; vehicle lubrication; demolition of buildings; 
vermin exterminating, other than for agriculture, aqu-
aculture, horticulture and forestry; rat exterminating 
services, other than for agriculture, aquaculture, hor-
ticulture and forestry; building insulating; providing 
information relating to repairs; providing construction 
information; riveting; construction consultancy; var-
nishing; painting, interior and exterior; vehicle was-
hing; masonry; bricklaying; building construction su-
pervision; tuning of musical instruments; upholste-
ring; vehicle service stations (refuelling and mainte-
nance); chimney sweeping; refilling of toner cartrid-
ges; underwater repair; underwater construction; re-
tinning; roofing services; vehicle polishing; renovati-
on of clothing; hydraulic fracturing services; vehicle 
breakdown repair services; quarrying services; artifi-
cial snow-making services; pest control services, ot-
her than for agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry; washing; washing of linen; laundering; linen 
ironing; pressing of clothing; street cleaning; rental of 
bulldozers; rental of road sweeping machines; rental 
of drainage pumps; rental of excavators; rental of cra-
nes (construction equipment); rental of dishwashing 
machines; rental of laundry washing machines; rental 
of construction equipment; rental of dish drying ma-
chines; rental of cleaning machines; laying of cable; 
rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; shoe re-
pair; clock and watch repair; repair of power lines; 
film projector repair and maintenance; pump repair; 
upholstery repair; clothing repair; umbrella repair; pa-
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rasol repair; repair of security locks; photographic ap-
paratus repair; furniture restoration; restoration of mu-
sical instruments; restoration of works of art; factory 
construction; warehouse construction and repair; pipe-
line construction and maintenance; harbour construc-
tion; construction; sterilization of medical instru-
ments; dry cleaning; carpentry services; swimming-
pool maintenance; strong-room maintenance and re-
pair; airplane maintenance and repair; motor vehicle 
maintenance and repair; burner maintenance and re-
pair; safe maintenance and repair; furniture mainte-
nance; vehicle maintenance; plumbing; interference 
suppression in electrical apparatus; painting or repair 
of signs; cleaning of buildings (interior); cleaning of 
buildings (exterior surface); window cleaning; boiler 
cleaning and repair; cleaning of clothing; diaper clea-
ning; pumicing; sanding; vehicle cleaning; wallpape-
ring; plastering. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112548 A 
(800) 1585415 
(151) 2021 02 05 
(891) 2021 02 05 
(731) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd. 

No.280, Yizhou Avenue North Section,  
Hi-tech Zone, Chengdu, Sichuan, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 26.11.06; 26.11.08 
(511)  
34 – Tobacco; cigarettes; cigarette cases; oral vapori-
zers for smokers; electronic hookahs; devices for he-
ating tobacco for the purpose of inhalation; lighters 
for smokers; cigarette filters; flavorings, other than es-
sential oils, for tobacco; electronic cigarettes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112549 A 
(800) 1585419 
(151) 2020 09 29 
(891) 2020 09 29 
(731) Vogt Medical Vertrieb GmbH 

Rüppurrer Strasse 1a Haus B, 76137 Karlsruhe,  
Germany 

(540) 

Vogt Medical 
(591) Black, white  

(511)  
5 – Hygienic preparations and articles; sanitary prepa-
rations and articles; dental preparations and articles; 
diagnostic preparations and materials; medical dres-
sings; medical coverings (term too vague according to 
the International Bureau and rule 13 of the Common 
Regulations); alcohol for pharmaceutical purposes; 
first aid kits for domestic use; lubricants for surgical 
purposes; lubricants for medical use; medicinal alco-
hol; medicinal healthcare preparations; pre-filled sy-
ringes for medical purposes. 
 

10 – Medical devices; clothing, headgear and footwe-
ar for medical personnel and patients; clothing, head-
gear and footwear, braces and supports, for medical 
purposes; feeding aids and pacifiers; disposable pro-
tective gloves for medical purposes; disposable hypo-
dermic syringes for medical use; disposable medical 
devices for treating constipation; medical syringes; 
disposable syringes; injection syringes; insulin syrin-
ges; spinal syringes; catheters for urological purposes; 
catheters for surgical use; catheters for medical use; 
infusion pumps; medical gloves; medical applicators. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112551 A 
(800) 1585427 
(151) 2021 02 10 
(891) 2021 02 10 
(731) HASEGAWA Daisuke 

#805 16-1, Kinuta 2-Chome, Setagaya-Ku,  
Tokyo 157-0073, Japan 

(540)  

 
(591) Yellow, gray, white  
(531) 01.15.03; 03.13.05; 26.05.04; 26.05.13;  

27.05.01; 29.01.13 
(511)  
36 – Acceptance of deposits [including substitute 
bond issuance] and acceptance of fixed interval ins-
tallment deposits; loans [financing] and discount of 
bills; domestic exchange settlement; liability guaran-
tee and acceptance of bills; securities lending; acqu-
isition and transfer of monetary claims; safekeeping 
of valuables including securities and precious metals 
[safe deposit services]; exchanging money; trustees-
hip of financial futures contracts; trusteeship of mo-
ney, securities, monetary claims, personal property, 
land, rights on land fixtures, surface rights or lease on 
land; agencies for bond subscriptions; foreign exchan-
ge transactions; letter-of-credit related services; bro-
kerage of credit purchase; issuance of tokens of value; 
agencies for collecting gas or electric power utility 
payments; consigned collection of payment for goods; 
buying and selling of securities; trading of securities 
index futures; trading of securities options; trading of 
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overseas market securities futures; agencies for bro-
kerage of securities, securities index futures, securities 
options, and overseas market securities futures; agen-
cies for brokerage of entrusting agents with on-com-
mission trading in domestic markets of securities, 
securities index futures and securities options; agen-
cies for brokerage of entrusting agents with on-com-
mission trading in overseas markets of securities and 
securities index futures; agencies for brokerage of for-
ward agreement of securities, for forward agreement 
of securities index futures, for forward agreement of 
securities options, spot and forward transaction of 
securities index futures; brokerage for securities liqu-
idation; securities underwriting; securities offering; 
brokerage services relating to securities subscription 
or offering; stock exchange quotations; agencies for 
trading of commodity futures; life insurance brokera-
ge; life insurance underwriting; agencies for non-life 
insurance; claims adjustment for non-life insurance; 
non-life insurance underwriting; insurance premium 
rate computing; management of buildings; agency ser-
vices for the leasing or rental of buildings; leasing or 
renting of buildings; purchase and sale of buildings; 
real estate agency services for the purchase or sales of 
buildings; real estate appraisal; providing real estate 
information; real estate management services relating 
to land; agency services for the leasing or rental of 
land; leasing of land; purchase and sale of land; real 
estate agency services for the purchase or sales of 
land; antique appraisal; art appraisal; appraisal of pre-
cious stones; appraisal of used automobiles; financial 
assessment of company credit; mutual funds; provi-
dent fund services; brokerage; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial appraisals 
in responding to calls for tenders; providing financial 
information via a website; financial analysis; provi-
ding financial information; financial consultancy; fi-
nancial research services; financial management; debt 
advisory services; investment services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112558 A 
(800) 1585671 
(151) 2020 10 02 
(891) 2020 10 02 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. 

15 TEMMUZ MAH. CAMİ YOLU CAD.  
NO:50, Bağcılar İstanbul, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes, chemical preparations for medical 
purposes, dietary supplements, including those adap-
ted for medical purposes, dietary supplements for sli-
mming purposes, food for babies, herbs and herbal 

beverages adapted for medicinal purposes, dental pre-
parations and articles, sanitary preparations for medi-
cal use, hygienic pads, hygienic tampons, plasters, 
materials for dressings, diapers, including those made  
of paper and textiles, preparations for destroying ver-
min, fungicides, herbicides, deodorants, other than for 
human beings or for animals, air deodorising prepa-
rations, disinfectants, antiseptics, detergents for medi-
cal purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112632 A 
(800) 1585942 
(151) 2021 02 04 
(891) 2021 02 04 
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu  

"NL Kontinent" 
ul. Yadrintsevskaya, d. 53/1, of. 1015,  
Novosibirsk; RU-630099 Novosibirskaya  
oblast', Russian Federation 

(540)  

ECOTIZER 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling prepara-
tions for household purposes; antistatic preparations 
for household purposes; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
canned pressurized air for cleaning and dusting pur-
poses; balms, other than for medical purposes; basma 
[cosmetic dye]; lip glosses; nail glitter; polishing sto-
nes; abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; 
sachets for perfuming linen; drying agents for dish-
washing machines; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; Javelle water; lavender water; toilet 
water; wax for parquet floors; floor wax; non-slipping 
wax for floors; depilatory wax; mustache wax; creams 
for leather; polish for furniture and flooring; shoema-
kers' wax; polishing wax; tailors' wax; massage gels, 
other than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; 
depilatory preparations; air fragrance reed diffusers; 
scented wood; perfumes; non-slipping liquids for flo-
ors; windshield cleaning liquids; greases for cosmetic 
purposes; volcanic ash for cleaning; perfumery; deco-
rative transfers for cosmetic purposes; ionone [perfu-
mery]; shaving stones [astringents]; smoothing stones; 
eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon carbide 
[abrasive]; carbides of metal [abrasives]; alum stones 
[astringents]; tripoli stone for polishing; adhesives for 
affixing false eyelashes; adhesives for affixing false 
hair; hair conditioners; quillaia bark for washing; co-
rundum [abrasive]; beard dyes; colorants for toilet 
purposes; cosmetic dyes; laundry starch; laundry gla-
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ze; shoe cream; polishing creams; cosmetic creams; 
skin whitening creams; polishing rouge; incense; hair 
spray; nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils for 
cleaning purposes; oils for perfumes and scents; oils 
for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; es-
sential oils; essential oils of cedarwood; essential oils 
of lemon; essential oils of citron; bergamot oil; gaul-
theria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose 
oil; oil of turpentine for degreasing; whiting; cleaning 
chalk; almond milk for cosmetic purposes; cleansing 
milk for toilet purposes; musk [perfumery]; soap; 
deodorant soap; shaving soap; soap for brightening 
textile; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; soap 
for foot perspiration; almond soap; mint for perfume-
ry; cosmetic kits; emery; gel eye patches for cosmetic 
purposes; nail art stickers; false nails; eau de cologne; 
bases for flower perfumes; joss sticks; pastes for razor 
strops; non-medicated dentifrices; pumice stone; lip-
stick cases; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
breath freshening strips; teeth whitening strips; abra-
sive cloth; glass cloth [abrasive cloth]; lipsticks; po-
mades for cosmetic purposes; breath freshening pre-
parations for personal hygiene; shaving preparations; 
bath preparations, not for medical purposes; cosmetic 
preparations for baths; hair straightening preparations; 
hair waving preparations; laundry soaking prepara-
tions; grinding preparations; smoothing preparations 
[starching]; color-removing preparations; leather ble-
aching preparations; polishing preparations; denture 
polishes; mouthwashes, not for medical purposes; 
cosmetic preparations for slimming purposes; starch 
glaze for laundry purposes; preparations to make the 
leaves of plants shiny; eye-washes, not for medical 
purposes; fabric softeners for laundry use; laundry 
bleach; dry-cleaning preparations; paint stripping pre-
parations; lacquer-removing preparations; make-up 
removing preparations; floor wax removers [scouring 
preparations]; varnish-removing preparations; rust re-
moving preparations; nail care preparations; cleaning 
preparations; preparations for cleaning dentures; wal-
lpaper cleaning preparations; preparations for unbloc-
king drain pipes; chemical cleaning preparations for 
household purposes; collagen preparations for cosme-
tic purposes; bleaching preparations [decolorants] for 
household purposes; laundry preparations; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; sunscreen prepa-
rations; color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; shining preparations [polish]; ma-
ke-up powder; diamantine [abrasive]; stain removers; 
nail varnish removers; vaginal washes for personal 
sanitary or deodorant purposes; scouring solutions; 
false eyelashes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; baby wipes impregnated with cleaning 
preparations; safrol; massage candles for cosmetic 
purposes; laundry blueing; turpentine for degreasing; 
potpourris [fragrances]; bleaching soda; washing so-
da, for cleaning; bath salts, not for medical purposes;  

bleaching salts; fumigation preparations [perfumes]; 
preservatives for leather [polishes]; ammonia [volatile 
alkali] detergent]; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tan-
ning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers 
for permanent waving; cosmetic preparations for eye-
lashes; cosmetic preparations for skin care; shoe wax; 
cosmetics; cosmetics for children; cosmetics for ani-
mals; mascara; detergents, other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes; clean-
sers for intimate personal hygiene purposes, non me-
dicated; douching preparations for personal sanitary 
or deodorant purposes [toiletries]; degreasers, other 
than for use in manufacturing processes; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; toi-
letry preparations; antiperspirants [toiletries]; phyto-
cosmetic preparations; talcum powder, for toilet use; 
cotton swabs for cosmetic purposes; terpenes [essen-
tial oils]; emery cloth; cloths impregnated with a de-
tergent for cleaning; henna [cosmetic dye]; shampoos; 
shampoos for animals [non-medicated grooming pre-
parations]; shampoos for pets [non-medicated groo-
ming preparations]; dry shampoos; sandpaper; soda 
lye; herbal extracts for cosmetic purposes; extracts of 
flowers [perfumes]; ethereal essences; badian essence; 
mint essence [essential oil]. 
 

5 – Acaricides; aconitine; alkaloids for medical pur-
poses; alginates for pharmaceutical purposes; algici-
des; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for 
veterinary purposes; amino acids for medical purpo-
ses; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
hand antiseptics; antiseptics based on natural ingre-
dients; antiseptics based on thymol; medicine cases, 
portable, filled; first-aid boxes, filled; aluminium ace-
tate for pharmaceutical purposes; acetates for pharma-
ceutical purposes; germicides; balms for medical pur-
poses; bandages for dressings; diagnostic biomarker 
reagents for medical purposes; biocides; bracelets im-
pregnated with insect repellent; bromine for pharma-
ceutical purposes; paper for mustard plasters; fly cat-
ching paper; reagent paper for veterinary purposes; 
reagent paper for medical purposes; mothproofing pa-
per; petroleum jelly for medical purposes; vaccines; 
oxygen baths; antiseptic cotton; aseptic cotton; absor-
bent cotton; wadding for medical purposes; cotton for 
medical purposes; dietetic substances adapted for me-
dical use; radiological contrast substances for medical 
purposes; nutritive substances for microorganisms; ra-
dioactive substances for medical purposes; bismuth 
subnitrate for pharmaceutical purposes; melissa water 
for pharmaceutical purposes; sea water for medicinal 
bathing; mineral waters for medical purposes; thermal 
water; dietary fiber; molding wax for dentists; gases 
for medical purposes; guaiacol for pharmaceutical 
purposes; sexual stimulant gels; hematogen; hemoglo-
bin; hydrastine; hydrastinine; glycerine for medical 
purposes; glycerophosphates; glucose for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; hor-
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mones for medical purposes; mustard for pharmaceu-
tical purposes; mustard plasters; mud for baths; me-
dicinal mud; gamboge for medical purposes; gurjun 
balsam for medical purposes; disinfectants; deodo-
rants, other than for human beings or for animals; air 
deodorizing preparations; deodorants for clothing and 
textiles; diastase for medical purposes; digitalin; vita-
min supplement patches; mineral food supplements; 
nutritional supplements; albumin dietary supplements; 
dietary supplements for animals; yeast dietary supple-
ments; alginate dietary supplements; glucose dietary 
supplements; casein dietary supplements; lecithin die-
tary supplements; linseed oil dietary supplements; 
propolis dietary supplements; protein dietary supple-
ments; protein supplements for animals; royal jelly 
dietary supplements; pollen dietary supplements; 
wheat germ dietary supplements; linseed dietary supp-
lements; acai powder dietary supplements; dietary 
supplements with a cosmetic effect; enzyme dietary 
supplements; yeast for pharmaceutical purposes; gela-
tine for medical purposes; cod liver oil; isotopes for 
medical purposes; immunostimulants; insecticides; io-
dine for pharmaceutical purposes; iodides for pharma-
ceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical 
purposes; iodoform; calomel [fungicide]; cream of 
tartar for pharmaceutical purposes; tartar for pharma-
ceutical purposes; camphor for medical purposes; cap-
sules for medicines; cachets for pharmaceutical pur-
poses; capsules made of dendrimer-based polymers, 
for pharmaceuticals; hemostatic pencils; wart pencils; 
caustic pencils; carbolineum [parasiticide]; caustics 
for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceu-
tical purposes; quassia for medical purposes; queb-
racho for medical purposes; oxygen for medical pur-
poses; gallic acid for pharmaceutical purposes; humic 
acid for pharmaceutical purposes; acids for pharma-
ceutical purposes; adhesives for dentures; surgical 
glues; stem cells for veterinary purposes; stem cells 
for medical purposes; cocaine; collagen for medical 
purposes; collodion for pharmaceutical purposes; corn 
rings for the feet; medicated sweets; angostura bark 
for medical purposes; barks for pharmaceutical pur-
poses; cedar wood for use as an insect repellent; con-
durango bark for medical purposes; croton bark; man-
grove bark for pharmaceutical purposes; myrobalan 
bark for pharmaceutical purposes; quinquina for me-
dical purposes; medicated animal feed; medicinal 
roots; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; lint 
for medical purposes; starch for dietetic or pharma-
ceutical purposes; creosote for pharmaceutical purpo-
ses; blood for medical purposes; cultures of microor-
ganisms for medical or veterinary use; curare; dental 
lacquer; liquorice for pharmaceutical purposes; lac-
tose for pharmaceutical purposes; medicated candies; 
adhesive plasters; medicines for alleviating constipa-
tion; adhesive tapes for medical purposes; lecithin for 
medical purposes; lotions for veterinary purposes; me-
dicated hair lotions; lotions for pharmaceutical pur-
poses; medicated after-shave lotions; personal sexual 

lubricants; lupulin for pharmaceutical purposes; mag-
nesia for pharmaceutical purposes; liniments; frostbite  
salve for pharmaceutical purposes; ointments for 
pharmaceutical purposes; sunburn ointments; mercu-
rial ointments; gauze for dressings; medicinal oils; 
mustard oil for medical purposes; camphor oil for me-
dical purposes; castor oil for medical purposes; oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; dill oil for 
medical purposes; dental mastics; dental abrasives; 
dental impression materials; teeth filling material; dre-
ssings, medical; surgical dressings; drugs for medical 
purposes; medicines for veterinary purposes; serot-
herapeutic medicines; medicines for human purposes; 
medicines for dental purposes; menthol; medicinal 
drinks; moleskin for medical purposes; almond milk 
for pharmaceutical purposes; powdered milk for ba-
bies; royal jelly for pharmaceutical purposes; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; Irish moss for 
medical purposes; flour for pharmaceutical purposes; 
linseed meal for pharmaceutical purposes; fish meal 
for pharmaceutical purposes; fly glue; antibacterial 
soap; disinfectant soap; medicated soap; freeze-dried 
meat adapted for medical purposes; mint for pharma-
ceutical purposes; dietetic beverages adapted for me-
dical purposes; malted milk beverages for medical 
purposes; injectable dermal fillers; narcotics; medici-
nal infusions; tincture of iodine; eucalyptol for phar-
maceutical purposes; tinctures for medical purposes; 
opium; opodeldoc; decoctions for pharmaceutical pur-
poses; antiparasitic collars for animals; cotton sticks 
for medical purposes; stick liquorice for pharmaceu-
tical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; pastilles 
for pharmaceutical purposes; medicated toothpaste; 
pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for phar-
maceutical purposes; peptones for pharmaceutical 
purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; 
pesticides; food for babies; leeches for medical pur-
poses; blood plasma; nicotine patches for use as aids 
to stop smoking; eyepatches for medical purposes; 
poultices; compresses; scapulars for surgical purpo-
ses; babies' diapers; diapers for pets; diapers for in-
continence; breast-nursing pads; bunion pads; poma-
des for medical purposes; powder of cantharides; py-
rethrum powder; chilblain preparations; mothproofing 
preparations; anti-uric preparations; bacterial prepara-
tions for medical and veterinary use; bacteriological 
preparations for medical and veterinary use; balsamic 
preparations for medical purposes; albuminous prepa-
rations for medical purposes; biological preparations 
for veterinary purposes; biological preparations for 
medical purposes; veterinary preparations; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; vitamin 
preparations; diagnostic preparations for veterinary 
purposes; diagnostic preparations for medical purpo-
ses; douching preparations for medical purposes; bath 
preparations for medical purposes; therapeutic prepa-
rations for the bath; hemorrhoid preparations; prepara-
tions for callouses; lice treatment preparations [pedi-
culicides]; acne treatment preparations; preparations 
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to facilitate teething; preparations for the treatment of 
burns; fumigation preparations for medical purposes; 
opotherapy preparations; air purifying preparations; 
bronchodilating preparations; preparations for redu-
cing sexual activity; sterilising preparations; soil-ste-
rilising preparations; corn remedies; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; preparations for 
destroying noxious animals; herbicides; preparations 
for destroying dry rot fungus; larvae exterminating 
preparations; fly destroying preparations; preparations 
for destroying mice; slug exterminating preparations; 
vermin destroying preparations; pharmaceutical pre-
parations for skin care; contact lens cleaning prepara-
tions; lime-based pharmaceutical preparations; prepa-
rations of microorganisms for medical or veterinary 
use; styptic preparations; medicated eye-washes; me-
dicinal hair growth preparations; nutraceutical prepa-
rations for therapeutic or medical purposes; opiates; 
anticryptogamic preparations; aloe vera preparations 
for pharmaceutical purposes; preparations of trace el-
ements for human and animal use; sulfonamides [me-
dicines]; pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; enzyme preparati-
ons for veterinary purposes; enzyme preparations for 
medical purposes; phytotherapy preparations for me-
dical purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 
chemical preparations for veterinary purposes; chemi-
cal preparations for the diagnosis of pregnancy; che-
mical preparations for medical purposes; chemical 
preparations for treating diseases affecting cereal 
plants; chemical preparations for treating wheat 
blight; chemical preparations for treating diseases af-
fecting vine plants; chemical preparations for treating 
mildew; chemical preparations for treating phylloxe-
ra; chemical preparations for pharmaceutical purpo-
ses; collyrium; lead water; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; albuminous foodstuffs 
for medical purposes; dietetic foods adapted for me-
dical purposes; by-products of the processing of ce-
reals for dietetic or medical purposes; homogenized 
food adapted for medical purposes; freeze-dried food 
adapted for medical purposes; pharmaceuticals; sani-
tary towels; panty liners [sanitary]; propolis for phar-
maceutical purposes; pearl powder for medical purpo-
ses; radium for medical purposes; solvents for remo-
ving adhesive plasters; hydrated chloral for pharma-
ceutical purposes; vaginal washes for medical purpo-
ses; solutions for contact lenses; chemical reagents for 
medical or veterinary purposes; gum for medical pur-
poses; rubber for dental purposes; chewing gum for 
medical purposes; nicotine gum for use as an aid to 
stop smoking; insect repellents; insect repellent incen-
se; repellents for dogs; tissues impregnated with phar-
maceutical lotions; sarsaparilla for medical purposes; 
sugar for medical purposes; asthmatic tea; fumigating 
sticks; massage candles for therapeutic purposes; sup-
positories; linseed for pharmaceutical purposes; toba-
cco-free cigarettes for medical purposes; siccatives 
[drying agents] for medical purposes; syrups for phar-

maceutical purposes; turpentine for pharmaceutical 
purposes; milking grease; greases for veterinary pur-
poses; greases for medical purposes; lacteal flour for 
babies; infant formula; soporifics; bicarbonate of soda 
for pharmaceutical purposes; mineral water salts; bath 
salts for medical purposes; salts for mineral water 
baths; salts for medical purposes; potassium salts for 
medical purposes; sodium salts for medical purposes; 
smelling salts; malt for pharmaceutical purposes; se-
men for artificial insemination; alcohol for pharma-
ceutical purposes; medicinal alcohol; alloys of preci-
ous metals for dental purposes; ergot for pharmaceu-
tical purposes; cooling sprays for medical purposes; 
digestives for pharmaceutical purposes; nervines; 
antibacterial handwashes; adjuvants for medical pur-
poses; astringents for medical purposes; vermifuges; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 
chemical toilets; appetite suppressants for medical 
purposes; medical preparations for slimming purpo-
ses; parasiticides; mouthwashes for medical purposes; 
febrifuges; depuratives; animal washes [insecticides]; 
detergents for medical purposes; cattle washes [insec-
ticides]; dog washes [insecticides]; insecticidal veteri-
nary washes; vesicants; purgatives; chemical contra-
ceptives; antiparasitic preparations; remedies for pers-
piration; remedies for foot perspiration; sedatives; la-
xatives; tonics [medicines]; medicated toiletry prepa-
rations; media for bacteriological cultures; steroids; 
strychnine; serums; antioxidant pills; tanning pills; 
appetite suppressant pills; slimming pills; jujube, me-
dicated; sanitary tampons; vulnerary sponges; thymol 
for pharmaceutical purposes; biological tissue cultures 
for veterinary purposes; biological tissue cultures for 
medical purposes; smoking herbs for medical purpo-
ses; medicinal herbs; transplants [living tissues]; sur-
gical implants comprised of living tissues; babies' dia-
per-pants; pants, absorbent, for incontinence; sanitary 
panties; charcoal for pharmaceutical purposes; fennel 
for medical purposes; porcelain for dental prostheses; 
phenol for pharmaceutical purposes; enzymes for ve-
terinary purposes; enzymes for medical purposes; fer-
ments for pharmaceutical purposes; formic aldehyde 
for pharmaceutical purposes; phosphates for pharma-
ceutical purposes; fungicides; quinine for medical 
purposes; chinoline for medical purposes; diabetic 
bread adapted for medical use; chloroform; flowers of 
sulfur for pharmaceutical purposes; cement for animal 
hooves; bone cement for surgical and orthopaedic 
purposes; dental cements; medicinal tea; herbal teas 
for medicinal purposes; insecticidal animal shampoos; 
medicated shampoos; medicated shampoos for pets; 
pediculicidal shampoos; medicated dry shampoos; 
pre-filled syringes for medical purposes; eucalyptus 
for pharmaceutical purposes; herbal extracts for medi-
cal purposes; plant extracts for pharmaceutical purpo-
ses; tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops 
for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical 
preparations]; ethers for pharmaceutical purposes; es-
ters for pharmaceutical purposes; cellulose esters for 
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pharmaceutical purposes; cellulose ethers for phar-
maceutical purposes; rat poison; poisons; bacterial 
poisons; jalap. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112633 A 
(800) 1586031 
(151) 2021 02 05 
(891) 2021 02 05 
(731) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd. 

No.280, Yizhou Avenue North Section,  
Hi-tech Zone, Chengdu, Sichuan, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
34 – Tobacco; cigarettes; cigarette cases; oral vapori-
zers for smokers; electronic hookahs; devices for he-
ating tobacco for the purpose of inhalation; lighters 
for smokers; cigarette filters; flavorings, other than es-
sential oils, for tobacco; electronic cigarettes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112634 A 
(800) 1586039 
(151) 2020 10 02 
(891) 2020 10 02 
(731) AKTÜL KAĞIT ÜRETİM PAZARLAMA  

ANONİM ŞİRKETİ 
Beylik Yerleri Mevkii, Gökgöz Köyü,  
Pamukova, Sakarya, Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes; 
paper towels; toilet paper; paper napkins. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112635 A 
(800) 1586056 
(151) 2020 11 26 
(891) 2020 11 26 
(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE  

LIMITED 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road,  
Pune-411001, India 

 
 
 
 
 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.03; 26.01.18 
(511)  
5 – Medicinal and pharmaceutical preparations. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112636 A 
(800) 1586117 
(151) 2020 12 12 
(891) 2020 12 12 
(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE  

LIMITED 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road,  
Pune-411001, India 

(540) 

PNEUMOSIL 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Vaccine. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112648 A 
(800) 1586628 
(151) 2020 12 29 
(891) 2020 12 29 
(731) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ  

ANONİM ŞİRKETİ 
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No.38, Maltepe, 
TR-34852 İSTANBUL, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
2 – Paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust, preservatives against deterioration of wood, thin-
ners and binders for paints, pigments, preservatives 
for metals, shoe dyes, printing dyes and ink, toners 
(including filled toner cartridges), colorants for food, 
pharmaceuticals and beverages; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decora-
tors, printers and artists. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 112649 A 
(800) 1586645 
(151) 2021 02 18 
(891) 2021 02 18 
(731) TH S.R.L. 

Via Cella Raibano, 14, I-47843 MISANO  
ADRIATICO (RN), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
12 – Vehicles for use on land; electric bicycles; elec-
tric cars; parts and fittings for land vehicles; electric 
unicycles; two-wheeled vehicles; electrically operated 
scooters. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112657 A 
(800) 1079679 
(151) 2011 04 22 
(891) 2021 04 23 
(731) Denka Company Limited 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome,  
Chuo-ku, Tokyo 103-8338, Japan 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
9 – Printed circuit boards, circuit boards for mounting 
electronic components, electronic circuits, other elec-
tronic machines, apparatus and their parts. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112658 A 
(800) 1081680 
(151) 2011 03 31 
(891) 2021 04 01 
(731) Top Glass Industries S.p.A. 

Via Monte Suello 18, I-25128 Brescia (BS),  
Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.01 

(511)  
17 – Composite materials in the form of profiles, rods, 
bars, flexible tubes and tubes for use in manufacture; 
composite synthetic plastic materials, being semi-wor-
ked products in the form of rods, bars, profiles, fle-
xible tubes and tubes; composite plastic materials, 
pultruded or extruded, in the form of profiles, bars, 
rods, flexible tubes and tubes for use in manufacture; 
semi-worked goods of composite synthetic plastic ma-
terials, pultruded or extruded, in the form of profiles, 
bars, rods, flexible tubes and tubes, for use in indus-
try, and agriculture; bars, profiles, rods, flexible tubes 
and tubes of composite plastic materials. 
 

19 – Girders not of metal, gratings not of metal, buil-
ding materials, in particular profiles, bars, rods, tubes 
of composite materials, and conduits, not of metal, for 
use in construction, ducts, not of metal, for air-con-
ditioning, ducts not of metal (not for electric circui-
try); ducts, not of metal, for heating; crash barriers, 
not of metal; crash barriers, of composite materials, 
for roads; poles for fencing, not of metal; poles, not of 
metal; masts poles, not of metal, for electric power li-
nes; telegraph poles; sound barriers using profiles of 
composite materials for use along motorways and ot-
her roads. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112659 A 
(800) 1252084 
(151) 2015 01 30 
(891) 2021 03 29 
(731) YÜNTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
Isparta Süleyman Demirel, Organize Sanayi  
Bölgesi 102, Cad. (Eski No.1514) Pk: 32730-04,  
GÜMÜSGÜN-GÖNEN-ISPARTA, Turkey 

(540)  

 
(591) Blue, yellow, violet, green, white  
(531) 27.05.02; 29.01.15 
(511)  
23 – Yarns and threads for textile use; threads and 
yarns for sewing, embroidery and knitting; thread; el-
astic yarns and threads for textile use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112660 A 
(800) 1443307 
(151) 2018 10 18 
(891) 2021 03 31 
(731) Roche Diabetes Care GmbH 

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,  
Germany 

(540)  

MYSUGR 
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(591) Black, white  
(511) 
9 – Computer software and computer hardware for 
use in the fields of medicine and diagnostics; compu-
ter software for use in the field of diabetes; computer 
software for use with blood glucose monitoring ins-
truments; computer software for the evaluation, moni-
toring and administration of medical data; mobile 
apps for medical and diagnostic applications; mobile 
apps for use in the fields of lifestyle, health and be-
havioral modification; mobile apps for providing he-
althcare services, namely, software for monitoring and 
tracking information for diabetes management purpo-
ses; computer software for recording results of blood 
tests from a blood glucose meter; computer software 
for medical and diagnostic purposes, namely, for use 
in transferring data from medical devices to electronic 
data management systems. 
 

10 – Medical apparatus and instruments; blood gluco-
se meters, insulin pumps and infusions sets. 
 

38 – Providing of access to platforms and portals on 
the Internet in the field of medicine; providing of ac-
cess to information on the Internet and other data net-
works in the field of medicine; providing of access to 
computer programs on data networks for educating 
physicians, health professionals and patients in rela-
tion to diabetes management; providing of access to 
programs and databases for exchanging information 
among users of a computer network (online forum) in 
the field of health and medicine; providing online 
forums for transmission of messages among computer 
users concerning health and medicine. 
 

41 – Education and tuition for medical purposes in the 
field of diabetes; online education services; online en-
tertainment services; provision of online training; 
personal coaching in the fields of lifestyle, health and 
behavioral modification; education in the field of 
health and medicine related to diabetes management, 
the use of blood glucose meters, insulin pumps and 
accessories thereof. 
 

44 – Medical services; medical services in the field of 
chronic diseases; providing information and data in 
the field of chronic diseases via Internet; telemedicine 
services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112661 A 
(800) 1533058 
(151) 2020 04 24 
(891) 2021 03 31 
(731) Roche Diabetes Care GmbH 

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,  
Germany 

 
 
 
 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 04.05.03; 24.17.05 
(511)  
5 – Dietary supplements and dietetic preparations; 
diagnostic preparations and materials; pharmaceuti-
cals and natural remedies. 
 

9 – Computer software; recorded content; measuring, 
detecting and monitoring instruments, indicators and 
controllers. 
 

10 – Medical and veterinary apparatus and instru-
ments; diagnostic, examination, and monitoring equ-
ipment. 
 

41 – Education, entertainment and sport services; dis-
tance learning services provided online; provision of 
on-line entertainment; provision of online training; 
providing online courses of instruction. 
 

44 – Human healthcare services; medical services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112662 A 
(800) 1555890 
(151) 2020 08 28 
(891) 2021 03 26 
(731) Avon Products, Inc. 

1 Avon Place, Suffern, New York,  
NY 10901, USA 

(540)  

AVON WATCH ME NOW 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Advertising, direct mail advertising; business in-
formation; promotional and marketing services; publi-
city; sales promotion; provision of commercial infor-
mation; all of the aforesaid services in the field of be-
auty, personal care, personal inspiration and personal 
empowerment; retail services connected with the sale 
of beauty and personal care products; information, ad-
visory and consultancy services relating to all of the 
aforesaid services. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 112739 A 
(800) 1587007 
(151) 2021 03 13 
(891) 2021 03 13 
(731) Kia Corporation 

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

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.19; 27.07.01 
(511)  
12 – Vans [vehicles]; motor buses; sports cars; auto-
mobiles; electric cars; trucks. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112740 A 
(800) 1587027 
(151) 2021 03 13 
(891) 2021 03 13 
(731) Kia Corporation 

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

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.19; 27.07.01 
(511)  
12 – Vans [vehicles]; motor buses; sports cars; auto-
mobiles; electric cars; trucks. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112741 A 
(800) 1587055 
(151) 2021 01 30 
(891) 2021 01 30 
(731) Hanhui Pharmaceuticals Co., Ltd. 

No. 2 Haizheng Road, Xukou Town, Fuyang  
District, Hangzhou City, Zhejiang Province,  
China 

(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
5 – Medicines for human purposes; pharmaceutical 
preparations; chemico-pharmaceutical preparations; 

analgesics; drugs for medical purposes; capsules for 
pharmaceutical purposes; sedatives, tranquillizers; 
biological preparations for medical purposes; chemi-
cal preparations for pharmaceutical purposes; chemi-
cal preparations for medical purposes; antibiotics; 
injection (medicines); tablets (medicines); bulk drugs; 
biochemical medicines; blood for medical purposes; 
tinctures for medical purposes; diagnostic prepara-
tions for medical purposes; chemical reagents for me-
dical or veterinary purposes; radium for medical pur-
poses; radioactive substances for medical purposes; 
isotopes for medical purposes; radioactive medicines; 
oxygen baths; gases for medical purposes; oxygen for 
medical purposes; chemical conductors for electrocar-
diograph electrodes; semen for artificial insemination; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants; solu-
tions for contact lenses; contact lens cleaning prepa-
rations; media for bacteriological cultures; bouillons 
for bacteriological cultures; bacteriological culture 
mediums; nutritive substances for microorganisms; 
cultures of microorganisms for medical and veterinary 
use; food for babies; infant milk powder; air purifying 
preparations; disinfectants for chemical toilets; medi-
cines for veterinary purposes; biological preparations 
for veterinary purposes; chemical preparations for ve-
terinary purposes; dietary supplements for animals; 
pesticides; vermin destroying preparations; disinfec-
tant wipes; wadding for medical purposes; dental ab-
rasives; dental mastics. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112750 A 
(800) 1587580 
(151) 2020 12 08 
(891) 2020 12 08 
(731) Fontaine Limited 

c/o Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon  
Street, London EC4A 4AB, United Kingdom 

(540)  

SILVER MOUNTAIN 
WATER 

(591) Black, white  
(511) 
3 – Perfumes; fragrances; eau de parfum; toilet water; 
colognes; shaving preparations; shaving gels; shaving 
soaps; shaving foams; aftershave preparations; sha-
ving balms; lotions for beards; toiletries; non-medi-
cated toiletry preparations; soaps; soaps for personal 
use; cosmetic preparations for the bath and shower; 
non-medicated skin care preparations; nail care prepa-
rations; hair care preparations; essential oils; scented 
oils; deodorants for personal use; room fragrances. 
 

4 – Candles; perfumed candles. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 112757 A 
(800) 1587660 
(151) 2020 12 22 
(891) 2020 12 22 
(731) Yandex LLC 

Leo Tolstoy Str., 16, RU-119021 Moscow,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
9 – Computers, computer peripheral devices, compu-
ter terminals; computer hardware; microprocessors; 
computer memory devices; monitors [computer hard-
ware]; electronic numeric displays; computer key-
boards; cables, electric; modems; printers for use with 
computers; disk drives for computers; electrical adap-
ters; adapter cards; connectors and electronic driver 
circuits; data storage devices; computer disk drives; 
miniature hard disk drive storage units; compact discs 
[audio-video], CD-ROMs, DVDs; blank digital data 
carriers; magnetic data media; chips, disks and mag-
netic tapes bearing or for recording computer pro-
grams and software; random access memory devices; 
read only memory devices; solid state storage devices; 
mouse pads; telephone apparatus; facsimile machines, 
answering machines; cameras [photography], camcor-
ders; batteries, electric; accumulators, electric; mains 
chargers; chargers for electric accumulators; digital 
audio players; notebook computers, tablet computers, 
hand-held personal computers, electronic personal or-
ganisers, digital organizers; handheld digital electro-
nic devices, namely portable audio speakers, portable 
computers, power banks, digital or analogue recording 
and storage media, bicycle computers, navigational 
instruments, digital books, 3D spectacles, and softwa-
re related thereto; handheld and mobile digital elec-
tronic devices for the sending and receiving of tele-
phone calls, faxes, electronic mail, and other digital 
data; electronic handheld units for the wireless re-
ceipt, storage and/or transmission of data and messa-
ges, and electronic devices that enable the user to ke-
ep track of or manage personal information; electronic 
communication equipment and instruments; telecom-
munications apparatus and instruments; telephone-
based information retrieval software and hardware; 
mobile digital electronic devices, global positioning 
system (GPS) devices; mobile telephones, video tele-
phones; parts and accessories for mobile telephones 
included in this class; voice recognition apparatus; di-
gital voice recorders; wireless communication devices 
for voice, data or image transmission; headphones; 
audio speakers; sound recording and reproducing ap-
paratus, amplifiers, electric phonographs, record play- 

ers; high fidelity stereo apparatus, tape recorders and 
reproducing apparatus, microphones; digital audio and 
video recorders and players; audio cassette recorders 
and players, video cassette recorders and players, 
compact disc recorders and players, digital versatile 
disc recorders and players, digital audio tape recorders 
and players; radios; radio transmitters and receivers; 
audio, video, and digital mixers; apparatus for recor-
ding or reproduction of sound for automobiles; com-
puter software, recorded; computer and electronic ga-
mes software; computer software for creating, autho-
ring, distributing, downloading, transmitting, recei-
ving, playing, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, ima-
ges, audio, video, and multimedia content, and elec-
tronic publications; operating system software, data 
synchronization software, application development 
software; computer software for personal information 
management; database management software; databa-
se synchronization software; character recognition 
software; voice recognition software; speech to text 
conversion software; voice-enabled software applica-
tions; software for controlling and managing of telep-
hone communications; electronic mail and messaging 
software; software for mobile telephones; computer 
software for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software for the redirection of 
messages, Internet e-mail, and/or other data to one or 
more electronic handheld devices from a data store on 
or associated with a personal computer or a server; 
computer software for the synchronization of data bet-
ween a remote station or device and a fixed or remote 
station or device; downloadable electronic publicati-
ons; fonts, type designs and symbols recorded on 
magnetic media; user manuals in electronic format for 
use with, and sold as a unit with, all the aforementio-
ned goods; computer equipment for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with multimedia 
functions for use with all of the aforesaid goods; 
interactive touch screen terminals for use with all of 
the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; co-
vers, bags and cases adapted or shaped to contain all 
of the aforesaid goods. 
 

28 – Computer gaming devices (term considered too 
vague by the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of 
the Regulations); hand-held game apparatus adapted 
for use with an external display screen or monitor. 
 

35 – Computerized database and file management; 
data processing services; systemization of informa-
tion, sites and other resources, available on global 
computer networks and other electronic and commu-
nications networks for others; data search in the glo-
bal computer network and other electronic and com-
munication networks for third parties; compilation of 
information retrieved from the global computer net-
work and other electronic and communication net-
works according to user preferences; providing bu-
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siness, consumer, and commercial information over 
computer networks and global communication net-
works; compilations of directories for publishing on 
the Internet and other electronic, computer and com-
munications networks; subscription services, namely, 
arranging subscriptions to publications in the nature 
of text, data, image, audio, video, and multimedia co-
ntent for others, provided via the Internet and other 
electronic and communications networks; online retail 
services for downloadable and pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a fee 
or pre-paid subscription, via the Internet and other 
electronic and communications networks. 
 

38 – Providing access to interactive computer databa-
ses in the field of social networking, communication 
and organization of meetings; telecommunications; 
communication and telecommunication services; co-
mmunication by computer, computer intercommuni-
cation; telex services, telegram transmission services; 
telephone services; facsimile transmission, collection 
of electronic messages; transmission of data and of 
information by electronic means, computer, cable, ra-
dio, teleprinter, teleletter, electronic mail, telecopier, 
television, microwave, laser beam, communications 
satellite or electronic communication means; provi-
ding of wireless telecommunications through elec-
tronic telecommunications networks; electronic trans-
mission of data and documentation via the Internet or 
other electronic telecommunications networks; elec-
tronic mailing services; delivery of messages by elec-
tronic transmission; wireless digital messaging servi-
ces, telephone paging services, and electronic mailing 
services, including communication services that enab-
le a user to send and/or receive messages through a 
wireless data network; rental and hire of communi-
cation apparatus and electronic mail-boxes; providing 
online bulletin boards for the transmission of mes-
sages among computer users; telecommunication ac-
cess services; providing telecommunication access to 
websites; providing telecommunications access and 
links to computer databases and directories via the 
Internet and other electronic communications net-
works; providing access to online searchable databa-
ses of text, data, image, audio, video, and multimedia 
content; providing telecommunication access to elec-
tronic communications networks with means of iden-
tifying, locating, grouping, distributing, and managing 
data and links to third-party computer servers, com-
puter processors and computer users; communication 
services for matching users for the transfer of music, 
video and audio recordings via communication net-
works; providing telecommunications access to elec-
tronic communication networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; tran-
smission of digital audio, video and multimedia con-
tent by telecommunications; electronic transmission 
of audio and video files via computer and other elec-
tronic communications networks; audio broadcasting; 
video broadcasting; broadcasting or transmission of 

radio and television programs; broadcasting or trans-
mission of video content via a global computer net-
work; streaming of audio and video material on the 
Internet; webcasting services; information, advisory 
and consultancy services relating to all the aforesaid. 
 

39 – Physical storage of electronically stored informa-
ion and data; physical storage of electronic media 
containing data, text, images, audio, and video; infor-
mation and consultation services in connection with 
physical storage of electronically stored information 
and data. 
 

42 – Computer programming; design and develop-
ment of computer hardware and software; design, de-
velopment and maintenance of proprietary computer 
software in the field of natural language, speech, spe-
aker, language, voice recognition, and voice-print re-
cognition; rental of computer hardware and software; 
consultancy in the design and development of compu-
ter hardware; computer software consultancy; support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; providing on-line 
information about computer hardware design and 
software; creation, design and maintenance of web si-
tes; application service provider (ASP), namely, hos-
ting software applications of others; application ser-
vice provider (ASP) services, namely, hosting softwa-
re for creating, authoring, distributing, downloading, 
transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and organi-
zing text, graphics, images, audio, video, and multi-
media content, and electronic publications; applica-
tion service provider (ASP) services featuring softwa-
re for use in connection with voice recognition soft-
ware and voice-enabled software applications; provi-
ding online non-downloadable software; providing 
search engines for obtaining data on a global copmu-
ter network and via other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, sites 
and other resources available on global computer 
networks for others; hosting an on-line web site for 
social networking; information, advisory and consul-
tancy services relating to all the aforesaid. 
 

45 – Online social networking services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112765 A 
(800) 1587799 
(151) 2021 03 09 
(891) 2021 03 09 
(731) DIETMED – PRODUTOS DIETÉTICOS E  

MEDICINAIS, SA 
EDIFÍCIO VERDE, QUEIMADAS- 
SERNADA, P-3505-330 VISEU,  
Portugal 

(540)  

NATURMIL 
(591) Black, white  
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(511)  
5 – Dietetic substances adapted for medical use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112766 A 
(800) 1587802 
(151) 2021 02 03 
(891) 2021 02 03 
(731) Siemens Healthcare GmbH 

Henkestraße 127, 91052 Erlangen, Germany 
(540)  

MAGNETOM Free.Max 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Medical instruments and apparatus and parts the-
refor, in particular magnetic resonance imaging de-
vices. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112767 A 
(800) 1587821 
(151) 2021 02 03 
(891) 2021 02 03 
(731) Siemens Healthcare GmbH 

Henkestraße 127, 91052 Erlangen, Germany 
(540)  

MAGNETOM Free.Star 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Medical instruments and apparatus and parts 
therefor, in particular magnetic resonance imaging de-
vices. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112768 A 
(800) 1587852 
(151) 2020 12 30 
(891) 2020 12 30 
(731) GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Mustafa Kemal Mahallesi 2119., Sokak No: 3  
D: 2-3, TR-06520 Çankaya  
Ankara, Turkey 

(540)  

 
(591) Blue and red 
(531) 19.13.21; 26.01.02; 26.01.06; 27.05.01;  

27.05.17; 29.01.12 
(511) 
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepara-
tions; sanitary preparations for medical purposes; die-
tetic food and substances adapted for medical or ve-
terinary use, food for babies; dietary supplements for 

human beings and animals; plasters, materials for dre-
ssings; material for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungici-
des, herbicides. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112769 A 
(800) 1587859 
(151) 2020 11 17 
(891) 2020 11 17 
(731) Robert Bosch Power Tools GmbH 

70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany 
(540)  
 

 
 

(591) Blue and white 
(531) 24.01.03; 24.01.20; 26.04.04; 26.04.16;  

26.04.18; 26.04.24; 26.11.07; 26.11.09;  
27.05.10; 29.01.12 

(511)  
7 – Electric power tools; drills; impact drills; bench 
drills; drill chucks; hammer drills; power chisel ha-
mmers; screwdrivers; grooving machines; grinding 
machines; cut-off machines and roughing machines, 
such as orbital and angle grinders, triangular grinders, 
orbital sanders, belt grinders, sanders, angle polishers, 
straight grinders; shears [electric]; nibblers; electric 
glue guns; staplers, saws [electric]; circular saws; jig-
saws; cross-cut saws; mitre saws; sabre saws; band 
saws; planing machines; milling machines; table belt 
sander; suction and dust extraction apparatus for the 
aforesaid goods; vacuum cleaners; the aforesaid goods 
also as battery-powered hand tools; parts, tools, adap-
ters [non-electric], fittings and accessories for the afo-
resaid goods, included in this class. 
 

8 – Hand-operated tools and implements; parts, tools 
and accessories for the aforesaid goods, included in 
this class. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112770 A 
(800) 1587863 
(151) 2021 02 05 
(891) 2021 02 05 
(731) Fengh Medical Co., Ltd. 

No.6 Dongsheng West Road, Jiangyin City,  
Jiangsu Province, China 

(540)  

FULBRIGHT 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Medical apparatus and instruments; surgical ap-
paratus and instruments; trocars; surgical robots; sur-
gical cutlery; sterilized medical instruments; hemos-
tatic suture instruments; ultrasonic medical diagnostic 
apparatus; suture materials; thread, surgical. 
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35 – Retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; who-
lesale services for pharmaceutical, veterinary and san-
itary preparations and medical supplies; retail or who-
lesale services for medical supplies; publicity; adverti-
sing; marketing services; sales promotion for others; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112771 A 
(800) 1587884 
(151) 2020 11 20 
(891) 2020 11 20 
(731) GONGNIU GROUP CO., LTD. 

East Industrial Zone, Guanhaiwei Town,  
Cixi City, Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 03.04.01; 03.04.13; 03.04.14; 27.05.01 
(511)  
9 – Computer programs [downloadable software]; 
computer software applications, downloadable; telep-
resence robots; humanoid robots with artificial inte-
lligence; electronic agendas; face recognition devices; 
phototelegraphy apparatus; modems; wearable activi-
ty trackers; wireless routers; earphones; wearable vi-
deo display monitors; devices for recording sound and 
image carriers; projectors [teaching apparatus]; mate-
rials for electricity mains [wires, cables]; telephone 
wires; electric adapter cables; USB cables; switches, 
electric; time switches; electric breakers [switches]; 
voltage surge protectors; electrical adapters; portable 
sockets; conductors, electric; light-emitting diodes 
[LED]; electrical resistance materials; electronic 
chips; video screens; remote control apparatus; elec-
tronic key fobs being remote control apparatus; elec-
trolysers; locks, electric; theft prevention installations, 
electric; alarms; electronic access control systems for 
interlocking doors; rechargeable batteries; portable 
power source [rechargeable batteries]; battery char-
gers; USB chargers; wireless chargers; electric soc-
kets; electric plugs; connectors [electricity]. 
 

11 – Lamps; luminous tubes for lighting; lighting ap-
paratus and installations; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; fluorescent lamp tubes; lights for 
vehicles; oil lamps; cooking utensils, electric; coffee 
machines, electric; kettles, electric; toasters; refrigera-
ting cabinets; refrigerators; air purifying apparatus 
and machines; electric fans for personal use; hair dri-
ers; boilers pipes [tubes] for heating installations; wa-
ter-pipes for sanitary installations; taps; pipes [parts of 
sanitary installations]; ornamental fountains; bath ins-
tallations; heaters for baths; bathroom heaters; water 

purification installations; disinfectant apparatus; gas 
lighters; polymerisation installations; radiators, elec-
tric. 
 

17 – Rubber, raw or semi-worked; padding materials 
of rubber or plastics; rings of rubber; pipe gaskets; 
threads of plastic for soldering; junctions, not of 
metal, for pipes; fittings, not of metal, for flexible pi-
pes; plastic in the form of strip for use in manufac-
turing; watering hose; hoses of textile material; flexi-
ble tubes, not of metal; insulating refractory materials; 
insulating materials; insulators; dielectrics [insu-
lators]; insulating bands; insulating tapes; electrical 
insulating materials; waterproof packings. 
 

35 – Advertising; pay per click advertising; rental of 
advertising space; online advertising on a computer 
network; providing business information via a web 
site; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; sales promotion for 
others; marketing; personnel recruitment; web inde-
xing for commercial or advertising purposes; systemi-
zation of information into computer databases; office 
machines and equipment rental; accounting; spon-
sorship search; wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical sup-
plies. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112782 A 
(800) 1539481 
(151) 2020 04 01 
(891) 2021 04 07 
(731) Nordic Entertainment Group Sweden AB 

Box 17104, SE-104 62 Stockholm, Sweden 
(540)  

VIAPLAY 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Media content; downloadable motion pictures; 
downloadable television shows; downloadable series; 
downloadable digital music; podcasts; animated carto-
ons; cinematographic films; multi-media recordings; 
audio and visual recordings; application software for 
televisions; computer software for entertainment; vi-
deo recordings; computer software; software for stre-
aming audiovisual and multimedia content via the in-
ternet and global communications networks; software 
for streaming audiovisual and multimedia content to 
mobile digital electronic devices; software for sear-
ching, organizing, and recommending multimedia 
content; downloadable computer software applicati-
ons; downloadable mobile applications; video game 
software; computer game software; DVDs; virtual re-
ality game hardware and software; computer software 
for wireless content delivery; computer software for 
purchasing, accessing, streaming and viewing movies, 
TV shows, videos, and multimedia content; mobile 
applications for accessing and streaming audiovisual 
and multimedia content via the internet and global 
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communications networks; audio and visual recor-
dings featuring music, stories, dramatic performances, 
non-dramatic performances, live-action entertainment, 
animated entertainment, learning activities for child-
ren, and games; encoded electronic chip cards; mag-
netically encoded gift cards; television set-top boxes; 
digital media players; digital media streaming devi-
ces. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112785 A 
(800) 1587955 
(151) 2020 11 26 
(891) 2020 11 26 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

HALIOSENSE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112792 A 
(800) 1588092 
(151) 2020 12 30 
(891) 2020 12 30 
(731) GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Mustafa Kemal Mahallesi 2119., Sokak No: 3  
D: 2-3, TR-06520 Çankaya Ankara, Turkey 

(540) 

 
 

(591) Duck Egg Blue- medium dark tone (Pantone  
647 C), Prussian blue (Pantone 302 C) and  
Persian green (Pantone 7473 C) 

(531) 26.11.08; 26.11.11; 26.11.12; 27.05.11;  
29.01.12 

(511)  
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepara-
tions; sanitary preparations for medical purposes; die-
tetic food and substances adapted for medical or ve-
terinary use, food for babies; dietary supplements for 
human beings and animals; plasters, materials for dre-
ssings; material for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungici-
des, herbicides. 
___________________________________________ 

(260) AM 2022 112793 A 
(800) 1588122 
(151) 2020 11 26 
(891) 2020 11 26 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

MEPRESOLUTE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations, dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112794 A 
(800) 1588133 
(151) 2020 12 04 
(891) 2020 12 04 
(731) PENOPLEX SPb LTD 

Saperniy lane 1, lit. A, RU-191014  
St. Petersburg, Russian Federation 

(540)  

FASTFIX 
(591) Black, white  
(511)  
17 – Asbestos; insulating paper; asbestos felt; plastic 
fibers, other than for textile use; asbestos fibers; vul-
canized fiber; gutta-percha; lute; asbestos millboards; 
synthetic rubber; insulating paints; insulating varnish; 
insulating tapes; adhesive bands, other than stationery 
and not for medical or household purposes; asbestos 
sheets; viscose sheets, other than for wrapping; sheets 
of regenerated cellulose, other than for wrapping; re-
inforcing materials, not of metal, for pipes; soundpro-
ofing materials; insulating materials; non-conducting 
materials for retaining heat; plastic substances, semi-
processed; insulating plaster; plastic film, other than 
for wrapping; asbestos coverings; synthetic resins, se-
mi-processed; substances for insulating buildings aga-
inst moisture; chemical compositions for repairing 
leaks; glass wool for insulation; fiberglass for insula-
tion; insulating fabrics; waterproof packings; foils of 
metal for insulating; asbestos slate; slag wool [insula-
tor]; ebonite. 
 

19 – Asphalt; bitumen; binding agents for making bri-
quettes; binding material for road repair; paperboard 
for building; roofing, not of metal; reinforcing mate-
rials, not of metal, for building; bituminous products 
for building; tar; road coating materials; materials for 
making and coating roads; building materials, not of 
metal; pitch; coatings [building materials]; laths, not 
of metal; wainscotting, not of metal; wall tiles, not of 
metal; floor tiles, not of metal; tiles, not of metal, for 
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building; paving slabs, not of metal; paving blocks, 
not of metal; bituminous coatings for roofing; roof 
coverings, not of metal; linings, not of metal, for bu-
ilding; mortar for building; insulating glass for buil-
ding; roofing tiles, not of metal; slate; slag [building 
material]; flashing, not of metal, for building. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112795 A 
(800) 1588146 
(151) 2020 10 15 
(891) 2020 10 15 
(731) ROYAL ARMENIA JV LTD 

Davtashen 2nd Block 268, 0054 Yerevan,  
Armenia 

(540) 

 
(591) Brown, light brown, flesh, white, red and black 
(531) 02.07.23; 05.07.27; 06.01.02; 07.05.05;  

22.05.10; 25.01.15; 25.07.01; 27.05.10;  
29.01.14 

(526) "ARMENIA", "®", "GROUND COFFEE",  
"ARABICA & ROBUSTA". 

(511)  
30 – Ground coffee. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112796 A 
(800) 1588195 
(151) 2020 12 31 
(891) 2020 12 31 
(731) ESSEL SELÜLOZ VE KAĞIT SAN TİC AŞ 

Körfer Mah. Sanayi Cad. Berk Sok., Dolphin  
Avm Kat:5 No: 516-518-524-526, Izmit,  
Kocaeli, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.01.01; 05.01.16; 26.04.04; 26.04.15;  

26.04.18; 27.05.24; 29.01.13 

(511)  
16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes; 
paper towels; toilet paper; paper napkins. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112797 A 
(800) 1588209 
(151) 2020 06 10 
(891) 2020 06 10 
(731) Yiwu Lihu Auto Accessory Co., Ltd. 

Building 1, No. 496, Chengdian South Road,  
Choujiang Street, Yiwu City, Jinhua City,  
Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.01; 26.11.05; 26.11.08; 27.05.10;  

27.05.11 
(526) AUTO ACCESSORY 
(511)  
12 – Luggage racks for vehicles; vehicle interior de-
coration; rearview mirrors; seat covers for bicycle or 
motorcycle; overhead transport installations; goods 
handling hand trucks; sleds (car); car tyres; dirigible 
balloons; yachts. 
 

24 – Furniture coverings of textile; coarse woolen 
blanket; covers for cushions; covers [loose] for fur-
niture; tablecloths, not of paper. 
 

27 – Floor mats; mats; tapestry-style wall hangings, 
not of textile; carpets for automobiles; non-slip mats; 
artificial turf. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112799 A 
(800) 1588251 
(151) 2020 11 16 
(891) 2020 11 16 
(731) Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. 

Hengdian Industrial Area, Dongyang City,  
322100 Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.09; 01.15.25; 26.03.01; 26.03.11;  

26.11.03 
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(511)  
7 – Generators of electricity; wind power generate 
electricity facilities; engine for manufacturing of ba-
tteries; motors, electric, other than for land vehicles; 
driving motors, other than for land vehicles; motors, 
other than for land vehicles; centrifugal machines; 
alternators; starters for motors and engines; stators 
[parts of machines]. 
 

9 – Monosilicon wafer; polysilicon wafer; silicon epi-
taxial wafer; solar cells; solar panels; batteries; lithi-
um ion batteries; lithium batteries; circulators in the 
nature of electronic components; integrated circuits; 
magnetic materials and devices; transmitters of elec-
tronic signals; filters for radio interference suppres-
sion; ceramic filters for electronic circuits; electronic 
inductors; transformers; wireless chargers; battery 
charge devices; capacitors. 
 

12 – Engines for land vehicles; driving motors for 
land vehicles; motors, electric, for land vehicles; free-
wheels for land vehicles; turbines for land vehicles; 
motorcycle engines; high voltage damper (for vehic-
les); bicycle motors. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112800 A 
(800) 1588262 
(151) 2021 03 02 
(891) 2021 03 02 
(731) RAINBOW S.P.A. 

Via Brecce Snc, I-60025 LORETO (AN), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
16 – Printed matter; stationery; stationery cases; diari-
es and agendas; pocket diaries; note pads; drawing 
pads; writing tablets; albums; notebook; printed tic-
kets; gift cards; envelopes [stationery]; wrapping pa-
per; folders for papers; folders of paper; ring binders; 
calendars; drawing paper; writing paper; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; stickers 
[decalcomanias]; collector trading cards; trivia cards; 
towels of paper; handkerchiefs of paper; party deco-
rations of paper; party ornaments of paper; drawing 
pads for party invitations; banners of paper; flags of 
paper; gift bags; babies' bibs of paper; table napkins 
of paper; tablecloths of paper; place mats of paper; 
paper bags and sacks; paper gift bags; stamps [seals]; 
inking pads; stamp mounts; stamp cases; artists' ma-
terials; paintbrushes; drawing instruments; pens [offi-
ce requisites]; pencils; decorations for pencils; rubber 
erasers; crayons; felt-tip pens; children's paint-boxes; 
aquarelles; chalks for colouring; bookmarkers; paper-
weights; photographs [printed]; photograph stands; 
printed publications; educational publications; news-
papers; periodicals; strategy guide magazines for card  

games; computer game instruction manuals; pamph-
lets; recipe books; books; children's books; sticker ac-
tivity books; children's books incorporating an audio 
component; typewriters, electric or non-electric; offi-
ce requisites, except furniture; instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for 
packaging; printing fonts; bookbinding material; prin-
ting blocks; modelling paste; paper decorations for ca-
kes; decalcomanias; glitter glue for stationery purpo-
ses. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112807 A 
(800) 1588418 
(151) 2021 02 05 
(891) 2021 02 05 
(731) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd. 

No.280, Yizhou Avenue North Section,  
Hi-tech Zone, Chengdu, Sichuan, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
34 – Tobacco; cigarettes; cigarette cases; oral vapori-
zers for smokers; electronic hookahs; devices for 
heating tobacco for the purpose of inhalation; lighters 
for smokers; cigarette filters; flavorings, other than 
essential oils, for tobacco; electronic cigarettes. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112817 A 
(800) 1588785 
(151) 2021 03 12 
(891) 2021 03 12 
(731) PRO-AQUA International GmbH 

Technologiepark 6, 91522 Ansbach,  
Germany 

(540)  

NTS 
(591) Black, white  
(511) 
7 – Industrial robots; sweeping, cleaning, washing and 
laundering machines. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112818 A 
(800) 1588837 
(151) 2021 03 14 
(891) 2021 03 14 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 
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(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23; 24.17.05 
(526) Fitness+ 
(511)  
9 – Downloadable digital media, namely, podcasts, 
images, audio and video recordings in the field of 
health, wellness, lifestyle, exercise, physical training, 
fitness instruction, guided workouts, and personal de-
velopment; downloadable computer software applica-
tion for accessing, browsing and searching online da-
tabases for audio, video, and multimedia content; co-
mputer software for use in generating customized re-
commendations of audio, video, data, text and other 
multimedia content, including podcasts, images, audio 
and video recordings, and cultural events determined 
from an analysis of user preferences; computer soft-
ware for use in connection with an online fitness subs-
cription service; database synchronization software; 
database management software; computer software 
for use in playing, organizing, downloading, transmi-
tting, manipulating, and reviewing audio files, video 
files, and media files; computer software for use in the 
delivery, distribution and transmission of digital mu-
sic and education-related audio, video, text and multi-
media content; computer software for creating sear-
chable databases of information and data for peer-to-
peer social networking databases; computer software 
for accessing, browsing and searching online databa-
ses; computer software for setting up, configuring, 
operating and controlling mobile devices, wearable 
devices, mobile phones, computers, and computer 
peripherals, and audio and video players; computer 
software to enable users to program and distribute au-
dio, video, data, text and other multimedia content, 
including music, videos, radio, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication networks. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112819 A 
(800) 1588840 
(151) 2021 02 26 
(891) 2021 02 26 
(731) Kabluka Mykola Volodymyrovych 

81, Baikalskaya str. 11, Dnipro 49000, Ukraine 
(540)  
 

 
 

(591) Yellow and black. 
(531) 27.05.01; 29.01.12 
(511) 
9 – Lighting ballasts; current rectifiers; branch boxes 
[electricity]; video screens; video projectors; mirrors 
[optics]; electricity conduits; cables, electric; compu-

ter hardware; computer software, recorded; computer 
game software, downloadable; computer game soft-
ware, recorded; computer programs, downloadable; 
computer programs, recorded; computer operating 
programs, recorded; computer software applications, 
downloadable; computer software platforms, recorded 
or downloadable; condensers [capacitors]; junction 
boxes [electricity]; coils, electric; inductors [electrici-
ty]; lasers, not for medical purposes; optical lanterns; 
materials for electricity mains [wires, cables]; sheaths 
for electric cables; conductors, electric; wires, elec-
tric; ducts [electricity]; projection apparatus; projecti-
on screens; control panels [electricity]; light dimmers 
[regulators], electric; relays, electric; electric sockets; 
distribution boxes [electricity]; distribution consoles 
[electricity]; distribution boards [electricity]; light-
emitting diodes [LED]; quantum dot light-emitting 
diodes [QLED]; organic light-emitting diodes 
[OLED]; anti-glare glasses; optical glass; transfor-
mers [electricity]; downloadable image files; down-
loadable music files. 
 

11 – Lighting apparatus and installations; discharge 
tubes, electric, for lighting; fairy lights for festive de-
coration; lamps; electric lamps; lamp chimneys; 
lights, electric, for Christmas trees; street lamps, lan-
terns for lighting; candle lanterns; luminous tubes for 
lighting; chandeliers; light emitting diodes [LED] lig-
hting apparatus; diving lights; lamp globes; search-
lights; lamp reflectors; standard lamps, floor lamps; 
light bulbs; light bulbs, electric; light projectors; light 
diffusers; lamp glasses; ceiling lights; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes. 
 

21 – Vases; fruit bowls; epergnes; boxes of glass; 
crystal [glassware]; decorative glass spheres; mugs; 
opal glass; mosaics of glass, not for building; opaline 
glass; glass jars [carboys]; candelabra [candlesticks]; 
candle jars [holders]; enamelled glass, not for buil-
ding; glass incorporating fine electrical conductors; 
glass, unworked or semi-worked, except building 
glass; painted glassware; powdered glass for decora-
tion; glass flasks [containers]; glasses [receptacles]; 
drinking glasses; statues of porcelain, ceramic, eart-
henware, terra-cotta or glass; figurines of porcelain, 
ceramic, earthenware, terra-cotta or glass. 
 

37 – Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; providing information relating to repairs; 
services of electricians; installation of utilities in 
construction sites; laying of cable; repair of power li-
nes; film projector repair and maintenance; interferen-
ce suppression in electrical apparatus. 
 

41 – Arranging and conducting of conferences; arran-
ging and conducting of concerts; arranging and con-
ducting of in-person educational forums; arranging 
and conducting of workshops [training]; arranging 
and conducting of seminars; lighting technician ser-
vices for events, rental of show scenery; production of 
shows. 

 
 №3  2022 02 10 

 
98 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

42 – Architectural consultancy; architectural services; 
construction drafting; graphic arts design; interior 
design; engineering; information technology services 
provided on an outsourcing basis; computer progra-
mming; computer technology consultancy; informa-
tion technology [IT] consultancy; website design con-
sultancy; monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; monitoring of computer systems by re-
mote access; maintenance of computer software; up-
dating of computer software; software as a service 
[SaaS]; design of interior decor; computer system de-
sign; technical writing; creating and maintaining web-
sites for others. 
 

44 – Landscape design. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112820 A 
(800) 1588843 
(151) 2020 11 19 
(891) 2020 11 19 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Myasnaya  

galereya" 
ul. Poliny Osipenko, 65, of. 10, RU-600009  
g. Vladimir, Russian Federation 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 01.15.11; 28.05 
(526) Element ® 
(511)  
29 – Albumen for culinary purposes; seaweed extracts 
for food; gelatine; edible fats; anchovy, not live; pea-
nut butter; butter; cocoa butter for food; coconut bu-
tter; buttercream; white of eggs; black pudding; broth; 
preparations for making bouillon; caviar; fruit, preser-
ved; charcuterie; potato chips; sauerkraut; coconut, 
desiccated; rape oil for food; broth concentrates; jams; 
frozen fruits; soups; raisins; gherkins; vegetables, 
preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; edi-
ble oils; cream [dairy products]; cheese; frosted fruits; 
croquettes; crustaceans, not live; dates; milk; crayfish, 
not live; fish fillets; rennet; fruit, stewed; fruit jellies; 
fruit pulp; meat; fish, not live; jellies for food; meat 
jellies; game, not live; ginger jam; soya beans, preser-
ved, for food; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; fat-containing mixtures for bread slices; 
herrings, not live; lobsters, not live; corn oil; palm 
kernel oil for food; sesame oil; oysters, not live; isin-
glass for food; ham; yolk of eggs; yogurt; vegetable 
soup preparations; vegetable juices for cooking; meat 
extracts; kefir [milk beverage]; kumys [milk bevera-

ge]; milk beverages, milk predominating; whey; milk 
products; spiny lobsters, not live; bacon; lentils, pre-
served; margarine; marmalade; animal marrow for 
food; mussels, not live; mollusks, not live; palm oil 
for food; nuts, prepared; eggs; powdered eggs; liver 
pâté; onions, preserved; olives, preserved; olive oil for 
food; bone oil for food; pectin for culinary purposes; 
pickles; peas, preserved; sausages; sardelki [sausa-
ges]; salted meats; preparations for making soup; to-
mato purée; vegetable salads; lard; fruit salads; sar-
dines, not live; salmon, not live; suet for food; tuna, 
not live; tomato juice for cooking; sunflower oil for 
food; tripe; truffles, preserved; poultry, not live; pie-
ces of chicken in batter; fruit peel; alginates for culi-
nary purposes; almonds, ground; peanuts, processed; 
mushrooms, preserved; coconut fat; coconut oil for 
food; beans, preserved; liver; fish-based foodstuffs; 
fruit chips; clams, not live; fruit preserved in alcohol; 
pollen prepared as foodstuff; prawns, not live; fish, 
preserved; meat, preserved; shrimps, not live; snail 
eggs for consumption; tofu; whipped cream; pork; 
edible birds' nests; fish, canned; fish meal for human 
consumption; fruits, canned; meat, canned; potato 
fritters; salted fish; sea-cucumbers, not live; silkworm 
chrysalis for human consumption; vegetables, canned; 
sausages in batter; potato flakes; apple purée; cranber-
ry compote; tahini [sesame seed paste]; hummus 
[chickpea paste]; toasted laver; fruit-based snack fo-
od; curd; kimchi [fermented vegetable dish]; soya 
milk; milk shakes; ajvar [preserved peppers]; proces-
sed sunflower seeds; fish mousses; non-alcoholic eg-
gnog; vegetable mousses; fish roe, prepared; seeds, 
prepared; aloe vera prepared for human consumption; 
preserved garlic; protein milk; linseed oil for food; 
low-fat potato chips; lecithin for culinary purposes; 
milk ferments for culinary purposes; compotes; con-
densed milk; smetana [sour cream]; ryazhenka [fer-
mented baked milk]; prostokvasha [soured milk]; to-
mato paste; vegetable marrow paste; eggplant paste; 
peanut milk for culinary purposes; almond milk for 
culinary purposes; rice milk; artichokes, preserved; 
arrangements of processed fruit; powdered milk; yaki-
tori; bulgogi; candied nuts; flavored nuts; hazelnuts, 
prepared; berries, preserved; guacamole [mashed avo-
cado]; onion rings; falafel; lemon juice for culinary 
purposes; freeze-dried meat; oat milk; vegetable-ba-
sed cream; freeze-dried vegetables; extra virgin olive 
oil for food; galbi [grilled meat dish]; escamoles [edi-
ble ant larvae, prepared]; edible insects, not live; swe-
et corn, processed; nut-based spreads; potato-based 
dumplings; hot dog sausages; corn dogs; soya bean oil 
for food; milk substitutes; almond milk; peanut milk; 
coconut milk; coconut milk for culinary purposes; co-
conut milk-based beverages; rice milk for culinary 
purposes; almond milk-based beverages; peanut milk-
based beverages; sausage casings, natural or artificial; 
shpikachki [sausages]; chicken nuggets; klipfish [sal-
ted and dried cod]; cottage cheese fritters; pressed fru-
it paste; yuba [tofu skin]; soya patties; tofu patties. 
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30 – Seaweed [condiment]; pasta; almond paste; ani-
seed; star aniseed; confectionery for decorating Chris-
tmas trees; infusions, not medicinal; coffee flavorings; 
aromatic preparations for food; seasonings; unleave-
ned bread; salt for preserving foodstuffs; rusks; coo-
kies; malt biscuits; peppermint sweets; sweets; waff-
les; buns; cocoa; coffee; unroasted coffee; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; cakes; cin-
namon [spice]; capers; caramels [sweets]; curry [spi-
ce]; cereal preparations; chewing gum; chicory [co-
ffee substitute]; tea; chocolate; marzipan; cloves [spi-
ce]; condiments; confectionery; corn flakes; popcorn; 
preparations for stiffening whipped cream; ice cream; 
pancakes; essences for foodstuffs, except etheric es-
sences and essential oils; cooking salt; thickening 
agents for cooking foodstuffs; turmeric; natural swee-
teners; spices; gingerbread; allspice; flour; bean meal; 
corn meal; mustard meal; barley meal; soya flour; 
wheat flour; starch for food; ferments for pastes; fon-
dants [confectionery]; petits fours [cakes]; sugar; fla-
vorings, other than essential oils, for cakes; cake pow-
der; cake dough; ginger [spice]; binding agents for ice 
cream; ice, natural or artificial; ice for refreshment; 
glucose for culinary purposes; gluten prepared as fo-
odstuff; groats for human food; vinegar; ketchup [sa-
uce]; cocoa beverages with milk; coffee beverages 
with milk; chocolate beverages with milk; leaven; ye-
ast; sausage binding materials; macarons; macaroni; 
corn, milled; corn, roasted; bread; maltose; molasses 
for food; golden syrup; mint for confectionery; honey; 
husked barley; mustard; nutmegs; noodles; pies; crus-
hed barley; sandwiches; pastilles [confectionery]; pas-
tries; petit-beurre biscuits; bread rolls; peppers [seaso-
nings]; pizzas; pepper; potato flour; puddings; prali-
nes; ravioli; liquorice [confectionery]; rice; saffron 
[seasoning]; sago; sauces [condiments]; celery salt; 
semolina; sherbets [ices]; spaghetti; tapioca; tapioca 
flour; tarts; vanilla flavorings for culinary purposes; 
vanillin [vanilla substitute]; vermicelli; meat pies; 
pâtés en croûte; meat tenderizers for household pur-
poses; edible ices; powders for making ice cream; al-
mond confectionery; peanut confectionery; food fla-
vorings, other than essential oils; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; crushed oats; hus-
ked oats; oat-based food; oat flakes; oatmeal; stick li-
quorice [confectionery]; beer vinegar; coffee-based 
beverages; cocoa-based beverages; chocolate-based 
beverages; artificial coffee; lollipops [confectionery]; 
chips [cereal products]; chow-chow [condiment]; cou-
scous; malt extract for food; malt for human con-
sumption; bee glue; relish [condiment]; royal jelly; 
sea water for cooking; sushi; tomato sauce; mayon-
naise; crackers; custard; fruit jellies [confectionery]; 
muesli; rice cakes; soya sauce; frozen yogurt [confec-
tionery ices]; chutneys [condiments]; spring rolls; ta-
cos; tortillas; iced tea; tea-based beverages; dressings 
for salad; breadcrumbs; tabbouleh; halvah; quiches; 
meat gravies; miso [seasoning]; cereal-based snack 
food; rice-based snack food; hominy; hominy grits; 

baking powder; baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; garden herbs, preserved [seaso-
nings]; noodle-based prepared meals; cake frosting 
[icing]; chocolate mousses; dessert mousses [confec-
tionery]; fruit coulis [sauces]; marinades; cheesebur-
gers [sandwiches]; pesto [sauce]; ham glaze; linseed 
for culinary purposes [seasoning]; wheat germ for hu-
man consumption; high-protein cereal bars; cream of 
tartar for culinary purposes; gluten additives for culi-
nary purposes; pasta sauce; cereal bars; vareniki [stu-
ffed dumplings]; pelmeni [dumplings stuffed with me-
at] including khinkali, manti; chocolate decorations 
for cakes; candy decorations for cakes; chocolate-coa-
ted nuts; rice pudding; nut flours; minced garlic [con-
diment]; baozi; rice pulp for culinary purposes; jiaozi; 
ramen [Japanese noodle-based dish]; okonomiyaki 
[Japanese savory pancakes]; batter mixes for okono-
miyaki [Japanese savory pancakes]; burritos; prepared 
rice rolled in seaweed; edible paper; edible rice paper; 
chocolate-based spreads; chocolate spreads containing 
nuts; flour-based dumplings; agave syrup [natural 
sweetener]; mirror icing [mirror glaze]; freeze-dried 
dishes with the main ingredient being rice; freeze-
dried dishes with the main ingredient being pasta; 
chamomile-based beverages; dulce de leche; bibim-
bap [rice mixed with vegetables and beef]; onigiri 
[rice balls]; instant rice; hot dog sandwiches; ice cu-
bes; processed seeds for use as a seasoning; sesame 
seeds [seasonings]; chebureki [deep-fried pie]; picca-
lilli; quinoa, processed; bulgur; buckwheat, processed; 
buckwheat flour; cranberry sauce [condiment]; apple 
sauce [condiment]; croutons; potato-based flatbreads; 
zefir [confectionery]; pastila [confectionery]; senbei 
[rice crackers]; kimchijeon [pancakes made with fer-
mented vegetables]; shaved ice with sweetened red 
beans; mints for breath freshening; chewing gum for 
breath freshening; udon noodles; soba noodles. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112821 A 
(800) 1588845 
(151) 2020 09 29 
(891) 2020 09 29 
(731) Miconvey Technologies Co., LTD. 

No. 56, No. 117, Yunhan Avenue, Beibei  
District, Chongqing, China 

(540)  
 

 
 

(591) Blue, orange 
(531) 26.11.09; 27.05.10; 27.05.15; 29.01.12 
(511)  
10 – Surgical apparatus and instruments; testing appa-
ratus for medical purposes; dental apparatus, electric; 
physiotherapy apparatus; medical apparatus and ins-
truments; ultrasound apparatus for medical use; ins-
trument cases for use by doctors; X-ray apparatus for 
medical purposes; diagnostic apparatus for medical 
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purposes; isotopic analysis equipment and instruments 
for therapeutic or diagnostic use. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112822 A 
(800) 1588893 
(151) 2021 02 23 
(891) 2021 02 23 
(731) PHOTOLAMUS OÜ 

Peetri alevik, Helgi tee 2-204, EE-75312 Harju 
maakond, Rae vald, Estonia 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.13.01; 27.03.15; 27.05.24 
(511)  
5 – Pharmaceuticals for the treatment of erectile dys-
function; food supplements; nutritional supplements; 
mineral nutritional supplements; vitamin and mineral 
supplements; food supplements for sportsmen; dietary 
supplements for humans; dietary supplements consis-
ting of vitamins; herbal supplements; food supple-
ments for non-medical purposes; medicinal herbs; me-
dicinal herbs in dried or preserved form; smoking 
herbs for medical purposes; plant and herb extracts for 
medicinal use; pharmaceuticals; medical preparations; 
preparations for facilitating sexual coupling; cannabis 
for medical purposes. 
 

10 – Condoms. 
 

34 – Matches; tobacco and tobacco products (inclu-
ding substitutes); personal vaporisers and electronic 
cigarettes, and flavourings and solutions therefor; 
herbs for smoking; tobacco substitutes not for medical 
purposes; cigarettes, cigars, cigarillos and other ready-
for-use smoking articles. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112823 A 
(800) 1197147 
(151) 2013 12 17 
(891) 2021 04 12 
(731) KLARO GmbH 

Spitzwegstr. 63, 95447 Bayreuth, Germany 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  

(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08; 27.05.11;  
27.05.24 

(511)  
6 – Containers of metal for purification installations; 
accessories for the following installations, namely pi-
pes of stainless steel; manifolds of stainless steel; 
parts for the aforesaid goods. 
 

7 – Compactors for purification installations. 
 

9 – Switch cabinets with electric/electronic controls; 
parts for the aforesaid goods. 
 

11 – Sewage treatment installations; fan diaphragms; 
separators for light fluids and fats, for rainwater ins-
tallations and pumps stations. 
 

17 – Pressure-resistant tubes, not of metal. 
 

19 – Containers of concrete and plastic for purifica-
tion installations; settling basins; accessories for the 
aforesaid installations, namely pipes of plastic. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112824 A 
(800) 1225918 
(151) 2014 07 10 
(891) 2021 03 22 
(731) FINANCIERA MADERERA, S.A. 

Formaris, s/n, E-15707 Santiago de Compostela  
(A Coruña), Spain 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.13.05; 26.01.04; 26.01.21 
(511)  
19 – Non-metallic building materials; materials for 
non-metallic floors; wood materials and processed 
wood for construction; non-metallic laminated boards 
for walls; wall linings, not of metal, for building; par-
quet floor; floor coverings made of wood and derived 
timber products; floors made of sheets; rigid pipes, 
not of metal, for building; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings, not of metal; monuments, not 
of metal; building panels not of metal; non-metallic 
boards for floor coverings; non-metallic boards for 
construction, non-metallic boards for dividers and 
partitions; panels not of metal for doors, covering for 
boards (not of metal), chipboard, non-metallic lamina-
ted boards, plywood boards, veneered boards, boards 
of wood fiber bound with resin and particleboards, 
laminated fiberboards, wood boards, particleboards, 
laminated fiberboards, wood boards, particleboards, 
laminated boards (not of metal) for building, boards 
for floors (not of metal), laminated floors of wood and 
derived timber products, non-metallic floors, cove-
rings, not of metal, for building, parquet boards, wood 
for building. 
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20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods of wo-
od, cork, cane, reed, wicker, horn, bone, ivory, wha-
lebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, 
not included in other classes; wooden boards for fur-
niture; boards of derived timber products for furnitu-
re; furniture of wood, furniture parts and components 
of wood and of derived timber products; doors for 
furniture, wooden panels for furniture and shelves for 
furniture of wood and derived timber products; boards 
for furniture of wood and derived timber products; 
boxes of wood, kits of furniture made of wood and 
derived timber products; benches made of wood and 
derived timber products (furniture); table tops, boards 
in the form of furniture and kit of parts for mounting 
boards of wood and derived timber products; cabinets 
of wood and derived timber products, furniture of 
wood and derived timber products for the kitchen. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112825 A 
(800) 1236115 
(151) 2014 11 04 
(891) 2021 03 23 
(731) OLIP ITALIA S.P.A. 

Via Confine, 13, I-37010 LAZISE – FRAZ.  
COLA' (VR), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.07.01 
(511)  
18 – Bags; purses; handbags; pocket wallets; haver-
sacks; valises; rucksacks; key cases. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear; footwear; belts 
[clothing]; sandals; gymnastic shoes; half-boots; bo-
ots; wooden shoes; sashes for wear. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112841 A 
(800) 1588980 
(151) 2021 03 03 
(891) 2021 03 03 
(731) Limited Liability Company "NEARMEDIC  

PHARMA" 
ul. Koroleva, 4, office 402, Obninsk,  
 

RU-249030 Kaluzhskaya oblast, Russian  
Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceuticals; medical preparations; medicines 
for human purposes; analgesics; anti-inflammatory 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical prepara-
tions and medicines for the treatment of respiratory 
system; pharmaceutical preparations and medicines 
for the treatment of sore throat; medical solutions for 
the treatment of sore throat; medical lozenges for the 
treatment of sore throat; medical drops for the treat-
ment of sore throat; medical tablets for the treatment 
of sore throat; pharmaceuticals in the form of anti-
inflammatory sprays; pharmaceuticals in the form of 
antibacterial sprays; medicines in the form of oral 
sprays; cooling sprays for medical purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical prepara-
tions for pharmaceutical purposes; antiseptics; anti-
fungal pharmaceutical preparations; antifungal medi-
cines; antimicrobial pharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations and substances with anaesthetic proper-
ties, including for topical application; mouthwashes 
for medical purposes; medicated toothpaste. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; scientific research, including in the field of 
medicine and pharmacology; clinical trials. 
 

44 – Medical services; pharmacy advice; medical as-
sistance; therapy services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112842 A 
(800) 1588983 
(151) 2021 02 09 
(891) 2021 02 09 
(731) Wu Junxian 

No.3 Xinting, Houdi Village, Yunshan Street,  
Lanxi City, Zhejiang Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.07; 27.07.01; 28.05 
(511)  
28 – Games; toys; playing cards; playing balls; body-
training apparatus; machines for physical exercises; 
gloves for games; ornaments for Christmas trees, ex-
cept illumination articles and confectionery; fishing 
tackle. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 112843 A 
(800) 1588985 
(151) 2021 02 04 
(891) 2021 02 04 
(731) Individual entrepreneur Tovstik Roman  

Vladimirovich 
prospekt Vernadskogo, d. 94, korp. 2, kv. 2,  
RU-119571 Moscow, Russian Federation 

(540)  

FIRST EDITION 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparati-
ons for household purposes; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
canned pressurized air for cleaning and dusting pur-
poses; balms, other than for medical purposes; basma 
[cosmetic dye]; lip glosses; nail glitter; polishing sto-
nes; abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; 
sachets for perfuming linen; drying agents for dish-
washing machines; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; Javelle water; lavender water; toilet 
water; wax for parquet floors; floor wax; non-slipping 
wax for floors; depilatory wax; mustache wax; creams 
for leather; polish for furniture and flooring; shoema-
kers' wax; polishing wax; tailors' wax; massage gels, 
other than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; de-
pilatory preparations; air fragrance reed diffusers; 
scented wood; perfumes; non-slipping liquids for flo-
ors; windshield cleaning liquids; greases for cosmetic 
purposes; volcanic ash for cleaning; perfumery; de-
corative transfers for cosmetic purposes; ionone [per-
fumery]; shaving stones [astringents]; smoothing sto-
nes; eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon car-
bide [abrasive]; carbides of metal [abrasives]; alum 
stones [astringents]; tripoli stone for polishing; adhe-
sives for affixing false eyelashes; adhesives for affi-
xing false hair; hair conditioners; quillaia bark for 
washing; corundum [abrasive]; beard dyes; colorants 
for toilet purposes; cosmetic dyes; laundry starch; la-
undry glaze; shoe cream; polishing creams; cosmetic 
creams; skin whitening creams; polishing rouge; in-
cense; hair spray; nail polish; hair lotions; lotions for 
cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; 
oils for cleaning purposes; oils for perfumes and 
scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet pur-
poses; essential oils; essential oils of cedarwood; es-
sential oils of lemon; essential oils of citron; bergamot 
oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond 
oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; whiting; 
cleaning chalk; almond milk for cosmetic purposes; 
cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; 

soap; deodorant soap; shaving soap; soap for brigh-
tening textile; cakes of toilet soap; antiperspirant so-
ap; soap for foot perspiration; almond soap; mint for  
perfumery; cosmetic kits; emery; gel eye patches for 
cosmetic purposes; nail art stickers; false nails; eau de 
cologne; bases for flower perfumes; joss sticks; pastes 
for razor strops; non-medicated dentifrices; pumice 
stone; lipstick cases; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; breath freshening strips; teeth whitening 
strips; abrasive cloth; glass cloth [abrasive cloth]; lip-
sticks; pomades for cosmetic purposes; breath freshe-
ning preparations for personal hygiene; shaving pre-
parations; bath preparations, not for medical purposes; 
cosmetic preparations for baths; hair straightening 
preparations; hair waving preparations; laundry soa-
king preparations; grinding preparations; smoothing 
preparations [starching]; color-removing preparations; 
leather bleaching preparations; polishing preparations; 
denture polishes; mouthwashes, not for medical pur-
poses; cosmetic preparations for slimming purposes; 
starch glaze for laundry purposes; preparations to ma-
ke the leaves of plants shiny; eye-washes, not for me-
dical purposes; fabric softeners for laundry use; laun-
dry bleach; dry-cleaning preparations; paint stripping 
preparations; lacquer-removing preparations; make-up 
removing preparations; floor wax removers [scouring 
preparations]; varnish-removing preparations; rust re-
moving preparations; nail care preparations; cleaning 
preparations; preparations for cleaning dentures; wall-
paper cleaning preparations; preparations for unbloc-
king drain pipes; chemical cleaning preparations for 
household purposes; collagen preparations for cos-
metic purposes; bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; laundry preparations; aloe 
vera preparations for cosmetic purposes; sunscreen 
preparations; color-brightening chemicals for house-
hold purposes [laundry]; shining preparations [po-
lish]; make-up powder; diamantine [abrasive]; stain 
removers; nail varnish removers; vaginal washes for 
personal sanitary or deodorant purposes; scouring so-
lutions; false eyelashes; tissues impregnated with cos-
metic lotions; tissues impregnated with make-up re-
moving preparations; baby wipes impregnated with 
cleaning preparations; safrol; massage candles for co-
smetic purposes; laundry blueing; turpentine for deg-
reasing; potpourris [fragrances]; bleaching soda; was-
hing soda, for cleaning; bath salts, not for medical 
purposes; bleaching salts; fumigation preparations 
[perfumes]; preservatives for leather [polishes]; am-
monia [volatile alkali] [detergent]; astringents for 
cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; make-up pre-
parations; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair 
dyes; neutralizers for permanent waving; cosmetic 
preparations for eyelashes; cosmetic preparations for 
skin care; shoe wax; cosmetics; cosmetics for chil-
dren; cosmetics for animals; mascara; detergents, ot-
her than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; cleansers for intimate personal hy-
giene purposes, non medicated; douching preparations 
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for personal sanitary or deodorant purposes [toiletri-
es]; degreasers, other than for use in manufacturing 
processes; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; toiletry preparations; antiperspi-
rants [toiletries]; phytocosmetic preparations; talcum 
powder, for toilet use; cotton swabs for cosmetic pur-
poses; terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; henna 
[cosmetic dye]; shampoos; shampoos for animals 
[non-medicated grooming preparations]; shampoos 
for pets [non-medicated grooming preparations]; dry 
shampoos; sandpaper; soda lye; herbal extracts for 
cosmetic purposes; extracts of flowers [perfumes]; et-
hereal essences; badian essence; mint essence [essen-
tial oil]. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112844 A 
(800) 1589011 
(151) 2021 03 02 
(891) 2021 03 02 
(731) EVER Valinject GmbH 

Oberburgau 3, A-4866 Unterach am Attersee,  
Austria 

(540)  

CytoWrap 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations and substances for 
use in oncology. 
 

10 – Medical instruments and apparatus; receptacles 
for applying medicines. 
 

16 – Plastic materials for packaging, included in this 
class; plastic film for packaging. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112845 A 
(800) 1589030 
(151) 2021 02 04 
(891) 2021 02 04 
(731) Individual entrepreneur Tovstik Roman  

Vladimirovich 
prospekt Vernadskogo, d. 94, korp. 2, kv. 2,  
RU-119571 Moscow, Russian Federation 

(540) 

CRISPENTO 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparati-
ons for household purposes; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
canned pressurized air for cleaning and dusting pur-
poses; balms, other than for medical purposes; basma 
[cosmetic dye]; lip glosses; nail glitter; polishing sto-

nes; abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; sa-
chets for perfuming linen; drying agents for dish-
washing machines; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; Javelle water; lavender water; toilet 
water; wax for parquet floors; floor wax; non-slipping 
wax for floors; depilatory wax; mustache wax; creams 
for leather; polish for furniture and flooring; shoema-
kers' wax; polishing wax; tailors' wax; massage gels, 
other than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
pets; deodorants and antiperspirants for personal use; 
deodorants for human beings or for animals; depila-
tory preparations; air fragrance reed diffusers; scented 
wood; perfumes; non-slipping liquids for floors; 
windshield cleaning liquids; greases for cosmetic pur-
poses; volcanic ash for cleaning; perfumery; decorati-
ve transfers for cosmetic purposes; ionone [perfu-
mery]; shaving stones [astringents]; smoothing stones; 
eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon carbide 
[abrasive]; carbides of metal [abrasives]; alum stones 
[astringents]; tripoli stone for polishing; adhesives for 
affixing false eyelashes; adhesives for affixing false 
hair; hair conditioners; quillaia bark for washing; co-
rundum [abrasive]; beard dyes; colorants for toilet 
purposes; cosmetic dyes; laundry starch; laundry gla-
ze; shoe cream; polishing creams; cosmetic creams; 
skin whitening creams; polishing rouge; incense; hair 
spray; nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils for 
cleaning purposes; oils for perfumes and scents; oils 
for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; essen-
tial oils; essential oils of cedarwood; essential oils of 
lemon; essential oils of citron; bergamot oil; gaulthe-
ria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose oil; 
oil of turpentine for degreasing; whiting; cleaning 
chalk; almond milk for cosmetic purposes; cleansing 
milk for toilet purposes; musk [perfumery]; soap; deo-
dorant soap; shaving soap; soap for brightening tex-
tile; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; soap for 
foot perspiration; almond soap; mint for perfumery; 
cosmetic kits; emery; gel eye patches for cosmetic 
purposes; nail art stickers; false nails; eau de Cologne; 
bases for flower perfumes; joss sticks; pastes for razor 
strops; non-medicated dentifrices; pumice stone; lips-
tick cases; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
breath freshening strips; teeth whitening strips; abrasi-
ve cloth; glass cloth [abrasive cloth]; lipsticks; poma-
des for cosmetic purposes; breath freshening prepara-
tions for personal hygiene; shaving preparations; bath 
preparations, not for medical purposes; cosmetic pre-
parations for baths; hair straightening preparations; 
hair waving preparations; laundry soaking preparati-
ons; grinding preparations; smoothing preparations 
[starching]; color-removing preparations; leather blea-
ching preparations; polishing preparations; denture 
polishes; mouthwashes, not for medical purposes; 
cosmetic preparations for slimming purposes; starch 
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glaze for laundry purposes; preparations to make the 
leaves of plants shiny; eye-washes, not for medical 
purposes; fabric softeners for laundry use; laundry 
bleach; dry-cleaning preparations; paint stripping 
preparations; lacquer-removing preparations; make-up 
removing preparations; floor wax removers [scouring 
preparations]; varnish-removing preparations; rust re-
moving preparations; nail care preparations; cleaning 
preparations; preparations for cleaning dentures; wall-
paper cleaning preparations; preparations for unbloc-
king drain pipes; chemical cleaning preparations for 
household purposes; collagen preparations for cosme-
tic purposes; bleaching preparations [decolorants] for 
household purposes; laundry preparations; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; sunscreen prepa-
rations; color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; shining preparations [polish]; ma-
ke-up powder; diamantine [abrasive]; stain removers; 
nail varnish removers; vaginal washes for personal 
sanitary or deodorant purposes; scouring solutions; 
false eyelashes; tissues impregnated with cosmetic lo-
tions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; baby wipes impregnated with cleaning 
preparations; safrol; massage candles for cosmetic 
purposes; laundry blueing; turpentine for degreasing; 
potpourris [fragrances]; bleaching soda; washing so-
da, for cleaning; bath salts, not for medical purposes; 
bleaching salts; fumigation preparations [perfumes]; 
preservatives for leather [polishes]; ammonia [volatile 
alkali] [detergent]; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tan-
ning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers 
for permanent waving; cosmetic preparations for eye-
lashes; cosmetic preparations for skin care; shoe wax; 
cosmetics; cosmetics for children; cosmetics for ani-
mals; mascara; detergents, other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes; clean-
sers for intimate personal hygiene purposes, non me-
dicated; douching preparations for personal sanitary 
or deodorant purposes [toiletries]; degreasers, other 
than for use in manufacturing processes; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; toi-
letry preparations; antiperspirants [toiletries]; phyto-
cosmetic preparations; talcum powder, for toilet use; 
cotton swabs for cosmetic purposes; terpenes [essen-
tial oils]; emery cloth; cloths impregnated with a de-
tergent for cleaning; henna [cosmetic dye]; shampoos; 
shampoos for animals [non-medicated grooming pre-
parations]; shampoos for pets [non-medicated groo-
ming preparations]; dry shampoos; sandpaper; soda 
lye; herbal extracts for cosmetic purposes; extracts of 
flowers [perfumes]; ethereal essences; badian essence; 
mint essence [essential oil]. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of office 
equipment in co-working facilities; rental of adverti-
sing space; business auditing; financial auditing; bu-

siness intermediary services relating to the matching 
of potential private investors with entrepreneurs nee-
ding funding; employment agency services; compute-
rized file management; book-keeping; invoicing; de-
monstration of goods; transcription of communica-
tions [office functions]; opinion polling; market stu-
dies; providing business information; providing com-
mercial information and advice for consumers in the 
choice of products and services; business investiga-
tions; business research; marketing research; perso-
nnel recruitment; consultancy regarding advertising 
communication strategies; consultancy regarding pub-
lic relations communication strategies; business ma-
nagement and organization consultancy; business or-
ganization consultancy; business management consul-
tancy; personnel management consultancy; professi-
onal business consultancy; layout services for adver-
tising purposes; marketing services; marketing in the 
framework of software publishing; targeted marke-
ting; business management of performing artists; bu-
siness management of sports people; writing of résu-
més for others; scriptwriting for advertising purposes; 
news clipping services; updating and maintenance of 
information in registries; updating and maintenance of 
data in computer databases; updating of advertising 
material; word processing; online retail services for 
downloadable and pre-recorded music and movies; 
online retail services for downloadable ring tones; 
online retail services for downloadable digital music; 
organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; arranging newspaper subscriptions for 
others; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; development of advertising concepts; busi-
ness appraisals; payroll preparation; data search in 
computer files for others; sponsorship search; admi-
nistrative assistance in responding to calls for tenders; 
business management assistance; commercial or in-
dustrial management assistance; commercial interme-
diation services; providing business information via a 
web site; providing commercial and business contact 
information; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; web inde-
xing for commercial or advertising purposes; presen-
tation of goods on communication media, for retail 
purposes; media relations services; economic forecas-
ting; auctioneering; wholesale services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations and me-
dical supplies; retail services for works of art provided 
by art galleries; retail services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical sup-
plies; sales promotion for others; promotion of goods 
and services through sponsorship of sports events; 
production of teleshopping programmes; production 
of advertising films; office machines and equipment 
rental; rental of advertising time on communication 
media; publicity material rental; rental of billboards 
[advertising boards]; rental of vending machines; ren-
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tal of sales stands; rental of photocopying machine; 
publication of publicity texts; radio advertising; bill-
posting; distribution of samples; dissemination of ad-
vertising matter; direct mail advertising; registration 
of written communications and data; writing of publi-
city texts; advertising; online advertising on a compu-
ter network; advertising by mail order; television 
advertising; document reproduction being photoco-
pying services; compilation of information into co-
mputer databases; compilation of statistics; business 
inquiries; systemization of information into computer 
databases; advisory services for business manage-
ment; corporate communications services; negotiation 
of business contracts for others; negotiation and conc-
lusion of commercial transactions for third parties; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; tax preparation; drawing up of 
statements of account; telemarketing services; psyc-
hological testing for the selection of personnel; inte-
rim business management; outsourced administrative 
management for companies; business management of 
hotels; business management for freelance service 
providers; business project management services for 
construction projects; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; bu-
siness management of reimbursement programs for 
others; administration of consumer loyalty programs; 
administration of frequent flyer programs; adminis-
trative processing of purchase orders; public relations; 
commercial lobbying services; competitive intelligen-
ce services; modelling for advertising or sales promo-
tion; typing; market intelligence services; appoint-
ment reminder services [office functions]; web site 
traffic optimization; administrative services for the 
relocation of businesses; tax filing services; search 
engine optimization for sales promotion; appointment 
scheduling services [office functions]; retail or who-
lesale services for cosmetics, deodorants for human 
beings or for animals; gift registry services; price 
comparison services; pay per click advertising; retail 
services for herbal teas, for cosmetics, deodorants for 
human beings or for animals, provided by means of 
mail order catalogs; retail services for fabric softeners, 
for cosmetics, deodorants for human beings or for ani-
mals, on Internet web sites or teleshopping services; 
secretarial services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
shorthand; outsourcing services [business assistance]; 
telephone answering for unavailable subscribers; pho-
tocopying services; business efficiency expert servi-
ces. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112846 A 
(800) 1589049 
(151) 2021 02 03 
(891) 2021 02 03 
(731) SOPHARMA AD 

Iliensko shose Str. 16, BG-1220 SOFIA,  
Bulgaria 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of diseases of the skeletal system. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112864 A 
(800) 1589374 
(151) 2021 03 03 
(891) 2021 03 03 
(731) Sunda (Kenya) Industrial Company Limited 

Sameer Business Park, Mombasa Road,  
P.O. Box 6780, 00200 Nairobi, Kenya 

(540)  

SOFTCARE 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; die-
tetic substances adapted for medical use; food for ba-
bies; plasters; preparation for destroying vermin; fun-
gicides; herbicides. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112865 A 
(800) 1589404 
(151) 2021 01 18 
(891) 2021 01 18 
(731) World Triathlon, Maison du Sport  

International Av. de Rhodanie 54, CH-1007  
Lausanne, Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 01.01.12; 02.09.14; 27.03.01; 27.03.02 
(511)  
25 – Uniforms for combat sports; tracksuits; spikes 
for sports footwear; sports shoes; training shoes; mo-
isture-wicking sports bras; bralettes; sports bras; mo-
isture-wicking sports pants; sports shorts; wet suits for 
surface water sports; sports jerseys; sports coats; 
sports jackets; sports tank tops; moisture-wicking 
sports shirts; sports socks; sports socks; sports clot-
hing; footwear, other than for sports; athletic footwe-
ar; boots for sports; short-sleeve sports shirts. 
 

41 – Sports coaching services; reservation services of 
all kinds for tickets for entertainment, sporting and 
cultural events; reservation services for sporting, 
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scientific and cultural events; reservation services of 
all kinds for tickets for entertainment, sporting and 
cultural events; reservation services of all kinds for 
tickets for entertainment, sporting and cultural events; 
film, music, sport, video and theater entertainment 
services; educational and training services relating to 
sports; sports club services; sports camp services; 
sports coaching services; hosting of entertainment, 
cultural and sports events live, educational events and 
entertainment and cultural activities; booking of seats 
for shows and sports events; preparation and conduc-
ting of entertainment, sporting and cultural activities; 
preparation and hosting of sporting and cultural ev-
ents; organization of sporting events; organization of 
sports events and competitions; organization of spor-
ting and cultural events; organization of educational, 
sporting, cultural and entertainment events; prepara-
tion of film events, musical events, cultural and spor-
ting events as well as live entertainment events; pre-
paring live motion picture events, music events as 
well as cultural and sporting events; organization of 
sports competitions; organization of educational, cul-
tural, sporting and entertainment competitions; orga-
nization of competitions or other sporting and cultural 
events for charitable purposes; organization of spor-
ting and cultural activities; rental of sports grounds; 
rental of sports equipment except vehicles; provision 
of sports facilities; providing on-line information 
about education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; provision of facilities for physical 
education, games and sports; providing online enter-
tainment in the form of game tournaments, fantasy 
sports leagues and game shows; providing on-line en-
tertainment in the nature of fantasy sports leagues; 
provision of information relating to education, trai-
ning, entertainment, sporting and cultural activities; 
provision of facilities for winter sports; timing of 
sports events; services provided by consultants rela-
ting to reservation services provided by telephone call 
centers and hotlines for sporting, scientific and cultu-
ral events; consultancy in the field of education, trai-
ning and further training, and entertainment provided 
via telephone call centers and hotlines; sporting and 
cultural activities; sporting activities; entertainment 
and sporting activities; sports coaching services; con-
sultancy in the field of education and entertainment 
provided via telephone call centers and hotlines. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112866 A 
(800) 1589446 
(151) 2021 02 19 
(891) 2021 02 19 
(731) CLAAS KGaA mbH 

Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel,  
Germany 

(540)  

TRION 
(591) Black, white  

(511)  
7 – Combine harvesters, and parts therefor. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112867 A 
(800) 1589456 
(151) 2021 03 18 
(891) 2021 03 18 
(731) Wm. Bolthouse Farms, Inc. 

7200 East Brundage Lane, Bakersfield  
CA 93307, USA 

(540)  

WUNDEROOTS 
(591) Black, white  
(511)  
29 – Processed vegetables. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112868 A 
(800) 1589463 
(151) 2020 12 11 
(891) 2020 12 11 
(731) Otsuka Holdings Co., Ltd. 

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku,  
Tokyo 101-8535, Japan 

(540)  

 
(591) Blue and red 
(531) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.07; 26.04.09;  

26.04.09; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations; medicinal preparati-
ons; infusion solution; dietetic food adapted for me-
dical purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietary supplements for humans; reagent 
paper for medical purposes; oiled paper for medical 
purposes; adhesive tapes for medical purposes; drug 
delivery agents in the form of edible wafers for wra-
pping powdered pharmaceuticals; gauze for dressings; 
empty capsules for pharmaceuticals; eyepatches for 
medical purposes; ear bandages; menstruation banda-
ges; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; bandages 
for dressings; liquid bandages; breast-nursing pads; 
cotton swabs for medical use; dental materials; dia-
pers; diaper covers; fly catching paper; mothproofing 
paper; lacteal flour for babies; beverages for babies; 
food for babies; dietary supplements for animals; se-
men for artificial insemination; ferments for pharma-
ceutical purposes; cement for animal hooves; trans-
plants [living tissues]; diapers for pets; dietary fiber; 
leeches for medical purposes; diaper changing mats, 
disposable, for babies. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 112870 A 
(800) 1589646 
(151) 2021 02 09 
(891) 2021 02 09 
(731) SUBSIDIARY COMPANY  

"CONFECTIONERY CORPORATION,  
"ROSHEN" 
prospect Nauky, bud. 1, korpus 1, m. Kyiv  
03039, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.02; 27.05.17; 27.07.02; 27.07.11;  

27.07.17 
(511)  
30 – Peanut confectionery; cereal bars; high-protein 
cereal bars; flour confectionery; waffles; biscuits; ca-
ke frosting [icing]; chocolate-coated nuts; mirror icing 
[mirror glaze]; chewing gum; custard; cereal-based 
snack food; frozen yogurt [confectionery ices]; cara-
mels [sweets]; confectionery; confectionery for deco-
rating Christmas trees; sugar confectionery; crackers; 
liquorice [confectionery]; mints for breath freshening; 
marzipan; almond paste; almond confectionery; ice 
cream; dessert mousses [confectionery]; chocolate 
mousses; peppermint sweets; stick liquorice [confec-
tionery]; lozenges (confectionery); pastilles [confec-
tionery]; pies; fondants [confectionery]; pralines; can-
dy decorations for cakes; chocolate decorations for 
cakes; gingerbread; puddings; cake powder; rice pud-
ding; rice cakes; malt biscuits; candies; sorbets [ices]; 
chocolate-based spreads; chocolate spreads containing 
nuts; petit-beurre biscuits; tarts; cakes; tortillas; fruit 
jellies [confectionery]; halvah; sweets; chocolate. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112877 A 
(800) 1589815 
(151) 2021 02 15 
(891) 2021 02 15 
(731) Individual entrepreneur Khohlov Dmitriy  

Leonidovich 
ul. Urzhumskaya, d. 3, korp. 4, kv. 234,  
RU-129343 Moscow, Russian Federation 

(540)  

OCCUBA 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparati-
ons for household purposes; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 

oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
canned pressurized air for cleaning and dusting pur-
poses; balms, other than for medical purposes; basma 
[cosmetic dye]; lip glosses; nail glitter; polishing sto-
nes; abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; 
sachets for perfuming linen; drying agents for dish-
washing machines; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; Javelle water; lavender water; toilet 
water; wax for parquet floors; floor wax; non-slipping 
wax for floors; depilatory wax; mustache wax; creams 
for leather; polish for furniture and flooring; shoe-
makers' wax; polishing wax; tailors' wax; massage 
gels, other than for medical purposes; heliotropine; 
dental bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants 
for pets; deodorants and antiperspirants for personal 
use; deodorants for human beings or for animals; de-
pilatory preparations; air fragrance reed diffusers; 
scented wood; perfumes; non-slipping liquids for 
floors; windshield cleaning liquids; greases for cos-
metic purposes; volcanic ash for cleaning; perfumery; 
decorative transfers for cosmetic purposes; ionone 
[perfumery]; shaving stones [astringents]; smoothing 
stones; eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon 
carbide [abrasive]; carbides of metal [abrasives]; alum 
stones [astringents]; tripoli stone for polishing; adhe-
sives for affixing false eyelashes; adhesives for affi-
xing false hair; hair conditioners; quillaia bark for 
washing; corundum [abrasive]; beard dyes; colorants 
for toilet purposes; cosmetic dyes; laundry starch; la-
undry glaze; shoe cream; polishing creams; cosmetic 
creams; skin whitening creams; polishing rouge; in-
cense; hair spray; nail polish; hair lotions; lotions for 
cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; 
oils for cleaning purposes; oils for perfumes and 
scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet pur-
poses; essential oils; essential oils of cedarwood; es-
sential oils of lemon; essential oils of citron; bergamot 
oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond 
oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; whiting; 
cleaning chalk; almond milk for cosmetic purposes; 
cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; 
soap; deodorant soap; shaving soap; soap for brighte-
ning textile; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; 
soap for foot perspiration; almond soap; mint for 
perfumery; cosmetic kits; emery; gel eye patches for 
cosmetic purposes; nail art stickers; false nails; eau de 
Cologne; bases for flower perfumes; joss sticks; pas-
tes for razor strops; non-medicated dentifrices; pumi-
ce stone; lipstick cases; hydrogen peroxide for cosme-
tic purposes; breath freshening strips; teeth whitening 
strips; abrasive cloth; glass cloth [abrasive cloth]; 
lipsticks; pomades for cosmetic purposes; breath fres-
hening preparations for personal hygiene; shaving 
preparations; bath preparations, not for medical pur-
poses; cosmetic preparations for baths; hair straigh-
tening preparations; hair waving preparations; laundry 
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soaking preparations; grinding preparations; smoot-
hing preparations [starching]; color-removing prepa-
rations; leather bleaching preparations; polishing pre-
parations; denture polishes; mouthwashes, not for me-
dical purposes; cosmetic preparations for slimming 
purposes; starch glaze for laundry purposes; prepara-
tions to make the leaves of plants shiny; eye-washes, 
not for medical purposes; fabric softeners for laundry 
use; laundry bleach; dry-cleaning preparations; paint 
stripping preparations; lacquer-removing preparati-
ons; make-up removing preparations; floor wax remo-
vers [scouring preparations]; varnish-removing prepa-
rations; rust removing preparations; nail care prepara-
tions; cleaning preparations; preparations for cleaning 
dentures; wallpaper cleaning preparations; preparati-
ons for unblocking drain pipes; chemical cleaning 
preparations for household purposes; collagen prepa-
rations for cosmetic purposes; bleaching preparations 
[decolorants] for household purposes; laundry prepa-
rations; aloe vera preparations for cosmetic purposes; 
sunscreen preparations; color-brightening chemicals 
for household purposes [laundry]; shining preparati-
ons [polish]; make-up powder; diamantine [abrasive]; 
stain removers; nail varnish removers; vaginal washes 
for personal sanitary or deodorant purposes; scouring 
solutions; false eyelashes; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; baby wipes impregnated with 
cleaning preparations; safrol; massage candles for 
cosmetic purposes; laundry blueing; turpentine for 
degreasing; potpourris [fragrances]; bleaching soda; 
washing soda, for cleaning; bath salts, not for medical 
purposes; bleaching salts; fumigation preparations 
[perfumes]; preservatives for leather [polishes]; am-
monia [volatile alkali] [detergent]; astringents for cos-
metic purposes; eyebrow cosmetics; make-up prepara-
tions; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; 
neutralizers for permanent waving; cosmetic prepa-
rations for eyelashes; cosmetic preparations for skin 
care; shoe wax; cosmetics; cosmetics for children; 
cosmetics for animals; mascara; detergents, other than 
for use in manufacturing operations and for medical 
purposes; cleansers for intimate personal hygiene pur-
poses, non medicated; douching preparations for per-
sonal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; deg-
reasers, other than for use in manufacturing processes; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic pur-
poses; toiletry preparations; antiperspirants [toiletri-
es]; phytocosmetic preparations; beauty serums; tal-
cum powder, for toilet use; cotton swabs for cosmetic 
purposes; terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; henna [co-
smetic dye]; shampoos; shampoos for animals [non-
medicated grooming preparations]; shampoos for pets 
[non-medicated grooming preparations]; dry shampo-
os; sandpaper; soda lye; herbal extracts for cosmetic 
purposes; extracts of flowers [perfumes]; ethereal ess-
ences; badian essence; mint essence [essential oil]. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of office 
equipment in co-working facilities; rental of adverti-
sing space; business auditing; financial auditing; busi-
ness intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing 
funding; employment agency services; computerized 
file management; book-keeping; invoicing; demons-
tration of goods; transcription of communications [of-
fice functions]; opinion polling; market studies; provi-
ding business information; providing commercial in-
formation and advice for consumers in the choice of 
products and services; business investigations; busi-
ness research; marketing research; personnel recruit-
ment; consultancy regarding advertising communica-
tion strategies; consultancy regarding public relations 
communication strategies; business management and 
organization consultancy; business organization con-
sultancy; business management consultancy; person-
nel management consultancy; professional business 
consultancy; layout services for advertising purposes; 
marketing services; marketing in the framework of 
software publishing; targeted marketing; business ma-
nagement of performing artists; business management 
of sports people; writing of résumés for others; scrip-
twriting for advertising purposes; news clipping ser-
vices; updating and maintenance of information in re-
gistries; updating and maintenance of data in compu-
ter databases; updating of advertising material; word 
processing; online retail services for downloadable 
and pre-recorded music and movies; online retail ser-
vices for downloadable ring tones; online retail ser-
vices for downloadable digital music; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
arranging newspaper subscriptions for others; organi-
zation of fashion shows for promotional purposes; 
organization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; shop window dres-
sing; development of advertising concepts; business 
appraisals; payroll preparation; data search in compu-
ter files for others; sponsorship search; administrative 
assistance in responding to calls for tenders; business 
management assistance; commercial or industrial ma-
nagement assistance; commercial intermediation ser-
vices; providing business information via a web site; 
providing commercial and business contact informati-
on; provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; web indexing for com-
mercial or advertising purposes; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; media 
relations services; economic forecasting; auctionee-
ring; wholesale services for pharmaceutical, veterina-
ry and sanitary preparations and medical supplies; re-
tail services for works of art provided by art galleries; 
retail services for pharmaceutical, veterinary and sani-
tary preparations and medical supplies; sales promo-
tion for others; promotion of goods and services 

 
 №3  2022 02 10 

 
109 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

through sponsorship of sports events; production of 
teleshopping programmes; production of advertising 
films; office machines and equipment rental; rental of 
advertising time on communication media; publicity 
material rental; rental of billboards [advertising bo-
ards]; rental of vending machines; rental of sales 
stands; rental of photocopying machine; publication 
of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dis-
tribution of samples; dissemination of advertising ma-
tter; direct mail advertising; registration of written 
communications and data; writing of publicity texts; 
advertising; online advertising on a computer net-
work; advertising by mail order; television adverti-
sing; duplication of documents; compilation of infor-
mation into computer databases; compilation of statis-
tics; business inquiries; systemization of information 
into computer databases; advisory services for busi-
ness management; corporate communications servi-
ces; negotiation of business contracts for others; ne-
gotiation and conclusion of commercial transactions 
for third parties; compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes; tax preparation; 
drawing up of statements of account; telemarketing 
services; psychological testing for the selection of 
personnel; interim business management; outsourced 
administrative management for companies; business 
management of hotels; business management for free-
lance service providers; business project management 
services for construction projects; commercial admi-
nistration of the licensing of the goods and services of 
others; business management of reimbursement pro-
grams for others; administration of consumer loyalty 
programs; administration of frequent flyer programs; 
administrative processing of purchase orders; public 
relations; commercial lobbying services; competitive 
intelligence services; modelling for advertising or 
sales promotion; typing; market intelligence services; 
appointment reminder services [office functions]; web 
site traffic optimization; administrative services for 
the relocation of businesses; tax filing services; search 
engine optimization for sales promotion; appointment 
scheduling services [office functions]; retail or whole-
sale services for cosmetics, hair conditioners, hair lo-
tions, shampoos; gift registry services; price compari-
son services; pay per click advertising; retail services 
for cosmetics, hair conditioners, hair lotions, sham-
poos, provided by means of mail order catalogs; retail 
services for cosmetics, hair conditioners, hair lotions, 
shampoos, on Internet web sites or teleshopping ser-
vices; secretarial services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other busi-
nesses]; shorthand; outsourcing services [business as-
sistance]; telephone answering for unavailable subs-
cribers; photocopying services; business efficiency 
expert services. 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2022 112879 A 
(800) 1589931 
(151) 2021 01 11 
(891) 2021 01 11 
(731) MEHCO YİYECEK İÇECEK TİC. LTD. ŞTİ. 

Tomtom Mah. Örtme Altı Sok., No:10/1  
Beyoğlu, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.15; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01;  

27.05.01 
(511) 
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pas-
ta and noodles; tapioca and sago; flour and preparati-
ons made from cereals; bread, pastries and confectio-
nery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces 
and other condiments; ice (frozen water). 
 

43 – Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; temporary accommodation reservati-
ons; boarding for animals; day-nursery and crèche 
services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112889 A 
(800) 796622 
(151) 2002 12 17 
(891) 2021 04 15 
(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR 

11 rue d'Argenson, F-75008 PARIS, France 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Disposable daily lenses. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112890 A 
(800) 1223283 
(151) 2014 07 09 
(891) 2021 04 16 
(731) ESTAR ASALVO, S.L. 

Poligono Industrial Fridex, Calle 1, Naves E-F,  
Alcalá de Guadaira, E-41500 Sevilla, Spain 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 25.03; 25.03.03 
(511)  
12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; especially cars and baby carriages, wheeled 
portable cots, folding strollers, wheelchairs, safety 
seats (for vehicles), safety seats for children for use in 
vehicles and parts for all the aforesaid goods. 
 

20 – Cradles, cradle protections, accessories for crad-
les (other than bed clothes), beds, Moses baskets, high 
chairs, baby walkers, chairs, armchairs, easy chairs, 
cushions and pillows for travel. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112891 A 
(800) 1308231 
(151) 2016 06 23 
(891) 2021 04 12 
(731) NIPPON SODA CO., LTD. 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8165, Japan 

(540)  

MIMIC 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Insecticides; insecticides for agricultural, horticul-
tural, and home garden use; insecticides for termite 
control. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112892 A 
(800) 1310787 
(151) 2016 06 16 
(891) 2021 04 12 
(731) NIPPON SODA CO., LTD. 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8165, Japan 

(540)  

Cyflamid 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Fungicides; fungicides for agricultural, horticultu-
ral, and home garden use. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

(260) AM 2022 112893 A 
(800) 1393259 
(151) 2017 08 02 
(891) 2021 03 01 
(731) GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM  

ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM  
ŞİRKETİ 
Kolankaya Köyü, No:85, Eşme, Uşak,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Green, light green and orange 
(531) 01.15.15; 25.01.19; 27.05.01; 29.01.13 
(526) piliç 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game, processed meat 
products; soups, bouillon; eggs and powdered eggs; 
chicken, chicken croquettes, chicken mousse, chicken 
mousses, chicken nuggets, chicken salad, chicken 
stock, chicken terrines, chicken wings, chicken breast 
fillets, chicken burger patties, frozen appetizers con-
sisting primarily of chicken. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112894 A 
(800) 1451824 
(151) 2018 12 11 
(891) 2021 04 22 
(731) VITAGERMINE 

Parc d'Activité du Courneau -, Rue du Pré  
Meunier – CS 60003 -, Lieu dit Canéjan,  
F-33612 CESTAS Cedex, France 

(540)  

 
(591) Pantone P1785c 
(531) 05.03.11; 05.03.13; 26.01.03; 27.05.01;  

27.05.07; 29.01.01 
(511)  
3 – Perfumes; essential oils; cosmetics; soaps; hair lo-
tions; all these goods produced by organic farming or 
made from goods produced by organic farming. 
 

5 – Food for babies; food preparations for infants; 
prepared cereals for consumption by babies; lacteal 
flour for babies; milk ferments for pharmaceutical 
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use; milk for children; powdered milk for babies; be-
verages for babies; vitamin beverages; all these goods 
produced by organic farming or made from goods 
produced by organic farming. 
 

28 – Games; toys; plush toys made of cotton obtained 
by organic farming. 
 

29 – Milk; powdered milk; milk beverages, milk pre-
dominating; flavored milk beverages; dairy products; 
milk-based breakfast preparations; cheeses; preserved, 
dried and cooked fruit and vegetables; jams; compo-
tes; vegetable purées; potages (soups); precooked so-
ups; bouillons; cooked dishes and culinary preparati-
ons (excluding cooked dishes and culinary preparati-
ons for animals) based on fish, meat, ham, poultry, 
vegetables, rice and/or pasta; all these goods produced 
by organic farming or made from goods produced by 
organic farming. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals; bread; pastry and 
confectionery; biscuits, cookies; cakes; cereal-based 
breakfast preparations; edible ices; sauces (condi-
ments); all these goods obtained from organic farming 
or made from goods obtained from organic farming. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112943 A 
(800) 1590280 
(151) 2021 01 12 
(891) 2021 01 12 
(731) Kapman AB 

Fiskaregatan 1, SE-531 30 LIDKÖPING,  
Sweden 

(540)  

BAHCO 
(591) Black, white  
(511)  
11 – Lighting installations; lighting apparatus/units; 
vehicle lighting and lighting reflectors; lamps; lamp 
stands; lamp reflectors; inspection lamps; testing 
lamps for cars; casings for lamps; hanging lamps; 
indoor lamps and outdoor lamps; under bonnet light; 
cordless hand lamps; corded lamps; torches for ligh-
ting; safety lamps; infrared lamps; helmet lights. 
 

18 – Tool bags, empty; empty tool pouches; belt po-
uches; shoulder bags; back packs; carrying cases; bo-
xes of leather or leatherboard. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112944 A 
(800) 1590284 
(151) 2020 12 16 
(891) 2020 12 16 
(731) SHANGHAI SUNMI TECHNOLOGY CO.,  

LTD. 
Room 505, NO.388 Song Hu Road, Yang Pu 
District, 200433 Shanghai, China 

 

(540)  

 
(591) Orange 
(531) 27.05.01; 29.01.01 
(511)  
9 – Computer printers; scanners [data processing equ-
ipment]; couplers [data processing equipment]; elec-
tronic tags for goods; liquid crystal displays; memory 
expansion modules; computers; readers [data proces-
sing equipment]; digital signal processors; thermal 
printers; weighing apparatus and instruments; scales; 
invoicing machines; counters; automatic measuring 
instruments; cash registers; mobile power (rechargea-
ble battery); electric monitoring apparatus; interactive 
touch screen terminals; point of sale terminals (POS); 
wireless routers; computer peripheral devices; bar co-
de readers; data processing apparatus; money coun-
ting and sorting machines. 
 

42 – Design and development of software in the field 
of mobile applications; developing computer prog-
rams for electronic cash register systems; recovery of 
smartphone data; design and development of wireless 
computer networks; creating and maintaining web 
sites for others; computer software consultancy; de-
signing computer software for controlling self-service 
terminals; design and development of computer soft-
ware; monitoring of computer systems by remote ac-
cess; installation of computer software. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112950 A 
(800) 1590366 
(151) 2021 03 31 
(891) 2021 03 31 
(731) Servowatch Systems Ltd 

Endeavour House, Benbridge Industrial Estate,  
Holloway Road, Heybridge, MALDON,  
Essex CM9 4ER, United Kingdom 

(540)  

WINMON 
(591) Black, white  
(511) 
9 – Computer software. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112954 A 
(800) 1590502 
(151) 2021 02 04 
(891) 2021 02 04 
(731) Individual entrepreneur Tovstik Roman  

Vladimirovich 
prospekt Vernadskogo, d. 94, korp. 2, kv. 2,  
RU-119571 Moscow, Russian Federation 

(540)  

FINEFFECT 
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(591) Black, white  
(511)  
3 – Abrasives; amber [perfume]; descaling preparati-
ons for household purposes; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [essential oils]; air 
fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
canned pressurized air for cleaning and dusting 
purposes; balms, other than for medical purposes; bas-
ma [cosmetic dye]; lip glosses; nail glitter; polishing 
stones; abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; 
sachets for perfuming linen; drying agents for dish-
washing machines; adhesives for cosmetic purposes; 
scented water; Javelle water; lavender water; toilet 
water; wax for parquet floors; floor wax; non-slipping 
wax for floors; depilatory wax; mustache wax; creams 
for leather; polish for furniture and flooring; shoema-
kers' wax; polishing wax; tailors' wax; massage gels, 
other than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; 
depilatory preparations; air fragrance reed diffusers; 
scented wood; perfumes; non-slipping liquids for flo-
ors; windshield cleaning liquids; greases for cosmetic 
purposes; volcanic ash for cleaning; perfumery; deco-
rative transfers for cosmetic purposes; ionone [perfu-
mery]; shaving stones [astringents]; smoothing stones; 
eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon carbide 
[abrasive]; carbides of metal [abrasives]; alum stones 
[astringents]; tripoli stone for polishing; adhesives for 
affixing false eyelashes; adhesives for affixing false 
hair; hair conditioners; laundry additives; quillaia bark 
for washing; corundum [abrasive]; beard dyes; colo-
rants for toilet purposes; cosmetic dyes; laundry 
starch; laundry glaze; shoe cream; polishing creams; 
cosmetic creams; skin whitening creams; polishing 
rouge; incense; hair spray; nail polish; hair lotions; lo-
tions for cosmetic purposes; after-shave lotions; 
beauty masks; oils for cleaning purposes; oils for per-
fumes and scents; oils for cosmetic purposes; oils for 
toilet purposes; essential oils; essential oils of cedar-
wood; essential oils of lemon; essential oils of citron; 
bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; 
almond oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; 
whiting; cleaning chalk; almond milk for cosmetic 
purposes; cleansing milk for toilet purposes; musk 
[perfumery]; soap; deodorant soap; shaving soap; 
soap for brightening textile; laundry soap; liquid soap 
for washing dishes; cakes of toilet soap; antiperspirant 
soap; soap for foot perspiration; almond soap; mint 
for perfumery; cosmetic kits; emery; gel eye patches 
for cosmetic purposes; nail art stickers; false nails; 
eau de Cologne; bases for flower perfumes; joss 
sticks; tooth polish; pastes for razor strops; non-me-
dicated dentifrices; pumice stone; lipstick cases; hyd-
rogen peroxide for cosmetic purposes; impregnated 

paper tissues for cleaning dishware; breath freshening 
strips; teeth whitening strips; abrasive cloth; glass 
cloth [abrasive cloth]; lipsticks; pomades for cosmetic 
purposes; breath freshening preparations for personal 
hygiene; shaving preparations; bath preparations, not 
for medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
hair straightening preparations; hair waving preparati-
ons; laundry soaking preparations; grinding prepara-
tions; smoothing preparations [starching]; color-remo-
ving preparations; leather bleaching preparations; po-
lishing preparations; denture polishes; mouthwashes, 
not for medical purposes; cosmetic preparations for 
slimming purposes; starch glaze for laundry purposes; 
preparations to make the leaves of plants shiny; eye-
washes, not for medical purposes; fabric softeners for 
laundry use; laundry bleach; dry-cleaning preparati-
ons; scouring preparations; paint stripping preparati-
ons; lacquer-removing preparations; make-up remo-
ving preparations; floor wax removers [scouring pre-
parations]; varnish-removing preparations; rust remo-
ving preparations; nail care preparations; cleaning 
preparations; preparations for cleaning dentures; wall-
paper cleaning preparations; preparations for unbloc-
king drain pipes; chemical cleaning preparations for 
household purposes; collagen preparations for cosme-
tic purposes; dishwasher detergents; bleaching prepa-
rations [decolorants] for household purposes; laundry 
preparations; aloe vera preparations for cosmetic pur-
poses; sunscreen preparations; color-brightening che-
micals for household purposes [laundry]; shining pre-
parations [polish]; make-up powder; diamantine [ab-
rasive]; stain removers; nail varnish removers; vaginal 
washes for personal sanitary or deodorant purposes; 
scouring solutions; false eyelashes; pre-moistened to-
welettes impregnated with dishwashing detergent; 
baby wipes impregnated with cleaning preparations; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning spectacles; 
tissues impregnated with make-up removing prepara-
tions; safrol; massage candles for cosmetic purposes; 
laundry blueing; turpentine for degreasing; potpourris 
[fragrances]; bleaching soda; washing soda, for clea-
ning; bath salts, not for medical purposes; bleaching 
salts; fumigation preparations [perfumes]; preservati-
ves for leather [polishes]; ammonia [volatile alkali] 
[detergent]; astringents for cosmetic purposes; eyeb-
row cosmetics; make-up preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; dishwashing detergents; hair 
dyes; neutralizers for permanent waving; cosmetic 
preparations for eyelashes; laundry and bleaching pre-
parations; cosmetic preparations for skin care; shoe 
wax; cosmetics; cosmetics for children; cosmetics for 
animals; mascara; detergents, other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes; 
cleansers for intimate personal hygiene purposes, non 
medicated; douching preparations for personal sanita-
ry or deodorant purposes [toiletries]; degreasers, other 
than for use in manufacturing processes; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; toi-
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letry preparations; antiperspirants [toiletries]; phyto-
cosmetic preparations; dish detergents; talcum pow-
der, for toilet use; cotton swabs for cosmetic purpo-
ses; terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths imp-
regnated with a detergent for cleaning; henna [cosme-
tic dye]; shampoos; shampoos for animals [non-me-
dicated grooming preparations]; shampoos for pets 
[non-medicated grooming preparations]; dry sham-
poos; sandpaper; soda lye; herbal extracts for cosme-
tic purposes; extracts of flowers [perfumes]; ethereal 
essences; badian essence; mint essence [essential oil]. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of office 
equipment in co-working facilities; rental of adverti-
sing space; business auditing; financial auditing; busi-
ness intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing 
funding; employment agency services; computerized 
file management; bookkeeping; invoicing; demonstra-
tion of goods; transcription of communications [office 
functions]; opinion polling; market studies; providing 
business information; providing commercial informa-
tion and advice for consumers in the choice of pro-
ducts and services; business investigations; business 
research; marketing research; personnel recruitment; 
consultancy regarding advertising communication 
strategies; consultancy regarding public relations co-
mmunication strategies; business management and or-
ganization consultancy; business organization consul-
tancy; business management consultancy; personnel 
management consultancy; professional business con-
sultancy; layout services for advertising purposes; 
marketing services; marketing in the framework of 
software publishing; targeted marketing; business ma-
nagement of performing artists; business management 
of sports people; writing of résumés for others; scrip-
twriting for advertising purposes; news clipping ser-
vices; updating and maintenance of information in 
registries; updating and maintenance of data in com-
puter databases; updating of advertising material; 
word processing; online retail services for downloa-
dable and pre-recorded music and movies; online re-
tail services for downloadable ring tones; online retail 
services for downloadable digital music; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
arranging newspaper subscriptions for others; organi-
zation of fashion shows for promotional purposes; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; shop window dressing; 
development of advertising concepts; business apprai-
sals; payroll preparation; data search in computer files 
for others; sponsorship search; administrative assis-
tance in responding to calls for tenders; business ma-
nagement assistance; commercial or industrial mana-
gement assistance; commercial intermediation servi-
ces; providing business information via a web site; 
providing commercial and business contact informa-

tion; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; web indexing for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
media relations services; economic forecasting; auc-
tioneering; wholesale services for pharmaceutical, ve-
terinary and sanitary preparations and medical supp-
lies; retail services for works of art provided by art 
galleries; retail services for pharmaceutical, veterinary  
and sanitary preparations and medical supplies; sales 
promotion for others; promotion of goods and servi-
ces through sponsorship of sports events; production 
of teleshopping programmes; production of adverti-
sing films; office machines and equipment rental; ren-
tal of advertising time on communication media; pub-
licity material rental; rental of billboards [advertising 
boards]; rental of vending machines; rental of sales 
stands; rental of photocopying machine; publication 
of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dis-
tribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; registration of written 
communications and data; writing of publicity texts; 
advertising; online advertising on a computer net-
work; advertising by mail order; television adverti-
sing; document reproduction being photocopying ser-
vices; compilation of information into computer da-
tabases; compilation of statistics; business inquiries; 
systemization of information into computer databases; 
advisory services for business management; corporate 
communications services; negotiation of business 
contracts for others; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; compiling 
indexes of information for commercial or advertising 
purposes; tax preparation; drawing up of statements of 
account; telemarketing services; psychological testing 
for the selection of personnel; interim business mana-
gement; outsourced administrative management for 
companies; business management of hotels; business 
management for freelance service providers; business 
project management services for construction pro-
jects; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; business manage-
ment of reimbursement programs for others; adminis-
tration of consumer loyalty programs; administration 
of frequent flyer programs; administrative processing 
of purchase orders; public relations; commercial lo-
bbying services; competitive intelligence services; 
modelling for advertising or sales promotion; typing; 
market intelligence services; appointment reminder 
services [office functions]; web site traffic optimizati-
on; administrative services for the relocation of busi-
nesses; tax filing services; search engine optimization 
for sales promotion; appointment scheduling services 
[office functions]; retail or wholesale services for fab-
ric softeners for laundry use, laundry bleach, laundry 
preparations, washing soda, for cleaning; gift registry 
services; price comparison services; pay per click ad-
vertising; retail services for herbal teas, for fabric sof-
teners for laundry use, laundry bleach, laundry prepa-
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rations, washing soda, for cleaning, provided by me-
ans of mail order catalogs; retail services for fabric 
softeners for laundry use, laundry bleach, laundry 
preparations, washing soda, for cleaning, on Internet 
web sites or teleshopping services; secretarial servi-
ces; procurement services for others [purchasing go-
ods and services for other businesses]; shorthand; 
outsourcing services [business assistance]; telephone 
answering for unavailable subscribers; photocopying 
services; business efficiency expert services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112957 A 
(800) 1590581 
(151) 2021 03 14 
(891) 2021 03 14 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23; 24.17.05; 27.05.01 
(526) Fitness+ 
(511)  
38 – Transmission of streamed music, audio, video, 
podcasts, voice, data, images, radio, and multimedia 
content by means of telecommunications networks; 
subscription transmission services of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of te-
lecommunications networks; providing access to web-
sites, databases, electronic bulletin boards, online fo-
rums, directories, music, podcasts, and audio and vi-
deo content programs on the internet by means of te-
lecommunications networks; streaming audio material 
on the internet; radio broadcasting. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112959 A 
(800) 1590598 
(151) 2021 01 08 
(891) 2021 01 08 
(731) SUNTAT Europe GmbH 

Wattstraße 2-10, 68199 Mannheim, Germany 
(540) 

 
(591) Red, yellow, white, black 
(531) 01.03.02; 01.03.17; 25.03.07; 27.05.02;  

27.05.17; 29.01.15 

(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes; chemical reagents for me-
dical or veterinary purposes; medicated preparations 
for beauty care and body care; nutritional supplements 
for medical and veterinary purposes; nutritional sup-
plements for dietetic use; nutritional supplements; 
medical preparations for slimming purposes; food for 
babies; dental preparations and articles; tooth filling 
material; dental wax; adhesives for dental use and ma-
terial for repairing teeth; sanitary preparations for me-
dical purposes; feminine hygiene products; plasters; 
materials for dressings; diapers for pets; adult diapers; 
babies' diapers of cellulose or paper; vermin destro-
ying preparations; herbicides, fungicides, preparations 
for destroying rodents; deodorants, other than for hu-
man beings or for animals; air purifying preparations; 
air deodorizing preparations; disinfectants; antisep-
tics; detergents for medical purposes; medicated soap; 
disinfectant soaps; antibacterial hand lotions. 
 

29 – Meat; poultry; poultry substitutes; poultry salads; 
extracts of poultry; deep-frozen poultry; processed 
poultry; fresh poultry; preserves of poultry; cooked 
poultry; roast poultry; frozen poultry; poultry, not 
live; frozen meals consisting primarily of poultry; 
pieces of chicken for use as a filling in sandwiches; 
ready cooked meals consisting wholly or substantially 
wholly of poultry; game; meat extracts; fruit salads; 
fruits, tinned; prepared fruit; fruit, preserved; pickled 
fruits; frozen fruits; dried fruit; glazed fruits; candied 
fruit; cooked fruits; mixtures of fruit and nuts; vege-
table salads; peeled vegetables; vegetables, processed; 
pickled vegetables; vegetables, dried; vegetables, pre-
served; preserved vegetables; frozen vegetables; fre-
eze-dried vegetables; pre-cut vegetables; prepared ve-
getable dishes; vegetable stock; salted vegetables; pre-
pared vegetable products; vegetable extracts for food; 
vegetable juice concentrates for food; jellies for food; 
jellies for food; jams; compotes; eggs; milk; milk pro-
ducts; fish, seafood and molluscs; dairy products and 
dairy substitutes; birds eggs and egg products; edible 
oils and fats; processed fruits and vegetables (inc-
luding nuts, pulses) as well as processed fungi; pre-
pared dished consisting primarily of pulses; processed 
pulses; soups and stocks, meat extracts; prepared in-
sects and larvae; sausage skins and imitations thereof; 
albumen for culinary purposes; alginates for culinary 
purposes; aloe vera prepared for human consumption; 
broth concentrates; croquettes; edible birds' nests; fa-
tty substances for the manufacture of edible fats; ge-
latine; isinglass for food; lecithin for culinary purpo-
ses; pectin for culinary purposes; pollen prepared as 
foodstuff; rennet; seeds, prepared; silkworm chrysalis 
for human consumption; tahini [sesame seed paste]; 
toasted laver; seaweed extracts for food; meat; pre-
pared meat; processed meat products; processed fish; 
processed seafood; escargots; prepared dishes consis-
ting principally of meat; processed potatoes; all afore-
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mentioned goods (if possible) also frozen or rather 
preserved, sterilized or homogenized. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; 
sago; flour; cereal preparations; bread; pastries; tru-
ffles [confectionery]; candy coated confections; con-
fectionery items coated with chocolate; flour confec-
tionery; prepared desserts [confectionery]; chocolate 
candies; snack foods consisting principally of confec-
tionery; chocolate confectionery containing pralines; 
non-medicated confectionery in jelly form; chocolate 
for confectionery and bread; edible ices; sugar; honey; 
golden syrup; yeast; baking powder; salt; mustard; vi-
negar; sauces [condiments]; spices; ice for refresh-
ment; ready-to-serve meals, mainly consisting of pas-
ta; rice-based prepared meals; prepared meals con-
taining [principally] pasta; prepared meals in the form 
of pizzas; prepared meals containing [principally] 
rice; prepared meals containing [principally] pasta; 
dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting 
of rice; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly 
consisting of pasta; cereal-based snack food; cereal-
based snack food; cereal-based snack food; snack 
food products made from potato flour; snack foods 
prepared from maize; snacks manufactured from mu-
esli; cereal-based snack food; snack food products 
made from rusk flour; snack food products made from 
maize flour; rice-based snack food; snack food pro-
ducts made from potato flour; snack food products 
made from cereal starch; snack foods made of whole 
wheat; sesame confectionery; sesame seeds [seaso-
nings]; sesame paste; tortilla snacks; snack foods con-
sisting principally of bread; snack foods consisting 
principally of extruded cereals; cheese flavored puffed 
corn snacks; ready to eat savory snack foods made 
from maize meal formed by extrusion; biscuits; dum-
plings; pâtés en croute; farinaceous foods; sandwic-
hes; pizzas; spring rolls; salts, seasonings, flavourings 
and condiments; bakery goods; chocolate; cakes; tarts; 
sweetmeats [candy]; chocolate bars; chewing gum; 
muesli bars; custards [baked desserts]; puddings; des-
sert souffles; dessert mousses [confectionery]; instant 
dessert puddings; prepared desserts [pastries]; prepa-
red desserts [chocolate based]; rice-based pudding 
dessert; sugars, natural sweeteners, sweet coatings and 
fillings, bee products; ice, ice creams, frozen yogurts 
and sorbets; coffee, teas and cocoa and substitutes 
therefor; processed grains, starches, and goods made 
thereof, baking preparations and yeasts; aromatic 
preparations for food; propolis; capers; cheeseburgers 
[sandwiches]; cream of tartar for culinary purposes; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; food flavourings, other than essential 
oils; gluten additives for culinary purposes; gluten 
prepared as foodstuff; ham glaze; binding agents for 
ice cream; linseed for culinary purposes [seasoning]; 
malt extract for food; maltose; meat tenderizers for 
household purposes; mint for confectionery; powders 
for making ice cream; royal jelly; sausage binding 
materials; sea water for cooking; preparations for stif-

fening whipped cream; sushi; thickening agents for 
cooking foodstuffs; wheat germ for human consum-
ption; all aforementioned goods (if possible) also 
frozen or rather preserved, sterilized or homogenized. 
 

31 – Sowing seeds; seeds for planting; fresh fruits and 
vegetables; garden herbs, fresh; natural plants; flo-
wers; fresh onions; seedlings; live animals; beverages 
for pets; malt; live animals, agricultural and aquacul-
tural crops, horticultural and forestry products; food-
stuffs and fodder for animals; bedding and litter for 
animals; animal fattening preparations; aromatic sand 
[litter] for pets; lime for animal forage; litter peat; re-
sidue in a still after distillation; sanded paper [litter] 
for pets; potatoes, fresh; fresh edible mushrooms. 
 

32 – Mineral water [beverages]; aerated water; non-
alcoholic beverages; fruit drinks; juices; syrups for 
beverages; preparations for making beverages; beer 
and brewery products; non-alcoholic beverages. 
 

33 – Alcoholic beverages (except beer); raki [traditio-
nal turkish alcoholic beverage]; whisky; liqueurs; al-
coholic cocktails. 
 

35 – Advertising; business management; business ad-
ministration; clerical services; retail, wholesale and 
mail order services, also provided on the internet and 
teleshopping programs in the fields of foodstuffs, lu-
xury items, alcoholic beverages, non-alcoholic beve-
rages, health food shop articles, pharmacy articles, 
cosmetic articles, goods for the health sector, namely 
dietetic preparations and nutritional supplements; 
compilation of the aforementioned goods for others 
[other than transport] for demonstration purposes; de-
monstration of goods in communication media for 
retail services; import and export agency services; or-
ganization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; presentation of companies on the inter-
net and other media; publication of printed matter [in-
cluding in electronic form] for advertising purposes; 
direct marketing; direct advertising; preparation of 
advertisements; preparation of advertisements for ot-
hers; radio advertising; publication of publicity texts; 
layout services for advertising purposes; marketing; 
public relations services; online advertising on a 
computer network; outdoor advertising; dissemination 
of advertising matter for others; distribution of ad-
vertising material; dissemination of advertising for 
others via the internet; writing of publicity texts; sales 
promotion for others; publication of publicity texts; 
advertising by mail order; distribution of advertising 
material [leaflets, flyers, printed matter, samples]; de-
monstration of goods for advertising purposes; de-
monstration of goods and services; arranging and 
conducting of advertising events; sponsorship search; 
promotion through sponsorship; provision of commer-
cial and business contact information for advertising 
purposes; advertisement for others on the internet; re-
ntal of advertising space, also provided on the inter-
net; auctioneering, also provided on the internet; busi-

 
 №3  2022 02 10 

 
116 



                                                    
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

ness management consultancy for others, also in the 
context of e-commerce; arranging of commercial and 
business contacts, also on the internet; administrative 
order processing; preparation of price and statistical 
information on industry and commerce; providing in-
formation on organizational and business manage-
ment issues in the context of retail services; providing 
information on advertising markets; consumer consul-
tancy; rental of vending machines; rental of sales 
stands; planning, arranging and conducting of measu-
res for attracting customers and customer loyalty 
initiatives, in particular mailing programs, discount 
schemes, voucher programmes and/or incentive sche-
mes; operation of promotional competitions and ga-
mes as advertising initiatives; operation of incentive 
and loyalty schemes as customer loyalty initiatives for 
marketing purposes; attracting customers and custo-
mer care by mail order advertising; call centre servi-
ces, namely service support via hotlines within the 
framework of administrative order processing, the re-
ceiving of customer inquiries and/or complaints by 
telephone; organizational consultancy via call centre; 
operation of a call centre, namely service support via 
hotlines within the framework of administrative order 
processing, the receiving of customer inquiries and/or 
complaints by telephone; clerical services with regard 
to the acceptance of orders in the field of logistics; el-
ectronic stock management services; rental and lea-
sing of shop fittings, as far as included in class 35, na-
mely shelves for storage and demonstration of goods. 
 

40 – Treatment of base metals; precious metal treat-
ment; photographic and cinematographic develop-
ment; photocomposing, photographic printing, photo-
gravure; food processing; food and beverage treat-
ment; irradiating, freezing, smoking and preserving of 
food; provision of information in the field of food 
production; slaughtering; fur conditioning; saddlery 
working; textile treating; wool treating; tailoring ser-
vices, embroidering; woodworking and wood treat-
ment; framing of works of art; processing of fluids, 
chemical substances, gas and air for industrial use; 
polishing of glasses and optical glasses; custom as-
sembling of materials for others; services of a dental 
technician; pottery firing; energy production; rental of 
generators; printing, printed matter, bookbinding; tre-
atment of plastics. 
 

43 – Services for providing food and drink and tem-
porary accommodation; temporary accommodation 
reservations; day-nursery [crèche] services; nurseries 
and daycare facilities; animal boarding services; ar-
ranging of wedding receptions [venues]; arranging of 
wedding receptions [food and drink]; provision of 
event facilities and temporary office and meeting fa-
cilities. 
___________________________________________ 
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(511) 
5 – Acaricides; aconitine; alkaloids for medical pur-
poses; alginates for pharmaceutical purposes; algici-
des; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental 
amalgams of gold; dental amalgams; amino acids for 
veterinary purposes; amino acids for medical purpo-
ses; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
medicine cases, portable, filled; first-aid boxes, filled; 
aluminium acetate for pharmaceutical purposes; ace-
tates for pharmaceutical purposes; germicides; balms 
for medical purposes; bandages for dressings; diag-
nostic biomarker reagents for medical purposes; bio-
cides; bracelets impregnated with insect repellent; 
bromine for pharmaceutical purposes; paper for mus-
tard plasters; fly catching paper; reagent paper for ve-
terinary purposes; reagent paper for medical purposes; 
mothproofing paper; petroleum jelly for medical pur-
poses; vaccines; oxygen baths; antiseptic cotton; ase-
ptic cotton; absorbent cotton; wadding for medical 
purposes; cotton for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use; radiological contrast 
substances for medical purposes; nutritive substances 
for microorganisms; radioactive substances for medi-
cal purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical 
purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; 
sea water for medicinal bathing; mineral waters for 
medical purposes; thermal water; dietary fiber; mol-
ding wax for dentists; gases for medical purposes; 
guaiacol for pharmaceutical purposes; sexual stimu-
lant gels; hematogen; hemoglobin; hydrastine; hydras-
tinine; glycerine for medical purposes; glycerophos-
phates; glucose for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; hormones for medical pur-
poses; mustard for pharmaceutical purposes; mustard 
plasters; mud for baths; medicinal mud; gamboge for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purpo-
ses; disinfectants; deodorants, other than for human 
beings or for animals; air deodorizing preparations; 
deodorants for clothing and textiles; diastase for me-
dical purposes; digitalin; vitamin supplement patches; 
mineral food supplements; nutritional supplements; 
albumin dietary supplements; dietary supplements for 
animals; yeast dietary supplements; alginate dietary 
supplements; glucose dietary supplements; casein die-
tary supplements; lecithin dietary supplements; linse-
ed oil dietary supplements; propolis dietary supple-
ments; protein dietary supplements; protein supple-
ments for animals; royal jelly dietary supplements; 
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pollen dietary supplements; wheat germ dietary supp-
lements; linseed dietary supplements; acai powder 
dietary supplements; dietary supplements with a cos-
metic effect; enzyme dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes; gelatine for medical purpo-
ses; cod liver oil; isotopes for medical purposes; im-
munostimulants; insecticides; iodine for pharmaceuti-
cal purposes; iodides for pharmaceutical purposes; al-
kaline iodides for pharmaceutical purposes; iodoform; 
calomel [fungicide]; cream of tartar for pharmaceu-
tical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; 
camphor for medical purposes; capsules for medici-
nes; cachets for pharmaceutical purposes; capsules 
made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuti-
cals; hemostatic pencils; wart pencils; caustic pencils; 
carbolineum [parasiticide]; caustics for pharmaceuti-
cal purposes; cachou for pharmaceutical purposes; 
quassia for medical purposes; quebracho for medical 
purposes; oxygen for medical purposes; gallic acid for 
pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical 
purposes; adhesives for dentures; surgical glues; stem 
cells for veterinary purposes; stem cells for medical 
purposes; cocaine; collagen for medical purposes; col-
lodion for pharmaceutical purposes; corn rings for the 
feet; medicated sweets; angostura bark for medical 
purposes; barks for pharmaceutical purposes; cedar 
wood for use as an insect repellent; condurango bark 
for medical purposes; croton bark; mangrove bark for 
pharmaceutical purposes; myrobalan bark for pharma-
ceutical purposes; quinquina for medical purposes; 
medicated animal feed; medicinal roots; rhubarb roots 
for pharmaceutical purposes; lint for medical purpo-
ses; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; 
creosote for pharmaceutical purposes; blood for me-
dical purposes; cultures of microorganisms for medi-
cal or veterinary use; curare; dental lacquer; liquorice 
for pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceu-
tical purposes; medicated candies; adhesive plasters; 
medicines for alleviating constipation; adhesive tapes 
for medical purposes; lecithin for medical purposes; 
lotions for veterinary purposes; medicated hair loti-
ons; lotions for pharmaceutical purposes; medicated 
after-shave lotions; personal sexual lubricants; lupulin 
for pharmaceutical purposes; magnesia for pharma-
ceutical purposes; liniments; frostbite salve for phar-
maceutical purposes; ointments for pharmaceutical 
purposes; sunburn ointments; mercurial ointments; 
gauze for dressings; medicinal oils; mustard oil for 
medical purposes; camphor oil for medical purposes; 
castor oil for medical purposes; oil of turpentine for 
pharmaceutical purposes; dill oil for medical purpo-
ses; dental mastics; dental abrasives; dental impressi-
on materials; teeth filling material; dressings, medical; 
surgical dressings; drugs for medical purposes; medi-
cines for veterinary purposes; serotherapeutic medici-
nes; medicines for human purposes; medicines for 
dental purposes; menthol; medicinal drinks; moleskin 
for medical purposes; almond milk for pharmaceutical 
purposes; powdered milk for babies; royal jelly for 

pharmaceutical purposes; milk ferments for pharma-
ceutical purposes; Irish moss for medical purposes; 
flour for pharmaceutical purposes; linseed meal for 
pharmaceutical purposes; fish meal for pharmaceuti-
cal purposes; fly glue; antibacterial soap; disinfectant 
soap; medicated soap; freeze-dried meat adapted for 
medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; mal-
ted milk beverages for medical purposes; injectable 
dermal fillers; narcotics; medicinal infusions; tincture 
of iodine; eucalyptol for pharmaceutical purposes; tin-
ctures for medical purposes; opium; opodeldoc; de-
coctions for pharmaceutical purposes; antiparasitic 
collars for animals; cotton sticks for medical purpo-
ses; stick liquorice for pharmaceutical purposes; sul-
fur sticks [disinfectants]; pastilles for pharmaceutical 
purposes; medicated toothpaste; pectin for pharma-
ceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purpo-
ses; peptones for pharmaceutical purposes; hydrogen 
peroxide for medical purposes; pesticides; food for 
babies; leeches for medical purposes; blood plasma; 
nicotine patches for use as aids to stop smoking; eye-
patches for medical purposes; poultices; compresses; 
scapulars for surgical purposes; babies' diapers; dia-
pers for pets; diapers for incontinence; breast-nursing 
pads; bunion pads; pomades for medical purposes; 
powder of cantharides; pyrethrum powder; chilblain 
preparations; mothproofing preparations; anti-uric 
preparations; bacterial preparations for medical and 
veterinary use; bacteriological preparations for medi-
cal and veterinary use; balsamic preparations for me-
dical purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; biological preparations for veterinary pur-
poses; biological preparations for medical purposes; 
veterinary preparations; bismuth preparations for pha-
rmaceutical purposes; vitamin preparations; diagnos-
tic preparations for veterinary purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; douching prepara-
tions for medical purposes; bath preparations for me-
dical purposes; therapeutic preparations for the bath; 
hemorrhoid preparations; preparations for callouses; 
lice treatment preparations [pediculicides]; acne treat-
ment preparations; preparations to facilitate teething; 
preparations for the treatment of burns; fumigation 
preparations for medical purposes; opotherapy prepa-
rations; air purifying preparations; bronchodilating 
preparations; preparations for reducing sexual activi-
ty; sterilising preparations; soil-sterilising preparati-
ons; corn remedies; pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; preparations for destroying noxious 
animals; herbicides; preparations for destroying dry 
rot fungus; larvae exterminating preparations; fly des-
troying preparations; preparations for destroying mi-
ce; slug exterminating preparations; vermin destro-
ying preparations; pharmaceutical preparations for 
skin care; contact lens cleaning preparations; lime-ba-
sed pharmaceutical preparations; preparations of 
microorganisms for medical or veterinary use; styptic 
preparations; medicated eye-washes; medicinal hair 
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growth preparations; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; opiates; anticrypto-
gamic preparations; aloe vera preparations for phar-
maceutical purposes; preparations of trace elements 
for human and animal use; sulfonamides [medicines]; 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical prepa-
rations for treating sunburn; enzyme preparations for 
veterinary purposes; enzyme preparations for medical 
purposes; phytotherapy preparations for medical pur-
poses; chemico-pharmaceutical preparations; chemi-
cal preparations for veterinary purposes; chemical 
preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical 
preparations for medical purposes; chemical prepara-
tions for treating diseases affecting cereal plants; che-
mical preparations for treating wheat blight; chemical 
preparations for treating diseases affecting vine 
plants; chemical preparations for treating mildew; 
chemical preparations for treating phylloxera; che-
mical preparations for pharmaceutical purposes; co-
llyrium; lead water; chemical conductors for electro-
cardiograph electrodes; albuminous foodstuffs for 
medical purposes; dietetic foods adapted for medical 
purposes; by-products of the processing of cereals for 
dietetic or medical purposes; homogenized food adap-
ted for medical purposes; freeze-dried food adapted 
for medical purposes; pharmaceuticals; sanitary to-
wels; panty liners [sanitary]; propolis for pharmaceu-
tical purposes; pearl powder for medical purposes; ra-
dium for medical purposes; solvents for removing ad-
hesive plasters; hydrated chloral for pharmaceutical 
purposes; vaginal washes for medical purposes; solu-
tions for contact lenses; chemical reagents for medical 
or veterinary purposes; gum for medical purposes; 
rubber for dental purposes; chewing gum for medical 
purposes; nicotine gum for use as an aid to stop smo-
king; insect repellents; insect repellent incense; repe-
llents for dogs; tissues impregnated with pharmaceu-
tical lotions; sarsaparilla for medical purposes; sugar 
for medical purposes; asthmatic tea; fumigating 
sticks; massage candles for therapeutic purposes; sup-
positories; linseed for pharmaceutical purposes; toba-
cco-free cigarettes for medical purposes; siccatives 
[drying agents] for medical purposes; syrups for phar-
maceutical purposes; turpentine for pharmaceutical 
purposes; milking grease; greases for veterinary pur-
poses; greases for medical purposes; lacteal flour for 
babies; infant formula; soporifics; bicarbonate of soda 
for pharmaceutical purposes; mineral water salts; bath 
salts for medical purposes; salts for mineral water 
baths; salts for medical purposes; potassium salts for 
medical purposes; sodium salts for medical purposes; 
smelling salts; malt for pharmaceutical purposes; se-
men for artificial insemination; alcohol for pharma-
ceutical purposes; medicinal alcohol; alloys of preci-
ous metals for dental purposes; ergot for pharmaceu-
tical purposes; cooling sprays for medical purposes; 
digestives for pharmaceutical purposes; nervines; an-
tibacterial handwashes; adjuvants for medical purpo-
ses; astringents for medical purposes; vermifuges; di-

sinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 
chemical toilets; appetite suppressants for medical 
purposes; medical preparations for slimming purpo-
ses; parasiticides; mouthwashes for medical purposes; 
febrifuges; depuratives; animal washes [insecticides]; 
detergents for medical purposes; cattle washes [insec-
ticides]; dog washes [insecticides]; insecticidal veteri-
nary washes; vesicants; purgatives; chemical contra-
ceptives; antiparasitic preparations; remedies for pers-
piration; remedies for foot perspiration; sedatives; la-
xatives; tonics [medicines]; medicated toiletry prepa-
rations; media for bacteriological cultures; steroids; 
strychnine; serums; antioxidant pills; tanning pills; 
appetite suppressant pills; slimming pills; jujube, me-
dicated; sanitary tampons; vulnerary sponges; thymol 
for pharmaceutical purposes; biological tissue cultures 
for veterinary purposes; biological tissue cultures for 
medical purposes; smoking herbs for medical purpo-
ses; medicinal herbs; transplants [living tissues]; sur-
gical implants comprised of living tissues; babies' dia-
per-pants; pants, absorbent, for incontinence; sanitary 
panties; charcoal for pharmaceutical purposes; fennel 
for medical purposes; porcelain for dental prostheses; 
phenol for pharmaceutical purposes; enzymes for ve-
terinary purposes; enzymes for medical purposes; fer-
ments for pharmaceutical purposes; formic aldehyde 
for pharmaceutical purposes; phosphates for pharma-
ceutical purposes; fungicides; quinine for medical 
purposes; chinoline for medical purposes; diabetic 
bread adapted for medical use; chloroform; flowers of 
sulfur for pharmaceutical purposes; cement for animal 
hooves; bone cement for surgical and orthopaedic 
purposes; dental cements; medicinal tea; herbal teas 
for medicinal purposes; slimming tea for medical 
purposes; insecticidal animal shampoos; medicated 
shampoos; medicated shampoos for pets; pediculici-
dal shampoos; medicated dry shampoos; pre-filled 
syringes for medical purposes; eucalyptus for phar-
maceutical purposes; herbal extracts for medical 
purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes; 
tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops for 
pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical pre-
parations]; ethers for pharmaceutical purposes; esters 
for pharmaceutical purposes; cellulose esters for phar-
maceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceu-
tical purposes; rat poison; poisons; bacterial poisons; 
jalap. 
 

29 – Preserved peppers; aloe vera prepared for human 
consumption; alginates for culinary purposes; ancho-
vy, not live; peanuts, prepared; artichokes, preserved; 
albumen for culinary purposes; white of eggs; beans, 
preserved; soya beans, preserved, for food; bouillon; 
ginger jam; ham; fatty substances for the manufacture 
of edible fats; laver, preserved; edible birds' nests; 
sea-cucumbers, not live; peas, preserved; mushrooms, 
preserved; guacamole; game, not live; gelatine; meat 
jellies; jellies for food; fruit jellies; yolk of eggs; co-
conut fat; bone oil for food; lard; suet for food; edible 
fats; fruit-based snack food; milk substitutes; soya 
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patties; tofu patties; charcuterie; cottage cheese frit-
ters; raisins; caviar; eggplant paste; vegetable marrow 
paste; fish roe, processed; yogurt; sauerkraut; kephir; 
kimchi; isinglass for food; clams, not live; potato-ba-
sed dumplings; klipfish [salted and dried cod]; milk 
shakes; black pudding; onion rings; arrangements of 
processed fruit; compotes; meat, tinned; vegetables, 
tinned; fish, tinned; fruits, tinned; bouillon concent-
rates; corn dogs; gherkins; shrimps, not live; prawns, 
not live; buttercream; croquettes; silkworm chrysalis 
for human consumption; sweet corn, processed; ku-
mys; spiny lobsters, not live; lecithin for culinary pur-
poses; salmon, not live; onions, preserved; margarine; 
marmalade; oils for food; peanut butter; cocoa butter 
for food; coconut oil for food; coconut butter; corn oil 
for food; sesame oil for food; linseed oil for food; ex-
tra virgin olive oil for food; olive oil for food; palm 
oil for food; palm kernel oil for food; sunflower oil 
for food; colza oil for food; butter; soya bean oil for 
food; shellfish, not live; almonds, ground; animal ma-
rrow for food; mussels, not live; milk; peanut milk; 
peanut milk for culinary purposes; coconut milk; co-
conut milk for culinary purposes; almond milk; al-
mond milk for culinary purposes; oat milk; rice milk; 
rice milk for culinary purposes; condensed milk; soya 
milk; albumin milk; powdered milk; fish meal for hu-
man consumption; vegetable mousses; fish mousses; 
fruit pulp; meat; meat, preserved; freeze-dried meat; 
milk beverages, milk predominating; peanut milk-ba-
sed beverages; coconut milk-based beverages; almond 
milk-based beverages; edible insects, not live; sausage 
casings, natural or artificial; vegetables, cooked; vege-
tables, preserved; freeze-dried vegetables; vegetables, 
dried; potato fritters; olives, preserved; lobsters, not 
live; flavored nuts; candied nuts; coconut, desiccated; 
nuts, prepared; tomato purée; pressed fruit paste; liver 
pâté; pectin for culinary purposes; liver; pickles; jams; 
powdered eggs; milk products; fish-based foodstuffs; 
curd; poultry, not live; bulgogi [Korean dish consis-
ting of sliced and seasoned barbecued beef]; pollen 
prepared as foodstuff; cranberry compote; apple pu-
rée; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, pre-
served; fish, not live; salted fish; fermented baked 
milk; vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines, 
not live; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sun-
flower seeds, prepared; cream [dairy products]; whip-
ped cream; vegetable-based cream; fat-containing 
mixtures for bread slices; smetana; vegetable juices 
for cooking; lemon juice for culinary purposes; toma-
to juice for cooking; salted meats; sausages; sausages 
in batter; hot dog sausages; preparations for making 
bouillon; preparations for making soup; nut-based 
spreads; tripe; soups; vegetable soup preparations; 
whey; cheese; tajine [prepared meat, fish or vegetable 
dish]; tahini; tofu; truffles, preserved; tuna, not live; 
oysters, not live; falafel; milk ferments for culinary 
purposes; rennet; fish fillets; dates; fruit preserved in 
alcohol; fruit, stewed; crystallized fruits; frozen fruits; 
fruit, preserved; hazelnuts, prepared; potato flakes; 

hummus; fruit peel; preserved garlic; lentils, preser-
ved; potato chips; low-fat potato chips; fruit chips; 
non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for food; me-
at extracts; edible ant larvae, prepared; tofu skin; ber-
ries, preserved; eggs; snail eggs for consumption; yak-
itori. 
 

30 – Vanilla flavorings for culinary purposes; flavo-
rings, other than essential oils, for cakes; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; coffee flavo-
rings; food flavorings, other than essential oils; star 
aniseed; baozi; cereal bars; high-protein cereal bars; 
pancakes; freeze-dried dishes with the main ingredient  
being pasta; freeze-dried dishes with the main ingre-
dient being rice; noodle-based prepared meals; buns; 
bulgur; bread rolls; edible rice paper; edible paper; 
burritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki; waff-
les; vermicelli; natural sweeteners; sausage binding 
materials; binding agents for ice cream; sea water for 
cooking; malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing 
[mirror glaze]; cake frosting [icing]; glucose for culi-
nary purposes; mustard; croûtons; buckwheat, proces-
sed; gluten additives for culinary purposes; yeast; 
thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-
based snack food; cereal-based snack food; artificial 
coffee; vegetal preparations for use as coffee substitu-
tes; dressings for salad; zephyr; fruit jellies [confec-
tionery]; candy decorations for cakes; confectionery 
for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasta; ground 
ginger; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cre-
am of tartar for culinary purposes; capers; caramels 
[sweets]; curry [spice]; ketchup [sauce]; kimchi pan-
cakes; quinoa, processed; quiches; gluten prepared as 
foodstuff; flour-based dumplings; sweets; liquorice 
[confectionery]; peppermint sweets; mints for breath 
freshening; dulce de leche; cinnamon [spice]; coffee; 
unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; 
hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; gro-
ats for human food; ice cubes; corn, milled; corn, ro-
asted; meat pies; turmeric; couscous; noodles; soba 
noodles; udon noodles; ice for refreshment; candies; 
ice, natural or artificial; edible ices; rice cakes; potato-
based flatbreads; mayonnaise; macarons; macaroni; 
maltose; hominy; piccalilli; marinades; marzipan; ho-
ney; miso; royal jelly; ice cream; bean meal; buck-
wheat flour; tapioca flour; potato flour; corn flour; nut 
flours; flour; wheat flour; soya flour; barley meal; de-
ssert mousses [confectionery]; chocolate mousses; 
muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with 
milk; coffee beverages with milk; coffee-based beve-
rages; cocoa-based beverages; chamomile-based be-
verages; tea-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chocolate-based beverages; infusions, not 
medicinal; crushed oats; husked oats; savory panca-
kes; onigiri; chocolate-coated nuts; nutmegs; stick li-
quorice [confectionery]; pastila [confectionery]; pasti-
lles [confectionery]; molasses for food; pâtés en croû-
te; pelmeni; pepper; allspice; peppers [seasonings]; 
pesto; biscuits; petit-beurre biscuits; bibimbap [rice 
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mixed with vegetables and beef]; pies; pizzas; meat 
gravies; fondants [confectionery]; popcorn; powders 
for making ice cream; baking powder; mustard meal; 
pralines; condiments; meat tenderizers for household 
purposes; cereal preparations; oat-based food; propo-
lis; gingerbread; spices; petits fours; puddings; rice 
pudding; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; 
ramen; chewing gum; chewing gum for breath freshe-
ning; relish [condiment]; rice; instant rice; wheat 
germ for human consumption; spring rolls; sago; su-
gar; palm sugar; sesame seeds [seasonings]; linseed 
for culinary purposes [seasoning]; processed seeds for 
use as a seasoning; aniseed; agave syrup [natural swe-
etener]; golden syrup; confectionery; savory pancake 
mixes; baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; malt for human consumption; salt for pre-
serving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sorbets 
[ices]; ham glaze; cranberry sauce [condiment]; soya 
sauce; tomato sauce; sauces [condiments]; pasta sau-
ce; apple sauce [condiment]; spaghetti; seasonings; 
chocolate-based spreads; chocolate spreads containing 
nuts; preparations for stiffening whipped cream; sha-
ved ice with sweetened red beans; rusks; breadc-
rumbs; sushi; rice crackers; sandwiches; tabbouleh; 
tacos; tapioca; tarts; dough; pastry dough; almond pa-
ste; rice pulp for culinary purposes; cake dough; tor-
tillas; garden herbs, preserved [seasonings]; chocolate 
decorations for cakes; vinegar; beer vinegar; ferments 
for pastes; halvah; bread; unleavened bread; chips 
[cereal products]; corn flakes; oat flakes; hot dog san-
dwiches; flowers or leaves for use as tea substitutes; 
jiaozi; chicory [coffee substitute]; tea; slimming tea; 
iced tea; chai tea; chutneys [condiments]; minced gar-
lic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-
chow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; 
malt extract for food; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; husked barley. 
 

32 – Aperitifs, non-alcoholic; barley wine [beer]; ae-
rated water; lithia water; seltzer water; soda water; 
waters [beverages]; mineral water [beverages]; table 
waters; kvass; cocktails, non-alcoholic; beer-based 
cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; isoto-
nic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; 
rice-based beverages, other than milk substitutes; so-
ya-based beverages, other than milk substitutes; aloe 
vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-
enriched sports beverages; soft drinks; soft drinks 
flavored with tea; non-alcoholic beverages flavored 
with coffee; non-alcoholic beverages flavored with 
tea; non-alcoholic fruit juice beverages; energy 
drinks; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; gin-
ger beer; malt beer; powders for effervescing beve-
rages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups 
for lemonade; syrups for beverages; smoothies; vege-
table juices [beverages]; fruit juices; tomato juice [be-
verage]; cider, non-alcoholic; non-alcoholic preparati-
ons for making beverages; preparations for making 
aerated water; must; grape must, unfermented; beer 
wort; malt wort; pastilles for effervescing beverages; 

sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; ex-
tracts of hops for making beer; non-alcoholic essences 
for making beverages. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising 
agency services; cost price analysis; rental of office 
equipment in co-working facilities; rental of adverti-
sing space; business auditing; financial auditing; busi-
ness intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing  
funding; employment agency services; computerized 
file management; book-keeping; invoicing; demons-
tration of goods; transcription of communications [of-
fice functions]; opinion polling; market studies; provi-
ding business information; providing commercial in-
formation and advice for consumers in the choice of 
products and services; business investigations; busi-
ness research; marketing research; personnel recruit-
ment; consultancy regarding advertising communica-
tion strategies; consultancy regarding public relations 
communication strategies; business management and 
organization consultancy; business organization con-
sultancy; business management consultancy; person-
nel management consultancy; professional business 
consultancy; layout services for advertising purposes; 
marketing services; marketing in the framework of 
software publishing; targeted marketing; business ma-
nagement of performing artists; business management 
of sports people; writing of résumés for others; scrip-
twriting for advertising purposes; news clipping ser-
vices; updating and maintenance of information in re-
gistries; updating and maintenance of data in compu-
ter databases; updating of advertising material; word 
processing; online retail services for downloadable 
and pre-recorded music and movies; online retail ser-
vices for downloadable ring tones; online retail ser-
vices for downloadable digital music; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
arranging newspaper subscriptions for others; organi-
zation of fashion shows for promotional purposes; 
organization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; shop window dre-
ssing; development of advertising concepts; business 
appraisals; payroll preparation; data search in compu-
ter files for others; sponsorship search; administrative 
assistance in responding to calls for tenders; business 
management assistance; commercial or industrial ma-
nagement assistance; commercial intermediation ser-
vices; providing business information via a web site; 
providing commercial and business contact informa-
tion; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; web indexing for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
media relations services; economic forecasting; auc-
tioneering; wholesale services for pharmaceutical, ve-
terinary and sanitary preparations and medical supp-
lies; retail services for works of art provided by art 
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galleries; retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; sales 
promotion for others; promotion of goods and servi-
ces through sponsorship of sports events; production 
of teleshopping programmes; production of adverti-
sing films; office machines and equipment rental; ren-
tal of advertising time on communication media; pub-
licity material rental; rental of billboards [advertising 
boards]; rental of vending machines; rental of sales 
stands; rental of photocopying machine; publication 
of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dis-
tribution of samples; dissemination of advertising ma-
tter; direct mail advertising; registration of written co-
mmunications and data; writing of publicity texts; ad-
vertising; online advertising on a computer network; 
advertising by mail order; television advertising; dup-
lication of documents; compilation of information into 
computer databases; compilation of statistics; busi-
ness inquiries; systemization of information into com-
puter databases; advisory services for business mana-
gement; corporate communications services; negotia-
tion of business contracts for others; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third par-
ties; compiling indexes of information for commercial 
or advertising purposes; tax preparation; drawing up 
of statements of account; telemarketing services; 
psychological testing for the selection of personnel; 
interim business management; outsourced administra-
tive management for companies; business manage-
ment of hotels; business management for freelance 
service providers; business project management ser-
vices for construction projects; commercial admi-
nistration of the licensing of the goods and services of 
others; business management of reimbursement pro-
grams for others; administration of consumer loyalty 
programs; administration of frequent flyer programs; 
administrative processing of purchase orders; public 
relations; commercial lobbying services; competitive 
intelligence services; modelling for advertising or sa-
les promotion; typing; market intelligence services; 
appointment reminder services [office functions]; web 
site traffic optimization; administrative services for 
the relocation of businesses; tax filing services; search 
engine optimization for sales promotion; appointment 
scheduling services [office functions]; retail or who-
lesale services for herbal teas for medicinal purposes, 
medicinal tea, non-alcoholic beverages, tea, tea-based 
beverages; gift registry services; price comparison 
services; pay per click advertising; retail services for 
herbal teas for medicinal purposes, medicinal tea, 
non-alcoholic beverages, tea, tea-based beverages, 
provided by means of mail order catalogs; retail ser-
vices for herbal teas for medicinal purposes, medi-
cinal tea, non-alcoholic beverages, tea, tea-based be-
verages, on Internet web sites or teleshopping ser-
vices; secretarial services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other bu-
sinesses]; shorthand; outsourcing services [business 
assistance]; telephone answering for unavailable subs-

cribers; photocopying services; business efficiency 
expert services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112961 A 
(800) 1590633 
(151) 2020 12 02 
(891) 2020 12 02 
(731) SIRCA S.p.A. 

Viale Roma 85, I-35010 MASSANZAGO,  
Frazione San Dono (PD), Italy 

(540)  

 
 

(591) Light blue, yellow, black, red and green 
(531) 26.02; 26.02.05; 26.02.24; 27.05; 27.05.09;  

27.05.10; 27.05.17; 29.01; 29.01.15 
(511)  
1 – Synthetic resins, unprocessed; acrylic resins, unp-
rocessed; artificial resins, unprocessed; solvents for 
varnishes; organic solvents for stains, varnishes and 
paints; nitro-solvents for stains, varnishes and paints; 
glaziers' putty; mordants for metal; putties [fillers]; 
moulding preparations (foundry -); mould-release pre-
parations; chemicals for the manufacture of paints; 
chemicals for use in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forest-
ry; unprocessed plastics; fire extinguishing composi-
tions and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning animal 
skins and hides; adhesives used in industry; putties 
and other paste fillers; biological preparations for use 
in industry and science; drying agents for putties. 
 

2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; dy-
es; inks for printing, marking and engraving; raw na-
tural resins; metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art; non insulating 
varnishes; pigments; protective coatings (gel coats) 
for composite materials of fiber glass reinforced plas-
tics; metal surface treating agents [paints]; colored 
pastes; antifouling paint; non insulating anti-fouling 
varnishes; mordants not for metals; mordants not for 
metals used in the home improvement and builder's 
supplies sector; mordants for exterior and interior use 
on a variety of substrates except for metals; gum re-
sins; wood stains; thinners for stains, lacquers, var-
nishes and paints; binding agents for stains; varnishes 
and paints; enamels (varnishes); enamels for paints; 
drying agents for paints; exterior surface protective 
coatings; penetrating sealer coatings for use on stone, 
concrete, wood; primers for preparing surfaces to be 
painted; undercoating for surfaces to be painted; paint 
sealers; coatings (paints); mastic [natural resin]; natu-
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ral dyes; additives for paints; thickeners for paints; 
anti-corrosive preparations; colour bases for paints; 
colouring matter for plastics; synthetic resin-based 
paints; glass stains; polymer colours; protective coa-
ting compositions [paints]; waterproofing composi-
tions in the nature of paint; preservatives; water based 
preservatives; water borne paints [other than insula-
ting]; transparent finishes for wood; transparent finis-
hes in the nature of paint; fixatives [varnishes]; colour 
formers; synthetic resin primers [paints]; coatings; de-
corating materials in the nature of paints; filler mate-
rials in the nature of paint; wood oils; anti-rust oils; 
exterior paints; interior paint; synthetic resin paints; 
bactericidal paints; ornamental paints; pigment prepa-
rations; protective preparations for metals; plastic pri-
ming preparations in the nature of paint; acrylic coa-
tings [paints]; coatings used for furniture finishing; 
paint for use in the manufacture of furniture; wood 
coatings [paints]; wall coatings [paint]; interior pro-
tective finish coatings [paints]; protective acrylic coa-
tings in the form of paints [other than for insulating 
purposes]; protective surface coatings for wood; inte-
rior decorative finish coatings [paints]; solvents for 
thinning paints; tints for surface coatings; antiquing 
treatments; stains for use on floors; architectural 
paints. 
 

17 – Artificial, acrylic and synthetic resins (semi-fi-
nished products); insulating varnishes; insulating pa-
ints; insulating mastics; joint sealing compounds; fi-
llers; water based insulating paints; insulating varnis-
hes based on plastics materials; protective acrylic 
coatings in the form of paints for insulating purposes; 
insulatory coatings of plastic resin; resins in liquid 
form [semi-processed]; unprocessed and semi-proce-
ssed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials; plastics and resins 
in extruded form for use in manufacture; packing, sto-
pping and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112965 A 
(800) 1590731 
(151) 2021 03 19 
(891) 2021 03 19 
(731) Jacob & Co IP Holdings LLC 

48 East 57th Street, New York, 
NY 10022, USA 

(540)  

JACOB & CO 
(591) Black, white  
(511)  
33 – Alcoholic beverages except beers; distilled spi-
rits. 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2022 112978 A 
(800) 1590967 
(151) 2020 11 19 
(891) 2020 11 19 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Myasnaya  

galereya" 
ul. Poliny Osipenko, d. 65, of. 10, RU-600009 
g. Vladimir, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetab-
les; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats; albumen for culinary pur-
poses; seaweed extracts for food; gelatine included in 
this class; anchovy, not live; peanut butter; butter; co-
coa butter for food; coconut butter; buttercream; white 
of eggs; blood sausage; broth; preparations for ma-
king bouillon; caviar; charcuterie; potato chips; sauer-
kraut; coconut, desiccated; rape oil for food; broth 
concentrates; soups; raisins; gherkins; cream [dairy 
products]; cheese; frosted fruits; croquettes; crustace-
ans, not live; dates; crayfish, not live; fish fillets; ren-
net; fruit jellies; fruit pulp; fish, not live; jellies for fo-
od; meat jellies; ginger jam; soya beans, preserved, 
for food; fatty substances for the manufacture of edib-
le fats; fat-containing mixtures for bread slices; her-
rings, not live; lobsters, not live; corn oil for food; 
palm kernel oil for food; sesame oil for food; oysters, 
not live; isinglass for food; ham; yolk of eggs; yogurt; 
vegetable soup preparations; vegetable juices for coo-
king; kefir; kumys; milk beverages, milk predomina-
ting; whey; spiny lobsters, not live; bacon; lentils, 
preserved; margarine; marmalade; animal marrow for 
food; mussels, not live; mollusks, not live; palm oil 
for food; nuts, prepared; powdered eggs; liver pâté; 
onions, preserved; olives, preserved; olive oil for 
food; bone oil for food; pectin for culinary purposes; 
pickles; peas, preserved; sausages; sardelki [sausa-
ges]; salted meats; preparations for making soup; to-
mato purée; vegetable salads; lard; fruit salads; sardi-
nes, not live; salmon, not live; suet for food; tuna, not 
live; tomato juice for cooking; sunflower oil for food; 
tripe; truffles, preserved; poultry, not live; breaded pi-
eces of chicken; fruit peel; alginates for culinary pur-
poses; almonds, ground; peanuts, prepared; mushro-
oms, preserved; coconut fat; coconut oil for food; 
beans, preserved; liver; fish-based foodstuffs; fruit 
chips; clams, not live; fruit preserved in alcohol; po-
llen prepared as foodstuff; prawns, not live; fish, pre-
served; meat, preserved; shrimps, not live; snail eggs 
for consumption; tofu; whipped cream; pork; edible 
birds' nests; fish, canned; fish meal for human con-
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sumption; fruits, canned; meat, canned; potato fritters; 
salted fish; sea-cucumbers, not live; silkworm chry-
salis for human consumption; vegetables, canned; 
sausages in batter; potato flakes; apple purée; cranbe-
rry compote; tahini; hummus; toasted laver; fruit-ba-
sed snack food; curd; kimchi; soya milk; milk shakes; 
ajvar [preserved peppers]; sunflower seeds, prepared; 
fish mousses; non-alcoholic eggnog; vegetable mous-
ses; fish roe, prepared; seeds, prepared; aloe vera pre-
pared for human consumption; preserved garlic; pro-
tein milk; flaxseed oil for food; low-fat potato chips; 
lecithin for culinary purposes; milk ferments for culi-
nary purposes; condensed milk; smetana; ryazhenka 
[fermented baked milk]; prostokvasha [soured milk]; 
tomato paste; vegetable marrow paste; eggplant paste; 
peanut milk for culinary purposes; almond milk for 
culinary purposes; rice milk; artichokes, preserved; 
arrangements of processed fruit; powdered milk; yaki-
tori; bulgogi; candied nuts; flavored nuts; hazelnuts, 
prepared; berries, preserved; guacamole; onion rings; 
falafel; lemon juice for culinary purposes; freeze-dri-
ed meat; oat milk; vegetable-based cream; freeze-dri-
ed vegetables; extra virgin olive oil for food; galbi 
[grilled meat dish]; escamoles [edible ant larvae, pre-
pared]; edible insects, not live; sweet corn, processed; 
nut-based spreads; potato-based dumplings; hot dog 
sausages; corn dogs; soya bean oil for food; milk sub-
stitutes; almond milk; peanut milk; coconut milk; co-
conut milk for culinary purposes; coconut milk-based 
beverages; rice milk for culinary purposes; almond 
milk-based beverages; peanut milk-based beverages; 
sausage casings, natural or artificial. 
 

30 – Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; 
sago; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ice cream; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
condiments; spices; ice included in this class; seaweed 
[condiment]; pasta; almond paste; aniseed; star anise-
ed; confectionery for decorating Christmas trees; infu-
sions, not medicinal; coffee flavorings; aromatic pre-
parations for food; seasonings; unleavened bread; salt 
for preserving foodstuffs; rusks; cookies; malt bis-
cuits; peppermint sweets; sweets; waffles; buns; unro-
asted coffee; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; cakes; cinnamon [spice]; capers; caramels 
[sweets]; curry [spice]; cereal preparations; chewing 
gum included in this class; chicory [coffee substitute]; 
chocolate; marzipan; cloves [spice]; sugar confectio-
nery; corn flakes; popcorn; preparations for stiffening 
whipped cream; pancakes; essences for foodstuffs, ex-
cept etheric essences and essential oils; cooking salt; 
thickening agents for cooking foodstuffs; turmeric; 
natural sweeteners; gingerbread; allspice; meal; bean 
meal; corn flour; mustard meal; barley meal; soya flo-
ur; wheat flour; starch for food; ferments for pastes; 
fondants [confectionery]; petits fours; flavorings, ot-
her than essential oils, for cakes; cake powder; cake 
dough; ginger [spice]; binding agents for ice cream; 
ice, natural or artificial; ice for refreshment; glucose 

for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; 
groats for human food; ketchup [sauce]; cocoa beve-
rages with milk; coffee beverages with milk; choco-
late beverages with milk; leaven; sausage binding ma-
terials; macarons; macaroni; corn, milled; corn, roas-
ted; maltose; molasses for food; golden syrup; mint 
for confectionery; husked barley; nutmegs; noodles; 
pies; crushed barley; sandwiches; pastilles [confectio-
nery]; pastries; petit-beurre biscuits; bread rolls; pep-
pers [seasonings]; pizzas; pepper; potato flour; pud-
dings; pralines; ravioli; liquorice [confectionery]; saf-
fron [seasoning]; sauces [condiments]; celery salt; se-
molina; sherbets [ices]; spaghetti; tapioca flour; tarts; 
vanilla flavorings for culinary purposes; vanillin [va-
nilla substitute]; vermicelli; meat pies; pâtés en croû-
te; meat tenderizers for household purposes; edible 
ices; powders for making ice cream; almond confec-
tionery; peanut confectionery; food flavorings, other 
than essential oils; flavorings, other than essential 
oils, for beverages; crushed oats; husked oats; oat-ba-
sed food; oat flakes; oatmeal; stick liquorice [confec-
tionery]; beer vinegar; coffee-based beverages; cocoa-
based beverages; chocolate-based beverages; lollipops 
included in this class; chips [cereal products]; chow-
chow [condiment]; couscous; malt extract for food; 
malt for human consumption; bee glue; relish [con-
diment]; royal jelly; sea water for cooking; sushi; to-
mato sauce; mayonnaise; crackers; custard; fruit 
jellies [confectionery]; muesli; rice cakes; soya sauce; 
frozen yogurt [confectionery ices]; chutneys [condi-
ments]; spring rolls; tacos; tortillas; iced tea; tea-
based beverages; dressings for salad; breadcrumbs; 
tabbouleh; halvah; quiches; meat gravies; miso; cere-
al-based snack food; rice-based snack food; hominy; 
hominy grits; baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; garden herbs, preserved [seaso-
nings]; noodle-based prepared meals; cake frosting 
[icing]; chocolate mousses; dessert mousses [confec-
tionery]; fruit coulis [sauces]; marinades; cheesebur-
gers [sandwiches]; pesto; ham glaze; flaxseed for culi-
nary purposes [seasoning]; wheat germ for human 
consumption; high-protein cereal bars; cream of tartar 
for culinary purposes; gluten additives for culinary 
purposes; pasta sauce; cereal bars; palm sugar; dough; 
flowers or leaves for use as tea substitutes; pastry 
dough; vareniki [stuffed dumplings]; pelmeni [dump-
lings stuffed with meat] including khinkali, manti; 
chocolate decorations for cakes; candy decorations for 
cakes; chocolate-coated nuts; rice pudding; nut flours; 
minced garlic [condiment]; baozi; rice pulp for culina-
ry purposes; jiaozi; ramen; okonomiyaki [Japanese sa-
vory pancakes]; batter mixes for okonomiyaki [Japa-
nese savory pancakes]; burritos; prepared rice rolled 
in seaweed; edible paper; edible rice paper; chocolate-
based spreads; chocolate spreads containing nuts; flo-
ur-based dumplings; agave syrup [natural sweetener]; 
mirror icing [mirror glaze]; freeze-dried dishes with 
the main ingredient being rice; freeze-dried dishes 
with the main ingredient being pasta; chamomile-ba-
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sed beverages; dulce de leche; bibimbap [rice mixed 
with vegetables and beef]; onigiri; instant rice; hot 
dog sandwiches; ice cubes; processed seeds for use as 
a seasoning; sesame seeds [seasonings]; piccalilli. 
 

43 – Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation bureau services [ho-
tels, boarding houses]; food and drink catering; retire-
ment home services; café services; cafeteria services; 
providing campground facilities; canteen services; 
rental of temporary accommodation; boarding house 
services; tourist home services; hotel services; day-
nursery [crèche] services; restaurant services; boar-
ding house bookings; hotel reservations; self-service 
restaurant services; snack-bar services; boarding for 
animals; bar services; holiday camp services [lod-
ging]; rental of transportable buildings; temporary 
accommodation reservations; motel services; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; rental of meeting 
rooms; rental of tents; rental of cooking apparatus; 
rental of drinking water dispensers; rental of lighting 
apparatus; food sculpting; reception services for tem-
porary accommodation [management of arrivals and 
departures]; washoku restaurant services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112980 A 
(800) 1591006 
(151) 2021 02 04 
(891) 2021 02 04 
(731) Zhejiang Yige Enterprise Management Group  

Co., Ltd. 
Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,  
Baiyang Sub-district, Hangzhou Economic &,  
Technological Development Area, Jianggan  
District, Hangzhou, Zhejiang, China 

(540)  

hua xi zi 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Lip glosses; beauty masks; toilet water; cleansing 
milk for toilet purposes; rose oil for cosmetic purpose; 
cosmetic kits comprising non-medicated cosmetics; 
eyebrow pencils; eyeshadow; lipsticks; blusher. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112981 A 
(800) 1591023 
(151) 2021 03 10 
(891) 2021 03 10 
(731) Mutares SE & Co. KgaA 

Arnulfstraße 19, 80335 München, Germany 
(540)  

Mutares 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Business consultancy and advisory services; bu-
siness administration; business strategy development 

services; business acquisitions consultation; business 
auditing; conducting of business appraisals; business 
assistance, management and administrative services. 
 

36 – Equity financing; finance services; real estate af-
fairs; provision of finance for enterprises; financial 
management for businesses; consultancy services re-
lating to corporate finance; financial planning servi-
ces; financial appraisal services; financial portfolio 
management. 
 

45 – Legal services. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112984 A 
(800) 1591093 
(151) 2021 03 18 
(891) 2021 03 18 
(731) Huvepharma EOOD 

5th floor, "A" Nikolay Haitov Str 3, BG-1113  
Sofia, Bulgaria 

(540)  

AVIAPP 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Recorded computer software for monitoring and 
optimisation of zoo technical parameters in bird rea-
ring. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112985 A 
(800) 1591137 
(151) 2020 12 04 
(891) 2020 12 04 
(731) ESSA Elevator Co., Ltd. 

Building C2, No. 10, Lianhe Road, North  
District, Liangan Village, Hudai Town, Binhu 
District, Wuxi City, 214000 Jiangsu Province,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – Lift belt; lifting equipment; elevator operating de-
vice; capstans; lifting equipment for transporting peo-
ple and goods; lifts, other than ski-lifts; hoist; eleva-
tor; magnetic lifting machines; rack and pinion jack. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 112986 A  
(800) 1591172 
(151) 2021 03 24 
(891) 2021 03 24 
(731) GuangDong OPPO Mobile 

Telecommunications Corp., Ltd. 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an,  
Dongguan, Guangdong, China 
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(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Computer programs, downloadable; computer sof-
tware, recorded; smartphone software applications, 
downloadable; computer software for controlling the 
operation of audio and video devices; software to 
control and improve audio equipment sound quality; 
cell phones; earphones; cabinets for loudspeakers. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113062 A 
(800) 1591980 
(151) 2021 03 19 
(891) 2021 03 19 
(731) Jacob & Co IP Holdings LLC 

48 East 57th Street, New York, 
NY 10022, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.22 
(511)  
33 – Alcoholic beverages except beers; distilled spi-
rits. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113069 A 
(800) 1592126 
(151) 2021 03 19 
(891) 2021 03 19 
(731) Jacob & Co IP Holdings LLC 

48 East 57th Street, New York, 
NY 10022, USA 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.25; 27.05.01 
(511) 
33 – Alcoholic beverages except beers; distilled spi-
rits. 
___________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2022 113071 A  
(800) 1592204 
(151) 2021 04 26 
(891) 2021 04 26 
(731) "MY REPUPLIC" Ltd. 

Pohodniy proezd, building 14, lev/place/room  
5/II/№5, RU-125373 Moscow, Russian  
Federation 

(540)  

 
(591) Black and orange 
(531) 24.17.01; 27.05.01; 29.01.12 
(511)  
17 – Plastic fibers, other than for textile use; carbon 
fibers, other than for textile use; vulcanized fiber; 
foam supports for flower arrangements [semi-finished 
products]; liquid rubber; synthetic rubber; rubber, raw 
or semi-worked; water-tight rings; latex [rubber]; duct 
tapes; self-adhesive tapes, other than stationery and 
not for medical or household purposes; asbestos she-
ets; padding materials of rubber or plastics; packing 
[cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics; 
bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging; 
plastic filaments for 3D printing; elastic threads, other 
than for textile use; window stops of rubber; plastic 
sheeting for agricultural purposes; plastic film, other 
than for wrapping; rubber stoppers; rubber solutions; 
acrylic resins, semi-processed; synthetic resins, semi-
processed; pipe couplings, not of metal; flexible ho-
ses, not of metal; rubber seals for jars; ebonite molds; 
watering hose; ebonite; threads of plastic materials, 
other than for textile use; plastic substances, semi-
processed. 
 

20 – Pulleys of plastics for blinds; bolts, not of metal; 
mooring buoys, not of metal; casks, not of metal; 
barrels, not of metal; sideboards; busts of wood, wax, 
plaster or plastic; valet stands; coatstands; shoulder 
poles [yokes]; screws, not of metal; signboards of 
wood or plastics; nuts, not of metal; doors for furni-
ture; door closers, not of metal, non-electric; kennels 
for household pets; birdhouses; keyboards for hanging 
keys; display boards; plugs [dowels], not of metal; 
containers, not of metal, for liquid fuel; troughs, not 
of metal, for mixing mortar; oil drainage containers, 
not of metal; packaging containers of plastic; clips, 
not of metal, for cables and pipes; binding screws, not 
of metal, for cables; clips of plastic for sealing bags; 
rivets, not of metal; padlocks, other than electronic, 
not of metal; locks, other than electric, not of metal; 
door bolts, not of metal; bottle closures, not of metal; 
closures, not of metal, for containers; latches, not of 
metal; registration plates, not of metal; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; jerrycans, not of metal; 
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index cabinets [furniture]; staves of wood; plastic 
keys; plastic key cards, not encoded and not magnetic; 
bed casters, not of metal; furniture casters, not of 
metal; door bells, not of metal, non-electric; cradles; 
tent pegs, not of metal; curtain rings; containers, not 
of metal [storage, transport]; floating containers, not 
of metal; baskets, not of metal; tool boxes, not of me-
tal, empty; cots for babies; edgings of plastic for fur-
niture; brackets, not of metal, for furniture; screw 
tops, not of metal, for bottles; table tops; sash faste-
ners, not of metal, for windows; hooks, not of metal, 
for clothes rails; curtain hooks; clothes hooks, not of 
metal; bag hangers, not of metal; beds for household 
pets; ladders of wood or plastics; playpens for babies; 
mannequins; curtain rails; runners, not of metal, for 
sliding doors; legs for furniture; feet for furniture; ho-
use numbers, not of metal, non-luminous; barrel ho-
ops, not of metal; door stops, not of metal or rubber; 
window stops, not of metal or rubber; stakes, not of 
metal, for plants or trees; magazine racks; stands for 
calculating machines; pillows; cushions; racks [furni-
ture]; library shelves; shelves for file cabinets; furni-
ture shelves; shelves for storage; hat stands; bathtub 
grab bars, not of metal; cask stands, not of metal; 
corks for bottles; sealing caps, not of metal; tanks, not 
of metal nor of masonry; door handles, not of metal; 
knobs, not of metal; bath seats for babies; benches 
[furniture]; vats, not of metal; bungs, not of metal; 
statues of wood, wax, plaster or plastic; umbrella 
stands; gun racks; carts for computers [furniture]; lap 
desks; dressing tables; washstands [furniture]; portab-
le desks; steps [ladders], not of metal; high chairs for 
babies; shower chairs; chests, not of metal; placards 
of wood or plastics; stools; footstools; decorations of 
plastic for foodstuffs; door fasteners, not of metal; 
window fasteners, not of metal; bed fittings, not of 
metal; furniture fittings, not of metal; screens [furnitu-
re]; screens for fireplaces [furniture]; labels of plastic; 
lockers; drawers for furniture; chests for toys; tool 
chests, not of metal, empty; boxes of wood or plastic; 
bottle racks; towel dispensers, fixed, not of metal; bo-
ttle caps, not of metal; trays, not of metal; book rests 
[furniture]; flower-pot pedestals; identity plates, not 
of metal; figurines of wood, wax, plaster or plastic; 
letter boxes, not of metal or masonry. 
 

21 – Indoor aquaria; buckets; china ornaments; dis-
hes; vegetable dishes; saucers; mugs; boxes for swe-
ets; bottles; demijohns; vases; epergnes; fruit bowls; 
bird baths; baby baths, portable; plungers for clearing 
blocked drains; waffle irons, non-electric; coolers [ice 
pails]; buckets made of woven fabrics; whisks, non-
electric, for household purposes; cooking skewers of 
metal; towel rails and rings; hair for brushes; funnels; 
carpet beaters [hand instruments]; signboards of por-
celain or glass; candle extinguishers; flower pots; 
chamber pots; glue-pots; cruets; decanters; large-toot-
hed combs for the hair; combs for animals; tea cosies; 
abrasive sponges for scrubbing the skin; sponges for  

household purposes; toilet sponges; sponge holders; 
toothpick holders; soap holders; holders for flowers 
and plants [flower arranging]; shaving brush stands; 
toilet paper holders; soap dispensers; ironing boards; 
cutting boards for the kitchen; bread boards; washing 
boards; smoke absorbers for household purposes; con-
tainers for household or kitchen use; kitchen contai-
ners; heat-insulated containers; heat-insulated contai-
ners for beverages; thermally insulated containers for 
food; glass flasks [containers]; closures for pot lids; 
chamois leather for cleaning; toothpicks; ceramics for 
household purposes; majolica; cleaning instruments, 
hand-operated; cabarets [trays]; stew-pans; covers, not 
of paper, for flower pots; shaving brushes; cages for 
household pets; baking mats; polishing leather; hot 
pots, not electrically heated; glass bulbs [receptacles]; 
napkin rings; poultry rings; rings for birds; coin 
banks; bread baskets for household purposes; baskets 
for household purposes; waste paper baskets; feeding 
troughs; mangers for animals; tea caddies; washtubs; 
earthenware saucepans; cauldrons; coffee percolators, 
non-electric; coffeepots, non-electric; coffee grinders, 
hand-operated; fused silica [semi-worked product], ot-
her than for building; beer mugs; tankards; rat traps; 
pot lids; aquarium hoods; butter-dish covers; dish co-
vers; cheese-dish covers; buttonhooks; pitchers; per-
fume burners; watering cans; insect traps; mixing 
spoons [kitchen utensils]; pie servers; butter dishes; 
material for brush-making; polishing materials for 
making shiny, except preparations, paper and stone; 
noodle machines, hand-operated; polishing apparatus 
and machines, for household purposes, non-electric; 
pepper mills, hand-operated; mills for household pur-
poses, hand-operated; feather-dusters; brooms; isot-
hermic bags; confectioners' decorating bags [pastry 
bags]; bowls [basins]; mosaics of glass, not for buil-
ding; saucepan scourers of metal; soap boxes; mouse 
traps; cooking pot sets; nozzles for watering cans; 
pouring spouts; nozzles for watering hose; fitted pic-
nic baskets, including dishes; toilet cases; floss for 
dental purposes; fiberglass thread, other than for texti-
le use; cookie [biscuit] cutters; pastry cutters; sprink-
lers; syringes for watering flowers and plants; cotton 
waste for cleaning; wool waste for cleaning; cleaning 
tow; chopsticks; cocktail stirrers; pepper pots; gloves 
for household purposes; polishing gloves; gardening 
gloves; plates to prevent milk boiling over; trays for 
household purposes; trays of paper, for household 
purposes; lazy susans; heaters for feeding bottles, 
non-electric; candelabra [candlesticks]; trivets [table 
utensils]; menu card holders; knife rests for the table; 
flat-iron stands; egg cups; grill supports; abrasive 
pads for kitchen purposes; scouring pads; drinking 
troughs; pottery; pots; cooking pots; painted glass-
ware; tableware, other than knives, forks and spoons; 
porcelain ware; earthenware; crystal [glassware]; cos-
metic utensils; toilet utensils; trouser presses; cruet 
sets for oil and vinegar; make-up removing applian-
ces; spice sets; apparatus for wax-polishing, non-elec-
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tric; glove stretchers; boot jacks; crumb trays; tie pres-
ses; clothes-pegs; glass stoppers; perfume vaporizers; 
powder puffs; dusting apparatus, non-electric; toilet 
paper dispensers; combs; electric combs; grills [coo-
king utensils]; sifters [household utensils]; drinking 
horns; shoe horns; candle drip rings; salad bowls; su-
gar bowls; beaters, non-electric; services [dishes]; co-
ffee services [tableware]; liqueur sets; tea services 
[tableware]; sieves [household utensils]; cinder sifters 
[household utensils]; tea strainers; siphon bottles for 
carbonated water; rolling pins, domestic; steel wool 
for cleaning; currycombs; blenders, non-electric, for 
household purposes; fruit presses, non-electric, for ho-
usehold purposes; drinking straws; salt cellars; drin-
king vessels; vessels of metal for making ices and 
iced drinks; refrigerating bottles; cups of paper or 
plastic; glasses [receptacles]; drinking glasses; glass 
for vehicle windows [semi-finished product]; plate 
glass [raw material]; opal glass; opaline glass; glass 
incorporating fine electrical conductors; glass, unwor-
ked or semi-worked, except building glass; glass 
wool, other than for insulation; vitreous silica fibers, 
other than for textile use; fiberglass, other than for 
insulation or textile use; soup bowls; drying racks for 
laundry; basins [receptacles]; table plates; disposable 
table plates; insulating flasks; indoor terrariums [plant 
cultivation]; indoor terrariums [vivariums]; cloth for 
washing floors; cloths for cleaning; dusting cloths 
[rags]; furniture dusters; aerosol dispensers, not for 
medical purposes; wax-polishing appliances, non-el-
ectric, for shoes; water apparatus for cleaning teeth 
and gums; electric devices for attracting and killing 
insects; watering devices; utensils for household pur-
poses; kitchen utensils; cooking utensils, non-electric; 
coffee filters, non-electric; flasks; molds [kitchen ut-
ensils]; cake moulds; ice cube molds; cookery mo-
ulds; deep fryers, non-electric; comb cases; bread 
bins; fly swatters; teapots; kettles, non-electric; cups; 
garlic presses [kitchen utensils]; ironing board covers, 
shaped; tea infusers; mops; mop wringers; animal 
bristles [brushware]; dishwashing brushes; brushes for 
cleaning tanks and containers; lamp-glass brushes; 
horse brushes; scrubbing brushes; toothbrushes; tooth-
brushes, electric; carpet sweepers; shoe brushes; tar-
brushes, long handled; toilet brushes; electric brushes, 
except parts of machines; brushes; eyebrow brushes; 
nail brushes; nest eggs, artificial; boxes for dispensing 
paper towels; dustbins; window-boxes; boxes of 
glass; pressure cookers, non-electric; busts of porce-
lain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; clot-
hing stretchers; birdcages; deodorizing apparatus for 
personal use; glass jars [carboys]; frying pans; works 
of art of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta 
or glass; kitchen grinders, non-electric; strainers for 
household purposes; shoe trees; cookie jars; mess-
tins; basting spoons [cooking utensils]; cocktail sha-
kers; powder compacts, empty; bottle openers, electric 
and non-electric; coasters, not of paper or textile; pa-
per plates; wine-tasting pipettes; statues of porcelain,  

ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; figurines of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; 
enamelled glass, not for building; litter boxes for pets; 
hip flasks; decorative glass spheres; corkscrews, elec-
tric and non-electric; pig bristles for brush-making. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113072 A 
(800) 1592208 
(151) 2021 02 26 
(891) 2021 02 26 
(731) Boguslavskaya Karina Irekovna 

ul. Bogataya, 1, d. Matyushino, Laishevsky  
municipal district, RU-422624 Republic of  
Tatarstan, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.08; 26.11.13; 27.05.10; 27.05.11 
(511)  
44 – Health centre services; hair implantation; medi-
cal clinic services; consultancy relating to hair and 
scalp health; pharmacy advice; hospital services; me-
dical assistance; beauty salon services; sanatorium 
services; nursing, medical; beauty care services pro-
vided by salons; health and beauty centre services; 
physiotherapy; plastic surgery. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113073 A 
(800) 1592216 
(151) 2020 11 18 
(891) 2020 11 18 
(731) ThisCompany Limited 

8 Percy Street, London W1T 1DJ,  
United Kingdom 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.13.01; 24.17.05; 26.11.08; 27.05.01 
(511)  
3 – Preparations for applications to the skin, scalp, ha-
ir or nails; body and beauty preparations for men and 
women; preparations for the hair; perfumes; perfumed 
products; eau de toilette; eau de parfum; eau de colo-
gne; bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; bath additives; essential oils; skin care pre-
parations; facial masks, peels and packs; beauty 
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masks; nailcare preparations; soaps; talcum powder; 
deodorants for personal use; anti-perspirant prepara-
tions; cosmetics; cosmetic creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, body and hands; sun-tan-
ning and sun protection milks, gels and oils and after-
sun preparations (cosmetics); make-up preparations; 
shampoos; hair conditioners; gels, mousses, oils, loti-
ons, balms and preparations all for cosmetics purpo-
ses; non-medicated massage preparations; shaving 
preparations; scented articles all for perfumery use; 
powder impregnated paper for cosmetic use; abrasives 
for personal use; make up removal products; nail care 
preparations; bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use. 
 

4 – Candles; scented candles; perfumed candles; per-
fumed combustible oils. 
 

16 – Printed matter, paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; 
swing tags; labels; catalogues; magazines; journals; 
periodicals; manuals; newspapers; posters; point of 
sale marketing materials made from paper or cardbo-
ard; address books; organisers; photographs; statione-
ry; instructional and teaching materials (except appa-
ratus); greetings cards; books; calendars; publications; 
comics; cartoons; albums; scrap books; gift wrap; 
plastic bags; paper bags; stickers and sticker albums; 
cases, bags, wallets, all of either paper, carrying cases, 
cardboard; purpose bags made of paper, cardboard or 
plastic; plastic materials for packaging (not included 
in other classes). 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113075 A 
(800) 1592234 
(151) 2020 12 03 
(891) 2020 12 03 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU  

E-COMMERCE LTD. 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18,  
Kechuang 11 Street, Beijing Economic and,  
Technological Development Zone, Beijing,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
9 – Downloadable application software for cell pho-
nes; computer programs, downloadable; computer pe-
ripheral devices; computer keyboards; mouse [compu-
ter peripheral]; humanoid robots with artificial intelli-
gence; electronic agendas; apparatus to check fran-
king; counterfeit coin detectors; automated teller ma-
chine [ATM]; dictating machines; holograms; hemli-
ne markers; voting machines; electronic random num-
ber indicator equipment [ernie]; face recognition equ-
ipment; punched card machines for offices; bathroom 

scales; measures; electronic notice boards; network 
communication equipment; network routers; radar 
apparatus; Global Positioning System [GPS] appara-
tus; virtual reality headsets; headsets; loudspeakers; 
cameras [photography]; measuring apparatus; optical 
apparatus and instruments; materials for electricity 
mains [wires, cables]; semi-conductors; chips [integ-
rated circuits]; time switches, automatic; video scre-
ens; remote control apparatus; optical fibers [light 
conducting filaments]; sensors; electric installations 
for the remote control of industrial operations; light-
ning rods; electrolysers; fire extinguishers; radiologi-
cal apparatus for industrial purposes; protection devi-
ces for personal use against accidents; theft preven-
tion installations, electric; eyeglasses; battery char-
gers; charging appliances for rechargeable equipment; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; deco-
rative magnets; electrified fences; electronic collars to 
train animals; sports whistles; portable remote control 
stopper apparatus for reducing the speed of cars; frid-
ge magnets. 
 

35 – Advertising; demonstration of goods; presentati-
on of goods on communication media, for retail pur-
poses; business consultancy, in the field of transport 
and delivery; providing business information via a 
web site; consumer analysis for business and marke-
ting purposes; sales promotion for others; procure-
ment services for others [purchasing goods and servi-
ces for other businesses]; providing online marketpla-
ces for buyers and sellers of goods and services; per-
sonnel management consultancy; administrative servi-
ces for the relocation of businesses; updating and ma-
intenance of data in computer databases; drawing up 
of statements of accounts; rental of vending machines; 
sponsorship search; rental of sales stands; retail ser-
vices for pharmaceutical, veterinary and sanitary pre-
parations and medical supplies. 
 

36 – Providing insurance information; insurance un-
derwriting; financial management; providing financial 
information via a web site; financing and loan servi-
ces; financial evaluation [insurance, banking, real es-
tate]; jewelry appraisal; real estate management; real 
estate agency services; apartment house management; 
commercial housing sales; financial customs brokera-
ge services; surety services; charitable fund raising; 
trusteeship; lending against security. 
 

39 – Transport; transportation logistics; packaging of 
goods; piloting; hauling; marine transport; car trans-
port; replenishment of vending machines; air trans-
port; piloting of civilian drones; garage rental; horse 
rental; storage of goods; rental of diving suits; distri-
bution of energy; operating canal locks; courier servi-
ces; travel reservation; transport by pipeline; rental of 
wheelchairs; launching of satellites for others; bottling 
services. 
 

42 – Research and development of new products; qua-
lity control; surveying; chemical research; biological 
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research; meteorological information; material testing; 
packaging design; architectural services; dress desig-
ning; computer software design; consultancy in the 
design and development of computer hardware; crea-
ting and maintaining web sites for others; cloud com-
puting; electronic data storage; platform as a service 
[PaaS]; internet security consultancy; authenticating 
works of art; graphic arts design; cloud seeding; hand-
writing analysis [graphology]; cartography services; 
graphic design of promotional materials; weighing 
freight for others; rental of meters for the recording of 
energy consumption. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113078 A 
(800) 1592377 
(151) 2021 03 03 
(891) 2021 03 03 
(731) BIOFARMA 

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,  
France 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical products; medical preparations; 
veterinary preparations; hygienic products for medical 
purposes; dietetic substances and foodstuffs for medi-
cal or veterinary use, food for babies; food supple-
ments for humans and animals; plasters, materials for 
dressings; material for dental fillings and dental im-
pressions; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides, herbicides. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113093 A 
(800) 1562010 
(151) 2020 10 20 
(891) 2021 04 26 
(731) SHOKZ HOLDING LIMITED 

RM 2603A 26/F TOWER 1 LIPPO CTR, 89 
QUEENSWAY ADMIRALTY, Hong Kong,  
China 

(540)  

openultra 
(591) Black, white  
(511) 
9 – Batteries; battery chargers; chargers for batteries; 
earphones; electronic memories; headphones; horns 
for loudspeakers; lithium ion batteries; megaphones; 
memory modules; microphones; smart glasses; spec-
tacles; virtual reality headsets; wireless speakers; MP3 
players. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2022 113287 A 
(800) 1593911 
(151) 2021 03 02 
(891) 2021 03 02 
(731) PT. ROYAL PESONA INDONESIA  

Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB  
No.7, Kel Petir, Kec. Cipondoh, Kota  
Tangerang, Banten, 15147, Indonesia 

(540)  
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Compact powder for the face; blush; eye shadows; 
beauty serums (cosmetics); eau de parfum; cosmetic 
face powder; body lotions for cosmetic purposes; fal-
se eyelashes; concealers [cosmetics]; cosmetic kits; 
make-up kits; make-up kits consisting principally of 
foundations, mascaras, blushes, glosses and lipsticks 
[not including brushes and sponges]; cosmetics; face 
creams; lipsticks; make-up powder; cleaners for cos-
metic brushes; adhesives for affixing false eyelashes; 
cosmetic soap; cosmetic preparations for eyelashes; 
non-medicated hair treatment preparations for cosme-
tic purposes; cosmetic facial toners. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113445 A 
(800) 1595578 
(151) 2021 03 31 
(891) 2021 03 31 
(731) Yiwu Jihong Electric Appliance Co. LTD. 

Dongyuan Characteristic, Industrial  
Community, Jiangdong Street, Yiwu, Zhejiang,  
China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
11 – Lights for automobiles; light bulbs, electric; coo-
king utensils, electric; refrigerators; extractor hoods 
for kitchens; hair dryer; fireplaces, domestic; bathro-
om heater; drinking water dispensers; hot-water bag. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113446 A 
(800) 1595610 
(151) 2021 02 04 
(891) 2021 02 04 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidlnistiu  

"CHUTIVSKYI MOLOCHNYI KOMBINAT" 
vul. Zavodska, 9, smt Chutove, Chutivskyi r-n,  
Poltavska obl. 38800, Ukraine 

(540)  
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(591) Red 
(531) 28.05; 29.01.01 
(511)  
29 – Alginates for culinary purposes; anchovy, not li-
ve; peanuts, prepared; peanut butter; bacon; albumin 
milk; textured vegetable protein for use as a meat ex-
tender; white of eggs; beans, preserved; bouillon; pre-
parations for making bouillon; bouillon concentrates; 
compotes; whipped cream; cream [dairy products]; 
seaweed extracts for food; laver, preserved; nuts, pre-
pared; peas, preserved; mushrooms, preserved; hum-
mus [chickpea paste]; potato fritters; jams; game, not 
live; gelatine; meat jellies; jellies for food; bone oil 
for food; coconut fat, lard; suet for food; fatty subs-
tances for the manufacture of edible fats; fat-contai-
ning mixtures for bread slices; yolk of eggs; fruit-ba-
sed snack food; frozen fruits; salted fish; raisins; ca-
viar; ginger jam; yogurt; cocoa butter for food; sauer-
kraut; potato flakes; potato chips; kimchi; kephir; 
curd; animal marrow for food; isinglass for food; 
clams, not live; charcuterie; coconut oil for food; co-
conut butter; coconut, desiccated; shrimps, not live; 
prawns, not live; fruit chips; black pudding; croque-
ttes; corn oil for food; koumiss; sesame oil for food; 
spiny lobsters, not live; salmon, not live; margarine; 
marmalade; butter; butter containing chocolate, butter 
predominating; buttercream; almonds, ground; mus-
sels, not live; milk; milk beverages, milk predomina-
ting; milk products; molluscs, not live; sea-cucum-
bers, not live; fruit pulp; meat extracts; meat, tinned; 
meat; meat, preserved; salted meats; vegetables, tin-
ned; vegetable salads; vegetable juices for cooking; 
vegetable soups preparations; vegetables, preserved; 
vegetables, cooked; vegetables, dried; gherkins; oli-
ves, preserved; olive oil for food; lobsters, not live; 
herrings, not live; palm oil for food; palm kernel oil 
for food; liver pastes; pectin for culinary purposes; 
liver; pollen prepared as foodstuff; crystallized fruits; 
powdered eggs; goat's milk cheese; poultry, not live; 
crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preser-
ved; fish, not live; fish meal for human consumption; 
fish fillets; fish, tinned; foods made from fish; rape oil 
for food; ryazhenka [fermented baked milk]; fruit 
salads; sardines, not live; pork; cheese; cheese substi-
tutes; whey; rennet; snail eggs for consumption; soya 
milk; tofu; soya beans, preserved, for food; corned be-
ef; pickles; sunflower oil for food; sausages; sausages 
in batter; lentils, preserved; nut-based spreads; vege-
table-based spreads; soups; preparations for making 
soup; salmon; tahini; tripe; tomato paste; tomato juice 
for cooking; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, 
not live; dates; fruit, preserved; fruit preserved in al-
cohol; fruit peel; fruit jellies; fruit, stewed; fruits, tin-
ned; edible fats, oils for food; edible birds' nests; 
onions, preserved; ham; silkworm chrysalis for human 
consumption; apple puree; eggs. 
___________________________________________ 
 
 

(260) AM 2022 113447 A 
(800) 1595614 
(151) 2021 03 15 
(891) 2021 03 15 
(731) AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151, PL-95-200 Pabianice,  
Poland 

(540)  

melabiorytm 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical products, sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic substances for medical pur-
poses; dietary supplements; dietetic foods adapted for 
medical purposes; baby food; medicinal herbs, herbal 
extracts for medicinal purposes; pharmaceutical pre-
parations for medicinal purposes in the form of tab-
lets, capsules, lozenges, liquids, powders, foams, ae-
rosols. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113448 A 
(800) 1595686 
(151) 2021 03 18 
(891) 2021 03 18 
(731) Voitovych Vitalii Tarasovych 

vul. Ivana Mazepy, 82, m. Vasylkiv; Kyivska  
obl. 08601, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
29 – Peppers, prepared; aloe vera prepared for human 
consumption; alginates for culinary purposes; ancho-
vy, not live; peanuts, prepared; peanut butter; peanut 
milk; peanut milk for culinary purposes; artichokes, 
preserved; albumen for culinary purposes; white of 
eggs; beans, preserved; bulgogi (Korean beef dish); 
broth; broth concentrates; compotes; cream [dairy 
products]; potato-based dumplings; oat milk; laver, 
preserved; sea-cucumbers, not live; flavoured nuts; 
nuts, prepared; peas, preserved; mushrooms, preser-
ved; guacamole [mashed avocado]; potato fritters; 
jams; game, not live; non-alcoholic eggnog; seaweed 
extracts for food; escamoles [prepared edible ant lar-
vae]; gelatine; meat jellies; jellies for food; bone oil 
for food; lard; suet for food; fatty substances for the 
manufacture of edible fats; yolk of eggs; cranberry 
compote; fruit-based snack food; milk substitutes; fro-
zen fruits; salted fish; candied nuts; whipped cream; 
condensed milk; aubergine paste; vegetable marrow 
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paste; fish roe, prepared; ginger jam; edible insects, 
not live; yogurt; galbi [grilled meat dish]; sauerkraut; 
potato flakes; kephir; soured milk; onion rings; kim-
chi [fermented vegetable dish]; clams, not live; klip-
fish [salted and dried cod]; charcuterie; coconut oil for 
food; coconut butter; coconut milk; coconut milk for 
culinary purposes; coconut fat; coconut, desiccated; 
milk shakes; arrangements of processed fruit; corn 
dogs; gherkins; tofu patties; shrimps, not live; prawns, 
not live; vegetable-based cream; blood sausage; cro-
quettes; sweet corn, processed; maize oil for food; 
koumiss [milk beverage]; sesame oil for food; spiny 
lobsters, not live; lecithin for culinary purposes; le-
mon juice for culinary purposes; silkworm chrysalis 
for human consumption; margarine; butter; cocoa 
butter for food; buttercream; almond milk; almond 
milk for culinary purposes; almonds, ground; mussels, 
not live; milk; powdered milk; milk beverages, milk 
predominating; milk products; vegetable mousses; 
fish mousses; meat extracts; meat, tinned; meat; meat, 
preserved; peanut milk-based beverages; coconut 
milk-based beverages; almond milk-based beverages; 
seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; sausage 
casings, natural or artificial; vegetables, tinned; vege-
table salads; vegetable juices for cooking; vegetables, 
preserved; cooked vegetables; vegetables, dried; oli-
ves, preserved; olive oil for food; extra virgin olive oil 
for food; linseed oil for food; lobsters, not live; her-
rings, not live; palm oil for food; palm kernel oil for 
food; liver pâté; pectin for culinary purposes; liver; 
pollen prepared as foodstuff; pickles; marmalade; 
vegetable soup preparations; goat milk-based yogurt; 
poultry, not live; crayfish, not live; crustaceans, not 
live; 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 cu-
linary purposes; raisins; fermented milk; bacon; sar-
dines, not live; pork; cheese; cottage cheese fritters; 
whey; rennet; preparations for making bouillon; sour 
cream; soya bean oil for food; soya milk; preserved 
soybeans for food; soya patties; salted meats; sunf-
lower oil for food; sausages; hot dog sausages; sausa-
ges in batter; lentils, preserved; nut-based spreads; 
canned meat; canned vegetables; preparations for ma-
king soup; fats for food; soups; sesame milk; tajine 
[prepared meat, fish or vegetable dish]; animal mar-
row for food; tripe; tomato paste; tomato purée; toma-
to juice for cooking; tofu; truffles, preserved; tuna, not 
live; oysters, not live; falafel; milk ferments for culi-
nary purposes; dates; fruit, preserved; fruit, stewed; 
fruit preserved in alcohol; fruit peel; pressed fruit 
paste; fruit pulp; fruit jellies; fruits, tinned; fruit sa-
lads; hazelnuts, prepared; edible fats; oils for food; 
fish-based foodstuffs; edible birds' nests; hummus 
(chickpea paste); onions, preserved; preserved garlic; 
shellfish, not live; potato crisps; low-fat potato crisps; 
fruit chips; caviar; ham; powdered soy milk; apple 
purée; berries, preserved; powdered eggs; snail eggs 
for consumption; eggs; yakitori. 

30 – Peanut confectionery; flavourings, other than es-
sential oils, for beverages; flavourings, other than es-
sential oils, for cakes; food flavourings, other than es-
sential oils; aromatic preparations for food; apple pi-
es; cereal bars; high-protein cereal bars; royal jelly; 
bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; bean 
meal; nut flours; buckwheat flour; tapioca flour; flour; 
bulgur; bread rolls; buns; burritos; vanillin [vanilla 
substitute]; vanilla flavourings for culinary purposes; 
Chinese stuffed dumplings; waffles; vermicelli; flour-
based dumplings; oatmeal; oat flakes; sausage binding 
materials; binding agents for ice cream; cloves [spi-
ce]; mustard; mustard meal; cake frosting [icing]; glu-
cose for culinary purposes; chocolate-coated nuts; 
garden herbs, preserved [seasonings]; buckwheat, pro-
cessed; 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; thicke-
ning agents for cooking foodstuffs; leaven; ferments 
for pastes; cereal-based snack food; rice-based snack 
food; artificial coffee; frozen yogurt [confectionery 
ices]; dressings for salad; wheat germ for human con-
sumption; cereal preparations; butterscotch confectio-
nery; ginger [spice]; edible paper; edible rice paper; 
coffee; unroasted coffee; coffee flavourings; 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]; bibimbap [Korean dish consisting pri-
marily of cooked rice with added vegetables and be-
ef]; kimchijeon [pancakes made with fermented vege-
tables]; quinoa, processed; quiches; gluten prepared as 
foodstuff; confectionery; confectionery for decorating 
Christmas trees; sugar confectionery; cinnamon [spi-
ce]; crackers; cream of tartar for culinary purposes; 
starch for food; hominy grits; groats for human food; 
ice cubes; corn, milled; corn, roasted; corn flour; corn 
flakes; turmeric; couscous (semolina); cooking salt; 
ice for refreshment; ice, natural or artificial; shaved 
ice with sweetened red beans; liquorice [confectio-
nery]; noodles; soba noodles; udon noodles; potato-
based flatbreads; mints for breath freshening; mayo-
nnaise; macaroni; pasta; sugar coated beans [confec-
tionery]; maltose; hominy; semolina; marinades; mar-
zipan; honey; molasses for food; almond paste; al-
mond confectionery; miso (seasoning); pancakes; ice 
cream; seawater for cooking; miso [seasoning]; des-
sert mousses [confectionery]; chocolate mousses; nut-
megs; muesli; meat gravies; mint for confectionery; 
peppermint sweets; coffee-based beverages; cocoa-
based beverages; chamomile-based beverages; tea-ba-
sed beverages; chocolate-based beverages; aniseed; 
star aniseed; sesame seeds [seasonings]; linseed for 
culinary purposes [seasoning]; infusions, not medici-
nal; processed seeds for use as a seasoning; crushed 
oats; okonomiyaki (Japanese savory pancakes); oni-
giri (rice balls); vinegar; husked oats; husked barley; 
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stick liquorice [confectionery]; palm sugar; lozenges 
(confectionery); lozenges [confectionery]; baking po-
wder; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; allspi-
ce; peppers [seasonings]; pepper; pesto (sauce); petits 
fours [cakes]; beer vinegar; pies; pâtés en croûte; meat 
pies; piccalilli; pizzas; chips [cereal products]; fon-
dants [confectionery]; popcorn; powders for making 
ice cream; pralines; candy decorations for cakes; cho-
colate decorations for cakes; condiments; natural swe-
eteners; seasonings; unleavened bread; oat-based fo-
od; propolis; gingerbread; spices; puddings; cake po-
wder; wheat flour; ravioli; ramen [Japanese noodle-
based dish]; relish [condiment]; meat tenderizers for 
household purposes; preparations for stiffening whip-
ped cream; rice; instant rice; rice pulp for culinary 
purposes; rice pudding; rice cakes; vegetal prepara-
tions for use as coffee substitutes; sago; sandwiches; 
hot dog sandwiches; celery salt; senbei (rice crac-
kers); agave syrup [natural sweetener]; molasses sy-
rup; salt for preserving foodstuffs; soybean paste (sea-
soning); soya flour; soya sauce; malt for human con-
sumption; malt biscuits; malt extract for food; candies 
[sweets]; sorbets [ices]; sauces [condiments]; pasta 
sauce; spaghetti; chocolate-based spreads; chocolate 
spreads containing nuts; spring rolls; noodle-based 
prepared meals; freeze-dried dishes with the main in-
gredient being pasta; lyophilised dishes with the main 
ingredient being rice; ham glaze; batter mixes for oko-
nomiyaki [Japanese savory pancakes]; rusks; bread-
crumbs; petit-beurre biscuits; sushi; tabbouleh; tacos; 
tapioca; tarts; dough; cake batter; pastry dough; toma-
to sauce; tortillas; fruit jellies [confectionery]; fruit 
coulis [sauces]; halvah; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; edible ices; bread; pas-
tries; bread dough; chicory [coffee substitute]; sweets; 
sugar; iced tea; tea; minced garlic [condiment]; chut-
neys [condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; 
chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; choco-
late; chocolate beverages with milk; apple sauce [con-
diment]; barley meal; crushed barley. 
 

32 – Aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic bevera-
ges; non-alcoholic beverages flavoured with coffee; 
non-alcoholic beverages flavoured with tea; non-al-
coholic honey-based beverages; non-alcoholic prepa-
rations for making beverages; non-alcoholic fruit ex-
tracts; non-alcoholic fruit juice beverages; grape must, 
unfermented; waters [beverages]; carbonated water; 
extracts of hops for making beer; concentrates for 
making fruit drinks; seltzer water; isotonic beverages; 
ginger beer; colas [soft drinks]; cocktails, non-alco-
holic; 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 carbo-

nated water; smoothies; soda water; fruit juices; malt 
beer; malt wort; protein-enriched sports beverages; 
table waters; must; pastilles for effervescing bevera-
ges; tomato juice [beverage]; soft drinks; fruit nectars, 
non-alcoholic; sherbets [beverages]; barley wine 
[beer]. 
 

35 – Administrative assistance in responding to calls 
for tenders; administrative processing of purchase or-
ders; administration of consumer loyalty programs; 
auctioneering; outsourced administrative management 
for companies; market studies; demonstration of go-
ods; business management assistance; commercial or 
industrial management assistance; advisory services 
for business management; business research; compi-
lation of information into computer databases; com-
mercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; business management consul-
tancy; consultancy regarding public relations commu-
nication strategies; business organization consultancy; 
marketing; targeted marketing; marketing research; 
provision of an online marketplace for buyers and se-
llers of goods and services; organization of exhibiti-
ons for commercial or advertising purposes; organiza-
tion of trade fairs for commercial or advertising pur-
poses; rental of advertising space; business manage-
ment and organization consultancy; commercial infor-
mation agency services; business efficiency expert 
services; outsourcing services [business assistance]; 
price comparison services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other busi-
nesses]; import-export agency services; commercial 
intermediation services; search engine optimization 
for sales promotion; presentation of goods on commu-
nication media, for retail purposes; advertising; out-
door advertising; advertising by mail order; online ad-
vertising on computer communication networks; dis-
tribution of samples; dissemination of advertising 
matter; creation of advertising material; systemization 
of information into computer databases; sales promo-
tion for others; promotion of goods and services 
through sponsorship of sports events; production of 
teleshopping programmes; television advertising; ne-
gotiation and conclusion of commercial transactions 
for third parties; professional business consultancy. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113449 A 
(800) 1595708 
(151) 2020 09 03 
(891) 2020 09 03 
(731) DURSUN YILDIRIM YAPI MALZEMELERİ  

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
KESKİN ORGANİZE SANAYİ BÈOLGESİ  
4., SOKAK No.8, KESKİN/KIRIKKALE,  
Turkey 
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(540) 

 
(591) Blue, orange and white 
(531) 26.13.25; 27.05.11; 29.01.13 
(511)  
1 – Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry; manures and 
soils; unprocessed artificial resins and unprocessed 
plastics; fire extinguishing compositions; adhesives 
not for medical, household and stationery purposes. 
 

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; insulation, stopping and sealing 
materials; insulation paints, insulation fabrics, insula-
ting tape and band, insulation covers for industrial 
machinery, joint sealant compounds for joints, gas-
kets, O-rings for sealing purposes (other than gaskets 
for motors, cylinders and washer for water taps); fle-
xible pipes made from rubber and plastic; hoses made 
of plastic and rubber, including those used for ve-
hicles; junctions for pipes of plastic and rubber; pipe 
jackets of plastic and rubber; hoses of textile material; 
junctions for pipes, not of metal; pipe jackets, not of 
metal; connecting hose for vehicle radiators. 
 

19 – Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, 
cement, gypsum, plaster, concrete, marble blocks for 
construction, included in this class; building materials 
(as finished products) made of concrete, gypsum, 
clay, potters' clay, stone, marble, wood, plastics and 
synthetic materials for building, construction, road 
construction purposes, included in this class; non-me-
tallic buildings, non-metallic building materials, poles 
not of metal for power lines, barriers not of metal; 
bitumen coating for roofing; traffic signs not of metal, 
non-luminous and non-mechanical, for roads; monu-
ments and statuettes of stone, concrete and marble; 
building glass; prefabricated swimming pools not of 
metal (structures); aquarium sand. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and ser-
vices; office functions; secretarial services; arranging 
newspaper subscriptions for others; compilation of 
statistics; rental of office machines; systemization of 
information into computer databases; telephone ans-
wering for unavailable subscribers; business mana-
gement, business administration and business consul-
tancy; accounting; commercial consultancy services; 
personnel recruitment, personnel placement, employ-

ment agencies, import-export agencies; temporary 
personnel placement services; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, name-
ly, insulation covers for industrial machinery, sand, 
gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, cement, gyp-
sum, plaster, concrete, building materials, clay, stone, 
marble, wood, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, by means 
of electronic media or through mail order catalogues. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113450 A 
(800) 1595715 
(151) 2020 11 18 
(891) 2020 11 18 
(731) BEIJING DEEPCOOL SCI-TECH CO., LTD. 

No 101, Floor 1-4, Building 10, Dijin Road 9,  
Haidian District, 100095 Beijing, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.03.23; 26.04.24; 26.11.03; 27.05.24 
(511)  
9 – Central processing unit coolers; internal cooling 
fans for computers; cooling pads for notebook compu-
ters; computer peripheral devices; computers cases; 
mouse pads; stands for tablet computers; stands for 
notebook computers; downloadable applications for 
computers; downloadable applications for mobile 
phones; electrical wires; power adaptors; flowmeters; 
stable electric power supply units. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113451 A 
(800) 1595746 
(151) 2021 03 05 
(891) 2021 03 05 
(731) Oriflame Cosmetics AG 

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

(540)  

SARPIO 
(591) Black, white  
(511)  
41 – Education; providing of training; cultural activi-
ties. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 113452 A 
(800) 1595751 
(151) 2021 01 26 
(891) 2021 01 26 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540) 

NITESOLUTE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 113453 A 
(800) 1595756 
(151) 2021 01 26 
(891) 2021 01 26 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 

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

(540)  

ASELOSOLUTE 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics and cosmetic preparations. 
 

5 – Human pharmaceutical preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietary supplements; 
medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, 
materials for dressings. 
___________________________________________ 
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(260) AM 2022 107015 A 
(800) 1096614 
(151) 2011 09 30 
(181) 2021 09 30 
(891) 2019 12 23 
(511) 03, 03, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 108900 A 
(800) 1538244 
(151) 2020 03 27 
(181) 2030 03 27 
(891) 2020 03 27 
(511) 09, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 110241 A 
(800) 1556315 
(151) 2020 05 25 
(181) 2030 05 25 
(891) 2020 05 25 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 110989 A 
(800) 1566089 
(151) 2020 07 29 
(181) 2030 07 29 
(891) 2020 07 29 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111015 A 
(800) 1566692 
(151) 2020 11 11 
(181) 2030 11 11 
(891) 2020 11 11 
(511) 03, 21, 24 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111025 A 
(800) 1566993 
(151) 2020 03 03 
(181) 2030 03 03 
(891) 2020 03 03 
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111027 A 
(800) 1567000 
(151) 2020 07 20 
(181) 2030 07 20 
(891) 2020 07 20 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2022 111028 A 
(800) 1567007 
(151) 2020 07 07 
(181) 2030 07 07 
(891) 2020 07 07 
(511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111029 A 
(800) 1567047 
(151) 2020 09 27 
(181) 2030 09 27 
(891) 2020 09 27 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111030 A 
(800) 1567065 
(151) 2020 06 15 
(181) 2030 06 15 
(891) 2020 06 15 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111056 A 
(800) 1497126 
(151) 2019 10 04 
(181) 2029 10 04 
(891) 2020 11 30 
(511) 03, 05, 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111107 A 
(800) 1567802 
(151) 2020 11 03 
(181) 2030 11 03 
(891) 2020 11 03 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111108 A 
(800) 1567811 
(151) 2020 07 20 
(181) 2030 07 20 
(891) 2020 07 20 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111109 A 
(800) 1567828 
(151) 2020 08 31 
(181) 2030 08 31 
(891) 2020 08 31 
(511) 03 
___________________________________________ 

საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,  
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში 
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(260) AM 2022 111110 A 
(800) 1567834 
(151) 2020 09 15 
(181) 2030 09 15 
(891) 2020 09 15 
(511) 01, 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111111 A 
(800) 1567841 
(151) 2020 11 10 
(181) 2030 11 10 
(891) 2020 11 10 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111112 A 
(800) 1567860 
(151) 2020 10 20 
(181) 2030 10 20 
(891) 2020 10 20 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111113 A 
(800) 1567868 
(151) 2020 03 25 
(181) 2030 03 25 
(891) 2020 03 25 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111114 A 
(800) 1567920 
(151) 2020 09 30 
(181) 2030 09 30 
(891) 2020 09 30 
(511) 18 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111116 A 
(800) 1568056 
(151) 2020 07 21 
(181) 2030 07 21 
(891) 2020 07 21 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111117 A 
(800) 1568071 
(151) 2020 09 09 
(181) 2030 09 09 
(891) 2020 09 09 
(511) 01, 31, 35 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111118 A 
(800) 1568083 
(151) 2020 01 14 
(181) 2030 01 14 
(891) 2020 01 14 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111119 A 
(800) 1568099 
(151) 2020 10 08 
(181) 2030 10 08 
(891) 2020 10 08 
(511) 16 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111120 A 
(800) 1568179 
(151) 2020 10 28 
(181) 2030 10 28 
(891) 2020 10 28 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111121 A 
(800) 1568188 
(151) 2020 10 29 
(181) 2030 10 29 
(891) 2020 10 29 
(511) 03, 05, 10, 21 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111132 A 
(800) 1568457 
(151) 2020 10 21 
(181) 2030 10 21 
(891) 2020 10 21 
(511) 09, 16, 35, 36, 39, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111135 A 
(800) 1281857 
(151) 2015 10 22 
(181) 2025 10 22 
(891) 2020 12 14 
(511) 03, 05, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111136 A 
(800) 1414587 
(151) 2018 05 22 
(181) 2028 05 22 
(891) 2020 12 16 
(511) 05 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111164 A 
(800) 1568522 
(151) 2020 12 14 
(181) 2030 12 14 
(891) 2020 12 14 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111166 A 
(800) 1568546 
(151) 2020 08 13 
(181) 2030 08 13 
(891) 2020 08 13 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111167 A 
(800) 1568560 
(151) 2020 09 29 
(181) 2030 09 29 
(891) 2020 09 29 
(511) 09, 12, 35, 37, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111168 A 
(800) 1568564 
(151) 2020 09 29 
(181) 2030 09 29 
(891) 2020 09 29 
(511) 09, 12, 35, 37, 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111169 A 
(800) 1568577 
(151) 2020 02 03 
(181) 2030 02 03 
(891) 2020 02 03 
(511) 18, 25, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111170 A 
(800) 1568588 
(151) 2020 08 13 
(181) 2030 08 13 
(891) 2020 08 13 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111171 A 
(800) 1568636 
(151) 2020 04 14 
(181) 2030 04 14 
(891) 2020 04 14 
(511) 09, 36, 38, 42, 45 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111172 A 
(800) 1568681 
(151) 2020 11 27 
(181) 2030 11 27 
(891) 2020 11 27 
(511) 14, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111173 A 
(800) 1568698 
(151) 2020 10 27 
(181) 2030 10 27 
(891) 2020 10 27 
(511) 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111174 A 
(800) 1568699 
(151) 2020 11 27 
(181) 2030 11 27 
(891) 2020 11 27 
(511) 14, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111185 A 
(800) 1568901 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 01, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111186 A 
(800) 1568942 
(151) 2020 09 03 
(181) 2030 09 03 
(891) 2020 09 03 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111187 A 
(800) 1568967 
(151) 2020 09 30 
(181) 2030 09 30 
(891) 2020 09 30 
(511) 29, 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111188 A 
(800) 1569019 
(151) 2020 07 06 
(181) 2030 07 06 
(891) 2020 07 06 
(511) 17 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111189 A 
(800) 1569080 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111190 A 
(800) 1569081 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111191 A 
(800) 1569082 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111192 A 
(800) 1569086 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111193 A 
(800) 1569090 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111194 A 
(800) 1569092 
(151) 2020 06 12 
(181) 2030 06 12 
(891) 2020 06 12 
(511) 16 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111195 A 
(800) 1569093 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111197 A 
(800) 1569101 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111198 A 
(800) 1569102 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111199 A 
(800) 1569106 
(151) 2020 08 03 
(181) 2030 08 03 
(891) 2020 08 03 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111210 A 
(800) 1569158 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111211 A 
(800) 1569161 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111212 A 
(800) 1569166 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111213 A 
(800) 1569169 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111214 A 
(800) 1569172 
(151) 2020 02 10 
(181) 2030 02 10 
(891) 2020 02 10 
(511) 09, 11, 17 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111215 A 
(800) 1569174 
(151) 2020 09 30 
(181) 2030 09 30 
(891) 2020 09 30 
(511) 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111216 A 
(800) 1569191 
(151) 2020 11 11 
(181) 2030 11 11 
(891) 2020 11 11 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111217 A 
(800) 1569223 
(151) 2020 09 23 
(181) 2030 09 23 
(891) 2020 09 23 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111218 A 
(800) 1569336 
(151) 2020 07 15 
(181) 2030 07 15 
(891) 2020 07 15 
(511) 03, 04 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111219 A 
(800) 1569352 
(151) 2020 10 19 
(181) 2030 10 19 
(891) 2020 10 19 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111220 A 
(800) 1569372 
(151) 2020 07 21 
(181) 2030 07 21 
(891) 2020 07 21 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111221 A 
(800) 1569389 
(151) 2020 02 14 
(181) 2030 02 14 
(891) 2020 02 14 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111222 A 
(800) 1569391 
(151) 2020 10 15 
(181) 2030 10 15 
(891) 2020 10 15 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111224 A 
(800) 1569470 
(151) 2020 06 19 
(181) 2030 06 19 
(891) 2020 06 19 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111225 A 
(800) 1569478 
(151) 2020 11 11 
(181) 2030 11 11 
(891) 2020 11 11 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111226 A 
(800) 1569488 
(151) 2020 01 01 
(181) 2030 01 01 
(891) 2020 01 01 
(511) 24 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111227 A 
(800) 1569516 
(151) 2020 09 24 
(181) 2030 09 24 
(891) 2020 09 24 
(511) 31, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111228 A 
(800) 1569571 
(151) 2020 04 27 
(181) 2030 04 27 
(891) 2020 04 27 
(511) 06, 07, 09, 17, 20, 35, 37, 39 
___________________________________________ 
 
 
 
 

 
 №3  2022 02 10 

 
140 



                           
 
 

სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111229 A 
(800) 1569581 
(151) 2020 10 15 
(181) 2030 10 15 
(891) 2020 10 15 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111230 A 
(800) 1569599 
(151) 2020 04 27 
(181) 2030 04 27 
(891) 2020 04 27 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111232 A 
(800) 1569676 
(151) 2020 07 20 
(181) 2030 07 20 
(891) 2020 07 20 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111240 A 
(800) 1569862 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2020 07 17 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111241 A 
(800) 1569865 
(151) 2020 07 02 
(181) 2030 07 02 
(891) 2020 07 02 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111242 A 
(800) 1569902 
(151) 2020 07 06 
(181) 2030 07 06 
(891) 2020 07 06 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111243 A 
(800) 1569922 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111244 A 
(800) 1569927 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111245 A 
(800) 1569956 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111246 A 
(800) 1569967 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111247 A 
(800) 1569975 
(151) 2020 11 24 
(181) 2030 11 24 
(891) 2020 11 24 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111248 A 
(800) 1569984 
(151) 2020 10 06 
(181) 2030 10 06 
(891) 2020 10 06 
(511) 29, 30, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111249 A 
(800) 1570017 
(151) 2020 06 24 
(181) 2030 06 24 
(891) 2020 06 24 
(511) 07 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111250 A 
(800) 1570018 
(151) 2020 11 09 
(181) 2030 11 09 
(891) 2020 11 09 
(511) 09, 16, 41 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111251 A 
(800) 1570052 
(151) 2020 11 09 
(181) 2030 11 09 
(891) 2020 11 09 
(511) 09, 16, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111252 A 
(800) 1570087 
(151) 2020 05 29 
(181) 2030 05 29 
(891) 2020 05 29 
(511) 06, 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111253 A 
(800) 1570130 
(151) 2020 11 30 
(181) 2030 11 30 
(891) 2020 11 30 
(511) 29 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111263 A 
(800) 1369103 
(151) 2016 12 13 
(181) 2026 12 13 
(891) 2020 12 22 
(511) 06, 07, 09, 11, 17, 37, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111284 A 
(800) 1570328 
(151) 2020 07 21 
(181) 2030 07 21 
(891) 2020 07 21 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111285 A 
(800) 1570332 
(151) 2020 07 20 
(181) 2030 07 20 
(891) 2020 07 20 
(511) 09, 28, 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111286 A 
(800) 1570366 
(151) 2020 09 30 
(181) 2030 09 30 
(891) 2020 09 30 
(511) 16, 39 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111287 A 
(800) 1570398 
(151) 2020 10 09 
(181) 2030 10 09 
(891) 2020 10 09 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111288 A 
(800) 1570417 
(151) 2020 12 04 
(181) 2030 12 04 
(891) 2020 12 04 
(511) 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111289 A 
(800) 1570460 
(151) 2020 11 17 
(181) 2030 11 17 
(891) 2020 11 17 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111290 A 
(800) 1570503 
(151) 2020 08 12 
(181) 2030 08 12 
(891) 2020 08 12 
(511) 05, 28, 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111291 A 
(800) 1570515 
(151) 2020 08 19 
(181) 2030 08 19 
(891) 2020 08 19 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111292 A 
(800) 1570546 
(151) 2020 10 13 
(181) 2030 10 13 
(891) 2020 10 13 
(511) 33 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111294 A 
(800) 1570688 
(151) 2020 10 09 
(181) 2030 10 09 
(891) 2020 10 09 
(511) 01 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111295 A 
(800) 1570731 
(151) 2020 09 20 
(181) 2030 09 20 
(891) 2020 09 20 
(511) 38, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111309 A 
(800) 1570966 
(151) 2020 10 23 
(181) 2030 10 23 
(891) 2020 10 23 
(511) 01, 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111313 A 
(800) 998040 
(151) 2008 08 01 
(181) 2028 08 01 
(891) 2020 11 23 
(511) 30, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111314 A 
(800) 1272844 
(151) 2015 07 23 
(181) 2025 07 23 
(891) 2020 11 23 
(511) 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111315 A 
(800) 1332958 
(151) 2016 12 27 
(181) 2026 12 27 
(891) 2020 12 03 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111348 A 
(800) 1571042 
(151) 2020 09 29 
(181) 2030 09 29 
(891) 2020 09 29 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111359 A 
(800) 1571373 
(151) 2020 12 14 
(181) 2030 12 14 
(891) 2020 12 14 
(511) 08 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111360 A 
(800) 1571389 
(151) 2020 12 07 
(181) 2030 12 07 
(891) 2020 12 07 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111362 A 
(800) 1571412 
(151) 2020 11 27 
(181) 2030 11 27 
(891) 2020 11 27 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111363 A 
(800) 1571495 
(151) 2020 10 22 
(181) 2030 10 22 
(891) 2020 10 22 
(511) 05, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111364 A 
(800) 1571511 
(151) 2020 12 08 
(181) 2030 12 08 
(891) 2020 12 08 
(511) 16, 25, 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111365 A 
(800) 1571522 
(151) 2020 10 22 
(181) 2030 10 22 
(891) 2020 10 22 
(511) 05, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111366 A 
(800) 1571531 
(151) 2020 11 06 
(181) 2030 11 06 
(891) 2020 11 06 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111367 A 
(800) 1571578 
(151) 2020 10 27 
(181) 2030 10 27 
(891) 2020 10 27 
(511) 12 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111368 A 
(800) 1571593 
(151) 2020 11 10 
(181) 2030 11 10 
(891) 2020 11 10 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111369 A 
(800) 1571610 
(151) 2020 10 15 
(181) 2030 10 15 
(891) 2020 10 15 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111370 A 
(800) 1571616 
(151) 2020 10 06 
(181) 2030 10 06 
(891) 2020 10 06 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111371 A 
(800) 1571653 
(151) 2020 08 03 
(181) 2030 08 03 
(891) 2020 08 03 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111372 A 
(800) 1571673 
(151) 2020 08 03 
(181) 2030 08 03 
(891) 2020 08 03 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111373 A 
(800) 1571694 
(151) 2020 11 11 
(181) 2030 11 11 
(891) 2020 11 11 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111374 A 
(800) 1571695 
(151) 2020 11 11 
(181) 2030 11 11 
(891) 2020 11 11 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111375 A 
(800) 1571723 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111376 A 
(800) 1571738 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111377 A 
(800) 1571742 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111378 A 
(800) 1571777 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111383 A 
(800) 1571870 
(151) 2020 10 14 
(181) 2030 10 14 
(891) 2020 10 14 
(511) 09, 14 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111389 A 
(800) 1195689 
(151) 2013 08 27 
(181) 2023 08 27 
(891) 2020 12 17 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111393 A 
(800) 1428556 
(151) 2018 03 14 
(181) 2028 03 14 
(891) 2020 11 05 
(511) 25, 35 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111451 A 
(800) 1572059 
(151) 2020 08 20 
(181) 2030 08 20 
(891) 2020 08 20 
(511) 14, 16, 18, 25, 28 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111452 A 
(800) 1572061 
(151) 2020 08 20 
(181) 2030 08 20 
(891) 2020 08 20 
(511) 36 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111453 A 
(800) 1572131 
(151) 2020 10 20 
(181) 2030 10 20 
(891) 2020 10 20 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111454 A 
(800) 1572180 
(151) 2020 09 16 
(181) 2030 09 16 
(891) 2020 09 16 
(511) 05, 16, 41, 42, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111455 A 
(800) 1572198 
(151) 2020 11 02 
(181) 2030 11 02 
(891) 2020 11 02 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111466 A 
(800) 1572329 
(151) 2020 11 27 
(181) 2030 11 27 
(891) 2020 11 27 
(511) 14 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111467 A 
(800) 1572336 
(151) 2020 08 20 
(181) 2030 08 20 
(891) 2020 08 20 
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111468 A 
(800) 1572337 
(151) 2020 11 20 
(181) 2030 11 20 
(891) 2020 11 20 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111469 A 
(800) 1572350 
(151) 2020 08 14 
(181) 2030 08 14 
(891) 2020 08 14 
(511) 01, 02, 03, 05, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,  

27, 34, 35, 39, 40, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111470 A 
(800) 1572420 
(151) 2020 10 30 
(181) 2030 10 30 
(891) 2020 10 30 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111471 A 
(800) 1572422 
(151) 2020 12 17 
(181) 2030 12 17 
(891) 2020 12 17 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111472 A 
(800) 1572447 
(151) 2020 10 30 
(181) 2030 10 30 
(891) 2020 10 30 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111473 A 
(800) 1572478 
(151) 2020 11 11 
(181) 2030 11 11 
(891) 2020 11 11 
(511) 35, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111474 A 
(800) 1572479 
(151) 2020 11 11 
(181) 2030 11 11 
(891) 2020 11 11 
(511) 35, 43 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111475 A 
(800) 1572516 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111476 A 
(800) 1572518 
(151) 2020 10 27 
(181) 2030 10 27 
(891) 2020 10 27 
(511) 25 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111477 A 
(800) 1572531 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111479 A 
(800) 1572563 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111480 A 
(800) 1572567 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111481 A 
(800) 1572569 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111482 A 
(800) 1572635 
(151) 2020 11 06 
(181) 2030 11 06 
(891) 2020 11 06 
(511) 29, 30, 31 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111483 A 
(800) 1572667 
(151) 2019 10 16 
(181) 2029 10 16 
(891) 2019 10 16 
(511) 07, 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111484 A 
(800) 1572691 
(151) 2020 10 28 
(181) 2030 10 28 
(891) 2020 10 28 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111485 A 
(800) 1572731 
(151) 2020 11 17 
(181) 2030 11 17 
(891) 2020 11 17 
(511) 31 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111486 A 
(800) 1572791 
(151) 2020 12 07 
(181) 2030 12 07 
(891) 2020 12 07 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111487 A 
(800) 1572848 
(151) 2020 11 20 
(181) 2030 11 20 
(891) 2020 11 20 
(511) 30 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111547 A 
(800) 1572999 
(151) 2020 09 07 
(181) 2030 09 07 
(891) 2020 09 07 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111548 A 
(800) 1573131 
(151) 2020 12 11 
(181) 2030 12 11 
(891) 2020 12 11 
(511) 05 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111550 A 
(800) 1573178 
(151) 2020 12 11 
(181) 2030 12 11 
(891) 2020 12 11 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111552 A 
(800) 1573339 
(151) 2020 09 28 
(181) 2030 09 28 
(891) 2020 09 28 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111555 A 
(800) 1573390 
(151) 2020 09 28 
(181) 2030 09 28 
(891) 2020 09 28 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111557 A 
(800) 1573411 
(151) 2020 09 28 
(181) 2030 09 28 
(891) 2020 09 28 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111558 A 
(800) 1573620 
(151) 2020 12 25 
(181) 2030 12 25 
(891) 2020 12 25 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111565 A 
(800) 1573893 
(151) 2020 10 30 
(181) 2030 10 30 
(891) 2020 10 30 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111566 A 
(800) 1573909 
(151) 2020 10 30 
(181) 2030 10 30 
(891) 2020 10 30 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111567 A 
(800) 1573911 
(151) 2020 10 30 
(181) 2030 10 30 
(891) 2020 10 30 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111568 A 
(800) 1573974 
(151) 2020 12 09 
(181) 2030 12 09 
(891) 2020 12 09 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111569 A 
(800) 1574014 
(151) 2020 11 06 
(181) 2030 11 06 
(891) 2020 11 06 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111570 A 
(800) 1574032 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2020 07 17 
(511) 01, 35, 37, 40 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111571 A 
(800) 1574063 
(151) 2020 07 23 
(181) 2030 07 23 
(891) 2020 07 23 
(511) 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111572 A 
(800) 1574071 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2020 07 17 
(511) 01, 35, 37, 40 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111573 A 
(800) 1574082 
(151) 2020 07 17 
(181) 2030 07 17 
(891) 2020 07 17 
(511) 01, 35, 37, 40 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111575 A 
(800) 1501788 
(151) 2019 08 15 
(181) 2029 08 15 
(891) 2020 12 25 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111577 A 
(800) 1517401 
(151) 2019 12 30 
(181) 2029 12 30 
(891) 2021 01 04 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111620 A 
(800) 1574175 
(151) 2020 11 27 
(181) 2030 11 27 
(891) 2020 11 27 
(511) 30, 43 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111628 A 
(800) 1574419 
(151) 2020 12 18 
(181) 2030 12 18 
(891) 2020 12 18 
(511) 34 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111629 A 
(800) 1574429 
(151) 2020 08 29 
(181) 2030 08 29 
(891) 2020 08 29 
(511) 09, 35, 38, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111630 A 
(800) 1574490 
(151) 2020 12 03 
(181) 2030 12 03 
(891) 2020 12 03 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111638 A 
(800) 1574784 
(151) 2020 11 16 
(181) 2030 11 16 
(891) 2020 11 16 
(511) 17 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111640 A 
(800) 1574881 
(151) 2020 09 03 
(181) 2030 09 03 
(891) 2020 09 03 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111641 A 
(800) 1574921 
(151) 2020 09 23 
(181) 2030 09 23 
(891) 2020 09 23 
(511) 11 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111643 A 
(800) 1574951 
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(891) 2020 09 25 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111644 A 
(800) 1574962 
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(891) 2020 09 25 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111645 A 
(800) 1574968 
(151) 2020 09 03 
(181) 2030 09 03 
(891) 2020 09 03 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111646 A 
(800) 1574972 
(151) 2021 01 04 
(181) 2031 01 04 
(891) 2021 01 04 
(511) 03 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111647 A 
(800) 1574985 
(151) 2020 09 25 
(181) 2030 09 25 
(891) 2020 09 25 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111648 A 
(800) 1574988 
(151) 2020 09 03 
(181) 2030 09 03 
(891) 2020 09 03 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111649 A 
(800) 1574996 
(151) 2020 09 03 
(181) 2030 09 03 
(891) 2020 09 03 
(511) 03, 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111650 A 
(800) 1575020 
(151) 2021 01 05 
(181) 2031 01 05 
(891) 2021 01 05 
(511) 12, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111652 A 
(800) 1575057 
(151) 2020 11 20 
(181) 2030 11 20 
(891) 2020 11 20 
(511) 12 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111663 A 
(800) 1575190 
(151) 2020 12 07 
(181) 2030 12 07 
(891) 2020 12 07 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111664 A 
(800) 1575191 
(151) 2020 12 07 
(181) 2030 12 07 
(891) 2020 12 07 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111667 A 
(800) 1575262 
(151) 2020 12 13 
(181) 2030 12 13 
(891) 2020 12 13 
(511) 17, 19 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111668 A 
(800) 1575266 
(151) 2020 12 12 
(181) 2030 12 12 
(891) 2020 12 12 
(511) 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111669 A 
(800) 1575292 
(151) 2020 12 12 
(181) 2030 12 12 
(891) 2020 12 12 
(511) 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111670 A 
(800) 1575293 
(151) 2020 12 21 
(181) 2030 12 21 
(891) 2020 12 21 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111673 A 
(800) 1575359 
(151) 2020 12 01 
(181) 2030 12 01 
(891) 2020 12 01 
(511) 05, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111674 A 
(800) 1575364 
(151) 2020 12 24 
(181) 2030 12 24 
(891) 2020 12 24 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111675 A 
(800) 1575374 
(151) 2020 12 12 
(181) 2030 12 12 
(891) 2020 12 12 
(511) 17, 19 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111676 A 
(800) 1575378 
(151) 2020 07 27 
(181) 2030 07 27 
(891) 2020 07 27 
(511) 03 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111677 A 
(800) 1575382 
(151) 2020 07 30 
(181) 2030 07 30 
(891) 2020 07 30 
(511) 05, 10 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111679 A 
(800) 1575426 
(151) 2020 11 30 
(181) 2030 11 30 
(891) 2020 11 30 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111680 A 
(800) 1575442 
(151) 2020 07 24 
(181) 2030 07 24 
(891) 2020 07 24 
(511) 35, 38, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111681 A 
(800) 419646 
(151) 1975 11 28 
(181) 2025 11 28 
(891) 2021 01 22 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111682 A 
(800) 688632 
(151) 1998 01 21 
(181) 2028 01 21 
(891) 2021 01 12 
(511) 36, 41, 42 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111761 A 
(800) 1575535 
(151) 2020 12 15 
(181) 2030 12 15 
(891) 2020 12 15 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111773 A 
(800) 1575674 
(151) 2021 01 14 
(181) 2031 01 14 
(891) 2021 01 14 
(511) 42 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 111774 A 
(800) 1575700 
(151) 2021 01 05 
(181) 2031 01 05 
(891) 2021 01 05 
(511) 12, 37 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111775 A 
(800) 1575716 
(151) 2021 01 07 
(181) 2031 01 07 
(891) 2021 01 07 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111779 A 
(800) 1575869 
(151) 2021 01 14 
(181) 2031 01 14 
(891) 2021 01 14 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111802 A 
(800) 1576474 
(151) 2020 12 11 
(181) 2030 12 11 
(891) 2020 12 11 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111804 A 
(800) 1576500 
(151) 2020 12 21 
(181) 2030 12 21 
(891) 2020 12 21 
(511) 35, 44 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111806 A 
(800) 1576559 
(151) 2020 11 27 
(181) 2030 11 27 
(891) 2020 11 27 
(511) 01 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111827 A 
(800) 1404691 
(151) 2018 01 10 
(181) 2028 01 10 
(891) 2021 01 29 
(511) 01, 04, 06, 14, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45 
___________________________________________ 
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სასაქონლო ნიშნები 

(260) AM 2022 111828 A 
(800) 1435370 
(151) 2018 09 13 
(181) 2028 09 13 
(891) 2021 01 26 
(511) 05, 29, 30, 32, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111829 A 
(800) 1461157 
(151) 2019 02 08 
(181) 2029 02 08 
(891) 2021 01 20 
(511) 14, 35 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111831 A 
(800) 1531459 
(151) 2020 04 11 
(181) 2030 04 11 
(891) 2021 01 20 
(511) 19, 20, 27 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111910 A 
(800) 1577589 
(151) 2020 07 10 
(181) 2030 07 10 
(891) 2020 07 10 
(511) 32 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111911 A 
(800) 1577622 
(151) 2020 12 08 
(181) 2030 12 08 
(891) 2020 12 08 
(511) 41 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111921 A 
(800) 1577834 
(151) 2020 09 21 
(181) 2030 09 21 
(891) 2020 09 21 
(511) 09 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2022 111924 A 
(800) 1577929 
(151) 2021 01 04 
(181) 2031 01 04 
(891) 2021 01 04 
(511) 05 
___________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2022 112010 A 
(800) 1578795 
(151) 2021 01 18 
(181) 2031 01 18 
(891) 2021 01 18 
(511) 09, 42 
___________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 
 

გამოგონებები 
 

პატენტის მოქმედების აღდგენა 
 
(21) AP 2005 8972 
(11) P 2009 4663 B  
(73) გიორგი იორამაშვილი;  

მარინე ბეროშვილი 
(54) პლასტური წყლების ნაკადის იზოლაციის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 09 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 02 10 

________________________________________ 

 
პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით  

 
(21) AP 2007 10866 
(11) P 2013 5876 B  
(73) ჰანიველ  ინტერნეიშენელ ინკ. 
(54) ამონიუმის ნიტრატის შემცველი სტაბილიზირებული კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 13 

________________________________________ 
 
(21) AP 2008 11415 
(11) P 2012 5693 B  
(73) ბაიოჯენ მა ინკ. 
(54) SP35 ანტისხეულები და მათი გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 09 

________________________________________ 
 
(21) AP 2009 11882 
(11) P 2013 5790 B  
(73) სანრაიზ რ&დ ჰოლდინგს, ლლც 
(54) მაღაზიაში მულტიქსელის მეშვეობით ადამიანთა ადგილმდებარეობის რეალურ დროში  

თვალთვალის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 15 
 

________________________________________ 
 
(21) AP 2009 11883 
(11) P 2013 5764 B  
(73) სანრაიზ რ&დ ჰოლდინგს ლლკ 
(54) მაღაზიაში საკომუნიკაციო მულტიქსელის გამოყენებით მყიდველთა  

ადგილმდებარეობის რეალურ დროში თვალთვალის სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 15 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2011 12837 
(11) P 2016 6544 B  
(73) კორტევა აგრისაიენს ლლკ 
(54) გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებში ტრანსგენების ექსციზია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 21 

________________________________________ 
 
(21) AP 2013 12975 
(11) P 2016 6447 B  
(73) ზურაბ ასლამაზაშვილი;  

გიორგი ონიაშვილი;  
გარეგინ  ზახაროვი;  
გიორგი თავაძე;  
ავთანდილ ხვადაგიანი;  
ოთარ ოქროსცვარიძე;  
ალექსანდრე ბერნერი 

(54) სალი შენადნობი  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 22 

________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13180 
(11) P 2015 6365 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) აგომელატინის სინთეზის ახალი ხერხი და შუალედური ნაერთები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 01 04 

________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14215 
(11) P 2019 6982 B  
(73) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ 
(54) პირიდილამინოძმარმჟავური ნაერთის შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 08 
 

________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14216 
(11) P 2018 6916 B  
(73) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ 
(54) პირიდილამინო ძმარმჟავური ნაერთის და პოლიოქსიეთილენ აბუსალათინის ზეთის  

შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 08 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(21) AP 2015 14239 
(11) P 2018 6917 B  
(73) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო., ლტდ 
(54) ფარმაცევტული პრეპარატი, რომელიც შეიცავს პირიდილამინოძმარმჟავას ნაერთს 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 08 

________________________________________ 
 
(21) AP 2003 8365 
(11) P 2007 4024 B  
(73) ბაიოჯენ მა ინკ. 
(54) ბიოლოგიურად   აქტიური  ნაერთის   შესაუღლებელი  რადიკალის შემცველი  

პოლიალკილენ გლიკოლი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 17 

________________________________________ 

 
პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AP 2010 12344 
(11) P 2014 6013 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) რეგულირებადად გამომყოფი ფარმაცევტული ან საკვები კომპოზიცია და მისი  

დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 01 08 

________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13179 
(11) P 2016 6576 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) აგომელატინის სინთეზის ახალი ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 01 04 

________________________________________ 
 
(21) AP 2012 13204 
(11) P 2015 6332 B  
(73) GB007, ინკ. 
(54) პირაზოლები, როგორც  CRTH2  ანტაგონისტები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 01 20 

________________________________________ 
 
(21) AP 2017 14853 
(11) P 2020 7092 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე  
(54) ფოსფინანების და აზაფოსფინანების ახალი წარმოებულები, მათი მიღების ხერხი  

და მათი შემცველი ფარმაცევტული კომპოზიციები 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 01 13 

________________________________________ 
 
 
 

პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვა 
 
 
(21) AP 2002 6477 
(11) P 2005 3686 B  
(73) ეგიშ ფარმასეუტიკალს პლკ 
(54) ციკლამენის Cyclamen europaeum L. იზოლირებული ექსტრაქტის მიღების ხერხი და  მისი  

გამოყენება 
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 02 17 

________________________________________ 

 
პატენტმფლობელების სახელისა და/ან მისამართის ცვლილებები 

 
 
(21) AP 2011 12837 
(11) P 2016 6544 B  
(54) გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებში ტრანსგენების ექსციზია 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: კორტევა აგრისაიენს ლლს (US) 

9330 ზაიონსვილ როუდი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 
46268, აშშ (US) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ 
9330 ზაიონსვილ როუდი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 
46268, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 02 01 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2011 12842 
(11) P 2017 6587 B  
(54) კონსტრუქციული ჩასასმელი ფირფიტები გენის დამიზნებისათვის მცენარეებში 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: კორტევა აგრისაიენს ლლს (US) 

9330 ზაიონსვილ როუდი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 
46268, აშშ (US) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ 
9330 ზაიონსვილ როუდი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 
46268, აშშ (US) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 02 01 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

                                                      
 

 №3  2022 02 10 
 

155 
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(21) AP 2020 15321 
(11) P 2021 7274 B  
(54) მზის ენერგიის გარდამქმქმნელი მოწყობილობა 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: მიხეილ კოტიშაძე (GE) 

ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, ქუთაისი, საქართველო (GE); 
შპს „საქართველოს უნივერსიტეტი“ (GE) 
მერაბ კოსტავას ქ. 77ა, 0171, თბილისი, საქართველო (GE) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: მიხეილ კოტიშაძე 
ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, ქუთაისი, საქართველო 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 01 24 
__________________________________________ 

 
(21) AP 2020 15326 
(11) P 2021 7296 B  
(54) ჯავშანი ჯავშანჟილეტისთვის 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: მიხეილ კოტიშაძე (GE) 

ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო (GE); 
შპს „საქართველოს უნივერსიტეტი“ (GE) 
მერაბ კოსტავას ქ. 77ა, 0171, თბილისი, საქართველო (GE) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: მიხეილ კოტიშაძე 
მიხეილ კოტიშაძე 
ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, ქუთაისი, საქართველო 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 01 24 
__________________________________________ 

 
 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: მიხეილ კოტიშაძე (GE) 

ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო (GE); 
შპს „საქართველოს უნივერსიტეტი“ (GE) 
მერაბ კოსტავას ქ. 77ა, 0171, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: მიხეილ კოტიშაძე 
მიხეილ კოტიშაძე 
ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, ქუთაისი, საქართველო 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 01 24 
__________________________________________ 
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სასარგებლო მოდელები 
პატენტების მოქმედების აღდგენა 

 
 
(21) AU 2018 14972 
(11) U  2021 2071 Y  
(73) მზია ლუაშვილი;  

ვახტანგ  ლუაშვილი 
(54) მოწყობილობა  კანის დაავადებების სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 12 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 02 10 

________________________________________ 
 
(21) AU 2019 15236 
(11) U  2020 2059 Y  
(73) ლევან შარანგია;  

დავით პირველაშვილი 
(54) ადამიანის მიერ უსაფრთხოების სამსახურით სარგებლობის ტელესაკომუნიკაციო სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 12 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 02 10 

________________________________________ 
 
(21) AU 2019 15243 
(11) U  2021 2069 Y  
(73) ლევან შარანგია;  

დავით პირველაშვილი 
(54) კოლექტიური სარგებლობის  ელექტრონული საფულით მომსახურეობის სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 12 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 02 10 

________________________________________ 
 
(21) AU 2020 15253 
(11) U  2021 2075 Y  
(73) კობა  კვაჭანტირაძე;  

ვახტანგ ხეჩიკაშვილი 
(54) გაზის ღუმელი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2022 02 10 

________________________________________ 
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პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით 
 
 

(21) AU 2013 12969 
(11) U 2014 1812 Y  
(73) ეთერ ქემერტელიძე;  

მერი ალანია 
(54) რობინინის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 17 

________________________________________ 
 
(21) AU 2014 13353 
(11) U 2014 1840 Y  
(73) ნადეჟდა მარგიშვილი  
(54) ჭარბთმიანობის საწინააღმდეგო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 21 

________________________________________ 
 
(21) AU 2019 14990 
(11) U 2020 2045 Y  
(73) პაატა გოგოლაძე 
(54) ბადე-ქსოვილის დამზადების ხერხი ასფალტბეტონის დასაარმატურებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 01 25 

________________________________________ 
 
(21) AU 2020 15253 
(11) U 2021 2075 Y  
(73) კობა  კვაჭანტირაძე;  

ვახტანგ ხეჩიკაშვილი 
(54) გაზის ღუმელი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2022 01 09 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2024 01 09 
 

________________________________________ 
 

 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა 

 
 
(21) AU 2019 14986 
(11) U 2020 2044 Y  
(73) ნია ნათბილაძე;  

ზაალ უფლისაშვილი;  
ალექსანდრე იორამაშვილი 

(54) როტაციული საბეჭდი მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 01 16 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2022 01 16 

________________________________________ 
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 უფლების გადაცემა 
 
(21) AU 2020 15417 
(11) U  2022 2103 Y  
(54) სისხლძარღვების გადასაბმელი სისტემა 
ახალი პატენტმფლობელი და მისამართი: მიხეილ კოტიშაძე (GE) 

ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო (GE); 
შპს „საქართველოს უნივერსიტეტი“ (GE) 
მერაბ კოსტავას ქ. 77ა, 0171, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

ყოფილი პატენტმფლობელი და მისამართი: მიხეილ კოტიშაძე (GE) 
ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, 4600, ქუთაისი, საქართველო (GE) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 02 02 

 
დიზაინები 

დიზაინის რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 
 
 
(11) D 2017 732 S 
(73) მიკასა კორპორეიშნ (JP)  

1, კუტი, ასა-ტო, ასაკიტა-კუ, ჰიროსიმა-სი, ჰიროსიმა, 731-3362, იაპონია (JP) 
(54) სპორტული ბურთი 
(28) 1 
(24) 2017 02 01 
(18) 2027 02 01 
(58) 2022 02 02 

________________________________________ 

 
დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება 

 
(11) D 2017 696 S 
(73) ნიკა ალავიძე (GE)  

კავთისხევის ქ. 14, 0180, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) პარკირების დასაჯავშნი სისტემა 
(18) 2021 07 04 
(58) 2022 02 01 

________________________________________ 
 
(11) D 2016 686 S 
(73) შპს  „გუდვაინი“ (GE)  

ს. ჯანაშიას ქ. 11ა, 0179, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) ღვინის ჩამოსასხმელი სავაჭრო  ავტომატი 
(18) 2021 07 07 
(58) 2022 02 01 

________________________________________ 
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ოფიციალური შეტყობინებები 

(11) D 2017 699 S 
(73) ლაშა ფანცხავა (GE)  

გლდანი,  II მკრ., კორპ. 28, ბ. 9, 0167, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) ჭიქის სადგამი 
(18) 2021 07 14 
(58) 2022 02 01 

________________________________________ 

 
მფლობელის მონაცემების ცვლილებები 

 
 
(11) D 2021 880 S 
(54) ეტიკეტი 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

„ერმან“ (RU) 
რამენსკის აგროხიმსტანციის დასახლება (რაოს),  
სახლი 15, 140126, რამენსკი გ.ო., მოსკოვის ოლქი,  
რუსეთის ფედერაცია (RU) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  
„ერმან“ (RU) 
რამენსკი გ.ო., რამენსკის აგროხიმსტანციის დასახლება 
(რაოს), სახლი 15, 140126, მოსკოვის ოლქი, რუსეთის 
ფედერაცია (RU) 

(58) რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 01 24 
__________________________________________ 

 
 
(11) D 2021 881 S 
(54) ეტიკეტი 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

„ერმან“ (RU) 
რამენსკის აგროხიმსტანციის დასახლება (რაოს),  
სახლი 15, 140126, რამენსკი გ.ო., მოსკოვის ოლქი,  
რუსეთის ფედერაცია (RU) 

ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  
„ერმან“ (RU) 
რამენსკი გ.ო., რამენსკის აგროხიმსტანციის დასახლება 
(რაოს), სახლი 15, 140126, მოსკოვის ოლქი, რუსეთის 
ფედერაცია (RU) 

(58) რეესტრში შეტანის თარიღი: 2022 01 24 
__________________________________________ 
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საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის 
გაგრძელება 

 
 
(11) DM/67929 
(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.  

CH-1800 VEVEY (CH) 
(15) 2006 06 13 
(24) 2006 06 13 
(18) 2026 06 13 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Box for chocolates (packaging) 

________________________________________ 
 
(11) DM/68469 
(73) MONTRES BREGUET S.A.  

CH-1344 L'ABBAYE (CH) 
(15) 2007 01 11 
(24) 2007 01 11 
(18) 2027 01 11 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Watch 

________________________________________ 
 
(11) DM/68521 
(73) TISSOT S.A.  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 LE LOCLE (CH) 
(15) 2007 01 12 
(24) 2007 01 12 
(18) 2027 01 12 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Display stand for watches 

________________________________________ 
 
(11) DM/68587 
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH) 
(15) 2007 01 04 
(24) 2007 01 04 
(18) 2027 01 04 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Pack, particularly useful for smokable articles 

________________________________________ 
 
(11) DM/68608 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH) 
(15) 2007 01 31 
(24) 2007 01 31 
(18) 2027 01 31 
(28) 3 
(28') 3 
(54) Wristwatches 

________________________________________ 
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(11) DM/68610 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT  

SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD)  
Seevorstadt 6, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(15) 2007 01 31 
(24) 2007 01 31 
(18) 2027 01 31 
(28) 2 
(28') 1 
(54) Wristwatches 

________________________________________ 
 
(11) DM/77257 
(73) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA)  

Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau (CH) 
(15) 2011 12 12 
(24) 2011 12 12 
(18) 2026 12 12 
(28) 3 
(28') 2 
(54) Wristwatches 

________________________________________ 
 
(11) DM/77395 
(73) ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V.  

B-1130 Raketstraat 40, 1130 Brussel (BX) 
(15) 2011 12 22 
(24) 2011 12 22 
(18) 2026 12 22 
(28) 14 
(28') 14 
(54) Ovens (cooking), Parts of ovens (cooking) 

________________________________________ 
 
(11) DM/77483 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2012 01 11 
(24) 2012 01 11 
(18) 2027 01 11 
(28) 5 
(28') 5 
(54) Watch cases, Watch case with bracelet 

________________________________________ 
 
(11) DM/77485 
(73) BLANCPAIN SA  

Le Rocher 12, CH-1348 LE BRASSUS (CH) 
(15) 2012 01 11 
(24) 2012 01 11 
(18) 2027 01 11 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Dial 

________________________________________ 
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(11) DM/77535 
(73) GLASHÜTTER UHRENBETRIEB GMBH  

Altenberger Str. 1, 01768 Glashütte (DE) 
(15) 2012 01 20 
(24) 2012 01 20 
(18) 2027 01 20 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Dial 

________________________________________ 
 
(11) DM/77571 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2012 01 16 
(24) 2012 01 16 
(18) 2027 01 16 
(28) 3 
(28') 2 
(54) Watch bracelet, Watch cases 

________________________________________ 
 
(11) DM/77572 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2012 01 16 
(24) 2012 01 16 
(18) 2027 01 16 
(28) 5 
(28') 3 
(54) Watch bracelets,Watch cases,Watch case with bracelet 

________________________________________ 
 
(11) DM/77573 
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH) 
(15) 2012 01 16 
(24) 2012 01 16 
(18) 2027 01 16 
(28) 3 
(28') 3 
(54) Watch bracelet, Watch cases with bracelets 

________________________________________ 
 
(11) DM/77599 
(73) GLASHÜTTER UHRENBETRIEB GMBH  

Altenberger Str. 1, 01768 Glashütte (DE) 
(15) 2012 01 31 
(24) 2012 01 31 
(18) 2027 01 31 
(28) 3 
(28') 3 
(54) Dials 

________________________________________ 
 
(11) DM/78416 
(73) SOREMARTEC S.A.  

Rue Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON (BX) 
(15) 2011 11 25 
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(24) 2011 11 25 
(18) 2026 11 25 
(28) 12 
(28') 12 
(54) Confectionery products 

________________________________________ 
 
(11) DM/78615 
(73) SOREMARTEC S.A.  

Rue Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON (BX) 
(15) 2011 11 21 
(24) 2011 11 21 
(18) 2026 11 21 
(28) 26 
(28') 14 
(54) Bags [packaging], Bottle holder [packaging], Bottle packaging, Container [packaging],  

Containers [packaging], Jar [packaging], Packaging, Shaped wrapping [packaging],  
Shaped wrappings [packaging] 

________________________________________ 
 
(11) DM/93960 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA  

Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(15) 2016 12 16 
(24) 2016 12 16 
(18) 2026 12 16 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Calandres pour véhicules automobiles 

________________________________________ 
 
(11) DM/94101 
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(15) 2016 12 29 
(24) 2016 12 29 
(18) 2026 12 29 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Dial,Watch case 

________________________________________ 
 
(11) DM/94208 
(73) HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON INTERNATIONAL SA) (HAMILTON  

INTERNATIONAL LTD)  
Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel/Bienne (CH) 

(15) 2017 01 09 
(24) 2017 01 09 
(18) 2027 01 09 
(28) 15 
(28') 13 
(54) Dials, Watch case 

________________________________________ 
 
(11) DM/94224 
(73) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA)  

RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA) (CH) 
(15) 2017 01 11 
(24) 2017 01 11 
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(18) 2027 01 11 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Wristwatch 

________________________________________ 
 
(11) DM/94226 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(15) 2017 01 13 
(24) 2017 01 13 
(18) 2027 01 13 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Dials 

________________________________________ 
 
(11) DM/94257 
(73) HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON INTERNATIONAL SA) 

(HAMILTON INTERNATIONAL LTD)  
Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel/Bienne (CH) 

(15) 2017 01 16 
(24) 2017 01 16 
(18) 2027 01 16 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Watch case 

________________________________________ 
 
(11) DM/94349 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(15) 2017 01 19 
(24) 2017 01 19 
(18) 2027 01 19 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Dial, Oscillating weight 

________________________________________ 
 
(11) DM/94372 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA  

F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(15) 2016 12 16 
(24) 2016 12 16 
(18) 2026 12 16 
(28) 9 
(28') 9 
(54) Doors for motor vehicles, Exterior rearview mirror for motor vehicles,  

Front wings for motor vehicles, Hood for motor vehicles, Rear bumper for motor vehicles, 
Rear door for motor vehicles,Tailgate for motor vehicles 

________________________________________ 
 
(11) DM/94524 
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)  

Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH) 
(15) 2017 01 31 
(24) 2017 01 31 
(18) 2027 01 31 
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(28) 4 
(28') 4 
(54) Dials 

________________________________________ 
 
(11) DM/94525 
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  

Schild-Rust-Strasse 17, CH-2540 Grenchen (CH) 
(15) 2017 01 31 
(24) 2017 01 31 
(18) 2027 01 31 
(28) 13 
(28') 13 
(54) Wristwatches 

________________________________________ 
 
(11) DM/94581 
(73) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.  

Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam (BX) 
(15) 2016 12 06 
(24) 2016 12 06 
(18) 2026 12 06 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Coffee capsules 

________________________________________ 
 
(11) DM/94671 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA  

Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(15) 2016 12 16 
(24) 2016 12 16 
(18) 2026 12 16 
(28) 9 
(28') 9 
(54) Vehicle headlights,Vehicle taillight 

________________________________________ 
 
(11) DM/94842 
(73) AXANOVA AG  

Ottenhofenstrasse 110, CH-8738 Uetliburg (CH) 
(15) 2017 02 17 
(24) 2017 02 17 
(18) 2027 02 17 
(28) 1 
(28') 1 
(54) Warmer pads [medical] 

________________________________________ 
 
(11) DM/95622 
(73) VERED SHAMA HACOHEN  

90 avenue Raymond Poincaré, F-75116 PARIS (FR) 
(15) 2017 02 21 
(24) 2017 02 21 
(18) 2027 02 21 
(28) 16 
(28') 16 
(54) Containers 

________________________________________ 
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(111) M 2002 14239 R2 
(156) 2002 01 08 
(186) 2032 01 08 
(732) სმითკლაინ ბიჩემ ლიმიტიდ 

980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული 
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14277 R2 
(156) 2002 02 01 
(186) 2032 02 01 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14278 R2 
(156) 2002 02 01 
(186) 2032 02 01 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14444 R2 
(156) 2002 05 01 
(186) 2032 05 01 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14458 R2 
(156) 2002 05 24 
(186) 2032 05 24 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14457 R2 
(156) 2002 05 24 
(186) 2032 05 24 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 
(111) M 2002 14502 R2 
(156) 2002 06 13 
(186) 2032 06 13 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14515 R2 
(156) 2002 06 13 
(186) 2032 06 13 
(732) რიხტერ გედეონ ნირტ. 

1103 ბუდაპეშტი, გიომროი უტ 19-21,  
უნგრეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14490 R2 
(156) 2002 06 13 
(186) 2032 06 13 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14492 R2 
(156) 2002 06 13 
(186) 2032 06 13 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14525 R2 
(156) 2002 06 13 
(186) 2032 06 13 
(732) რიხტერ გედეონ ნირტ. 

1103 ბუდაპეშტი, გიომროი უტ 19-21,  
უნგრეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14526 R2 
(156) 2002 06 13 
(186) 2032 06 13 
(732) რიხტერ გედეონ ნირტ. 

1103 ბუდაპეშტი, გიომროი უტ 19-21,  
უნგრეთი 

__________________________________________ 

სასაქონლო ნიშნები 
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება 

 
 

                                                    
 

№3  2022 02 10 
 

167 



                                                    
 
 

ოფიციალური შეტყობინებები 

(111) M 2002 14585 R2 
(156) 2002 08 15 
(186) 2032 08 15 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14632 R2 
(156) 2002 09 13 
(186) 2032 09 13 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია 
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2002 14629 R2 
(156) 2002 09 13 
(186) 2032 09 13 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2003 14920 R2 
(156) 2003 01 30 
(186) 2033 01 30 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21575 R1 
(156) 2011 06 27 
(186) 2031 06 27 
(732) სს „ბიოქიმფარმი“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22446 R1 
(156) 2012 04 05 
(186) 2032 04 05 
(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 

1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60642, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22197 R1 
(156) 2012 01 18 
(186) 2032 01 18 
(732) ებბვი ბიოტექნოლოჯი  ლტდ 

4 ფლორ, ვაშინგტონ ჰაუს, 16 ჩორჩ  
სტრიტ, ჰამილტონი HM11, ბერმუდის  
კუნძულები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22199 R1 
(156) 2012 01 18 
(186) 2032 01 18 
(732) ებბვი ინკ.  

დელავერის შტატის კორპორაცია 
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,  
ილინოისი 60064, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22244 R1 
(156) 2012 02 03 
(186) 2032 02 03 
(732) ებბვი ინკ.  

დელავერის შტატისკორპორაცია 
1 ნ. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,  
ილინოისი 60064, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22258 R1 
(156) 2012 02 03 
(186) 2032 02 03 
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ, დელავერის  
კორპორაცია 
2000 პერჩეიზ სტრიტი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577-2405, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2012 22220 R1 
(156) 2012 01 18 
(186) 2032 01 18 
(732) ი.ვ.ს. ნომინი კომპანი ლიმიტიდ 

ნიუ ვინგი, სომერსეტ ჰაუსი, სტრენდი,  
ლონდონი, WC2R 1LA, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22332 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი  

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

__________________________________________ 
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(111) M 2012 22222 R1  
(156) 2012 01 18 
(186) 2032 01 18 
(732) რეემტსმა სიგარეტენფაბრიკენ გმბჰ 

მაქს-ბორნ-შტრასე 4, 22761 ჰამბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22337 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,  
ილინოისი 60064-6408, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22343 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) ამგენ ინკ. 

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია   91320-1799, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22345 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) ფედერასიონ ფრანსეზ დე ფუთბოლ 

87 ბულვარ დე გრენელი, 75738 პარიზი  
სედექსი 15, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22413 R1 
(156) 2012 03 16 
(186) 2032 03 16 
(732) ზე ჯილლეტტ კომპანი ლლკ 

უან ჯილლეტტ პარკ, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22285 R1 
(156) 2012 02 03 
(186) 2032 02 03 
(732) ზე ჯილლეტტ კომპანი ლლკ 

უან ჯილლეტტ პარკ, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22415 R1 
(156) 2012 03 16 
(186) 2032 03 16 
(732) სს „სადაზღვევო კომპანია უნისონი“ 

გამრეკელის ქ. 19, სართული 1,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22287 R1 
(156) 2012 02 03 
(186) 2032 02 03 
(732) ნაიკ ინოვეით ს.ვ. 

უან ბოუერმენ დრაივი, ბივერტონი,  
ორეგონი  97005-6453, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22364 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) ტენარის კონექშენს ბვ 

ლოკატელიკადე 1, 1076 AZ ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22365 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) ტენარის კონექშენს ბვ 

ლოკატელიკადე 1, 1076 AZ ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22366 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) კაბუშიკი კაიშა ტოშიბა (ვაჭრობს  

როგორც ტოშიბა კორპორეიშენ) 
1-1, შიბაურა 1-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22368 R1 
(156) 2012 02 24 
(186) 2032 02 24 
(732) შპს „თეგეტა მოტორსი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 129, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22434 R1 
(156) 2012 03 16 
(186) 2032 03 16 
(732) კოსტა ლიმიტიდ 

უიტბრედ კორტი, ჰოუტონ ჰოლ ბიზნეს 
პარკი, პორზ ავენიუ, დანსტებლი,  
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ბედფორდშირი LU5 5XE, გაერთიანე- 
ბული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22609 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 

ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი,  
უილმინგტონი, დელავერის შტატი  
19805, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22629 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) დიაჯეო ბრენდს ბ.ვ. 

მოლენვერფ 10-12, 1014 BG ამსტერდამი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22641 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22642 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22643 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22644 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 

(111) M 2012 22645 R1 
(156) 2012 05 16 
(186) 2032 05 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22831 R1 
(156) 2012 07 30 
(186) 2032 07 30 
(732) ჰილტონ უორლდვაიდ მენეჯ ლიმიტიდ 

მეიპლ ქორტ სენტრალ პარკი, რიდს  
ქრესენტი, უოტფორდი, WD24 4QQ,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22784 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ჰილტონ უორლდვაიდ მენეჯ ლიმიტიდ 

მეიპლ ქორტ სენტრალ პარკი, რიდს  
ქრესენტი, უოტფორდი, WD24 4QQ,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21660 R1 
(156) 2011 07 26 
(186) 2031 07 26 
(732) პი ეს ელ2021 რეალაიზეიშნზ ლიმიტიდ 

ფრპ ადვაიზორი (ლონდონი)-ის  
მეშვეობით მისაწოდებლად, სუიტ 2b,  
ჯონსტონ ჰაუს, 52-54 როუზ სტრიტ,  
აბერდინი AB10 1UD, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22791 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22792 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
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(111) M 2012 22793 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22794 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი, 
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22795 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22796 R1 
(156) 2012 07 13 
(186) 2032 07 13 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23083 R1 
(156) 2012 11 12 
(186) 2032 11 12 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი, მაკლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23202 R1 
(156) 2012 12 10 
(186) 2032 12 10 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23153 R1 
(156) 2012 12 10 
(186) 2032 12 10 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22300 R1 
(156) 2012 02 14 
(186) 2032 02 14 
(732) ეიჩბიაი იუროპ გმბჰ 

ლუქსემბურგერ შტრასე 19, 41812  
ერკელენცი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23207 R1 
(156) 2012 12 14 
(186) 2032 12 14 
(732) შპს „ნეოგაზი“ 

გაზაფხულის ქ. 18, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23208 R1 
(156) 2012 12 14 
(186) 2032 12 14 
(732) შპს „ნეოგაზი“ 

გაზაფხულის ქ. 18, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23227 R1 
(156) 2012 12 24 
(186) 2032 12 24 
(732) შპს „იფქლი“ 

ხარაძის ქ. 2ა, გლდანის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 1996 1919 R  
(732) სიმენს ენერჯი გლობალ გმბჰ & კო.კგ 

ოტტო-ჰან-რინგ 6, 81739 მიუნხენი,  
გერმანია 

(770) სიმენს აქციენგეზელშაფტ 
ვერნერ-ფონ-სიმენს-შტრ. 1, 80333  
მიუნხენი, გერმანია 

(580) 2021 12 23 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11513 R  
(732) ასპ გლობალ მანუფაქტურინგ გმბჰ 

(შვეიცარიის შეზღუდული  
პასუხისმსგებლობის კომპანია) 
იმ მაიორენაკერი, 10, შაფჰაუზენი 8207,  
შვეიცარია 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(580) 2022 01 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11196 R  
(732) ასპ გლობალ მანუფაქტურინგ გმბჰ  

შვეიცარიის შეზღუდული  
პასუხისმსგებლობის კომპანია) 
იმ მაიორენაკერი, 10, შაფჰაუზენი 8207,  
შვეიცარია 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(580) 2022 01 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11535 R  
(732) ასპ გლობალ მანუფაქტურინგ გმბჰ  

შვეიცარიის შეზღუდული  
პასუხისმსგებლობის კომპანია) 
იმ მაიორენაკერი, 10, შაფჰაუზენი 8207,  
შვეიცარია 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(580) 2022 01 24 
__________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
(111) M 1996 2342 R  
(732) ასპ გლობალ მანუფაქტურინგ გმბჰ  

(შვეიცარიის შეზღუდული  
 
 
 
პასუხისმსგებლობის კომპანია) 
იმ მაიორენაკერი, 10, შაფჰაუზენი 8207,  
შვეიცარია 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(580) 2022 01 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 23227 R  
(732) შპს „იფქლი“ 

ხარაძის ქ. 2ა, გლდანის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს  „იფქლი“ 
წერეთლის გამზ. 11, 0112, თბილისი  
საქართველო 

(580) 2021 12 30 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10366 R  
(732) ასპ გლობალ მანუფაქტურინგ გმბჰ  

(შვეიცარიის შეზღუდული  
პასუხისმსგებლობის კომპანია) 
იმ მაიორენაკერი, 10, შაფჰაუზენი 8207,  
შვეიცარია 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ, ნიუ-ჯერსის შტატის  
კორპორაცია 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი, აშშ 

(580) 2022 01 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12274 R  
(732) ასპ გლობალ მანუფაქტურინგ გმბჰ  

(შვეიცარიის შეზღუდული  
პასუხისმსგებლობის კომპანია) 
იმ მაიორენაკერი, 10, შაფჰაუზენი 8207,  
შვეიცარია 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

(580) 2022 01 24 
__________________________________________ 

უფლებების სრული გადაცემა 
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(111) M 1994 156 R  
(732) ტოუტალენერჯის ჰოლდინგს 

2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(770) ტოუტალ ჰოლდინგს სას 
2, პლას ჟან მილერი, ლა დეფენსი 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

(580) 2022 01 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2021 34768 R  
(732) შპს „დიზი“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, ოფისი 33,  
სართული 6, (ბლოკი 1), ვაკის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ფინრივა“ 
ქ. 3, 24ა, სოფ. მუხათწყარო, მცხეთა,  
საქართველო 

(580) 2021 12 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9781 R  
(732) აიფიტ ინკ 

1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა  
84321, აშშ 

(770) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ. 
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა  
84321, აშშ 

(580) 2021 12 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9782 R  
(732) აიფიტ ინკ 

1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა 
84321, აშშ 

(770) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ. 
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა  
84321, აშშ 

(580) 2021 12 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22446 R  
(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 
1132 ვესტ ბლექჰოუკ სტრიტი, ჩიკაგო,  

ილინოისი 60642, აშშ 
(770) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 

410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

(580) 2022 01 13 
__________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2012 22197 R  
(732) ებბვი ბიოტექნოლოჯი  ლტდ 

4 ფლორ, ვაშინგტონ ჰაუს, 16 ჩორჩ  
სტრიტ, ჰამილტონი HM11, ბერმუდის  
კუნძულები 

(770) ებბვი ბიოტექნოლოჯი  ლტდ 
კლარენდონ ჰაუსი, 2 ჩერჩ სტრიტი,  
ჰამილტონ HM 11, ბერმუდის  
კუნძულები 

(580) 2022 01 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22220 R  
(732) ი.ვ.ს. ნომინი კომპანი ლიმიტიდ 

ნიუ ვინგი, სომერსეტ ჰაუსი, სტრენდი,  
ლონდონი, WC2R 1LA, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) ი.ვ.ს. ნომინი კომპანი ლიმიტიდ 
100 ნიუ ბრიდჯ სტრიტი, ლონდონი  
EC4V 6JA, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22415 R  
(732) სს „სადაზღვევო კომპანია უნისონი“ 

გამრეკელის ქ. 19, სართული 1,  
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს სადაზღვევო კომპანია „უნისონი“ 
პეტრიაშვილის ქ. 1, 0179, თბილისი  
საქართველო 

(580) 2022 01 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22609 R  
(732) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 

ჩესტნატ რან პლაზა, 974 სენტერ როუდი,  
უილმინგტონი, დელავერის შტატი  
19805, აშშ 

(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
DE 19898, აშშ 

(580) 2022 01 25 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26348 R  
(732) აიფიტ ინკ. 

1500 საუთ 1000 ვესტ, ლოგან, იუტა  
84321, აშშ 

მფლობელის სახელისა და/ან მისამართის ცვლილებები 
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(770) აიკონ ჰელზ ენდ ფიტნეს ინკ. 
1500 საუთ 1000 ვესტ, ლოგან, იუტა  
84321, აშშ 

(580) 2021 12 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26127 R  
(732) აიფიტ ინკ 

1500 საუთ 1000 ვესტ, ლოგან, იუტა  
84321, აშშ 

(770) აიკონ ჰელზ ენდ ფიტნეს ინკ. 
1500 საუთ 1000 ვესტ, ლოგან, იუტა  
84321, აშშ 

(580) 2021 12 09 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26421 R  
(732) აიფიტ ინკ 

1500 საუთ 1000 ვესტ, ლოგან, იუტა  
84321, აშშ 

(770) აიკონ ჰელზ ენდ ფიტნეს ინკ. 
1500 საუთ 1000 ვესტ, ლოგან, იუტა  
84321, აშშ 

(580) 2021 12 09 
__________________________________________ 
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(111) M 2001 13969 R  
(151) 2001 07 20 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა. 

კე ჟანრენო 3, CH-2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

(141) 2022 01 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13962 R  
(151) 2001 07 20 
(732) შპს „ქართუ უნივერსალი“ 

კახეთის გზატკეცილი. II ჩიხი 11, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13968 R  
(151) 2001 07 20 
(732) შპს „ქართუ უნივერსალი“ 

კახეთის გზატკეცილი. II ჩიხი 11, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13963 R  
(151) 2001 07 20 
(732) შპს „ქართუ უნივერსალი“ 

კახეთის გზატკეცილი. II ჩიხი 11, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13964 R  
(151) 2001 07 20 
(732) შპს „ქართუ უნივერსალი“ 

კახეთის გზატკეცილი. II ჩიხი 11, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 28 
__________________________________________ 
 
(111) M 2001 13965 R  
(151) 2001 07 20 
(732) შპს „ქართუ უნივერსალი“ 

კახეთის გზატკეცილი. II ჩიხი 11, 0120,  
თბილისი, საქართველო  

(141) 2022 01 28 
__________________________________________ 
 
 

 
 
 
(111) M 2011 21598 R  
(151) 2011 07 13 
(732) სს „თბილღვინო“ 

სარაჯიშვილის გამზ. 2, 0153, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21599 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „ჯორჯიან თრედიშენს“ 

იაკობ ნიკოლაძის ქ. 5ა, 0109, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21600 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21602 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტიდ 

უეი კორტ ვესტი, იუნიონ როუდი,  
ფარნამი, სარი GU 9 7PT, გაერთიანებული  
სამეფო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21640 R  
(151) 2011 07 22 
(732) სს „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0164, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21603 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54  
სტრიტი, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება 
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(111) M 2011 21604 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „ნაქა“ 

სადგური ლილო 51, 0198, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21605 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „ნაქა“ 

სადგური ლილო 51, 0198, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21606 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21607 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21608 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21609 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,  
პანამა, პანამის რესპუბლიკა 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21610 R  
(151) 2011 07 13 
(732) იაგორი კუზანოვი 

დავით აღმაშენებლის გამზ. ქ. 114, 0112,  

თბილისი,  საქართველო; 
ალექსანდრე კუზანოვი 
მარჯანიშვილის ქ. 42, 0112, თბილისი,  
საქართველო; 
ივანე კუზანოვი 
მარჯანიშვილის ქ. 42, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21611 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „მ.ლ.მ.“ 

წერეთლის გამზ. 12, ბ. 12, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21613 R  
(151) 2011 07 13 
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21616 R  
(151) 2011 07 13 
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21614 R  
(151) 2011 07 13 
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21615 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო  
ბილდინგი, 3 ფლორი, პანამა, პანამის  
რესპუბლიკა 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
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(111) M 2011 21641 R  
(151) 2011 07 22 
(732) სალომე წივწივაძე 

ტატიშვილის ქ. 19, ბ. 50, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21617 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ 

ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21642 R  
(151) 2011 07 22 
(732) სვის ფარმა ინტერნაციონალ აგ 

ვალდმანშტრასე  8, 8001 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21645 R  
(151) 2011 07 22 
(732) ლევან ალავიძე  

იპ. ხვიჩიას ქ. 17, ბ. 12, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21618 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „სტილი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 43, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21619 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „სტილი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 43, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21621 R  
(151) 2011 07 13 
(732) დაიჯეო  სკოტლანდ ლიმიტიდ 

ედინბურგ პარკი, 5 ლოხსაიდ უეი,  

ედინბურგი, EH12 9DT, შოტლანდია,  
გაერთიანებული სამეფო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21622 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს  „ივერიაფარმა“ 

ზონა „ბ“ 7, წყნეთი,  0181, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21623 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „ვია ჯორჯიან თრეიდინგ“ 

ყაზბეგის გამზ. 14, ბ. 19, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21646 R  
(151) 2011 07 22 
(732) ლევან პოტასკაევი 

ქარხნის ქ. 20, 6600, სოხუმი, საქართველო 
(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21647 R  
(151) 2011 07 22 
(732) შპს „ტაბლა“ 

გურამიშვილის გამზ. 39 ბ, 0178,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21648 R  
(151) 2011 07 22 
(732) ფრონტერას ჰოლდინგს ლტდ 

60 მარკეტ სკუარე, პ.ო. ბოქს 364,  
ბელიზე სიტი, ბელიზი 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21624 R  
(151) 2011 07 13 
(732) დიანატუს მენეჯმენტ ლიმიტიდ 

არქ. მაკარიოუ III, 69, ტლაის ტაუერი,  
3 ფლორი, ფლეტ/ოფის 301, 1070,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
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(111) M 2011 21625 R  
(151) 2011 07 13 
(732) დიანატუს მენეჯმენტ ლიმიტიდ 

არქ. მაკარიოუ III, 69, ტლაის ტაუერი,  
3 ფლორი, ფლეტ/ოფის 301, 1070,  
ნიქოზია, კვიპროსი 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21632 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „ჯი-ემ-სი ჯგუფი“ 

სანაპიროს ქ. 3, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21650 R  
(151) 2011 07 22 
(732) ფეირ თრიის ტრეიდმარკს აპს 

ლევეტვე 30, გრადსტრუპი, 8740  
ბრადსტრუპი, დანია 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21633 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „BTM TEXTILE“ 

მელიქიშვილის ქ. 25, ბ. 3, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21634 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „MOOD“ 

მელიქიშვილის ქ. 25, ბ. 3, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21651 R  
(151) 2011 07 22 
(732) შპს „პროვიზია“ 

პეტრიწის 6, ბ. 139, 0131, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2011 21635 R  
(151) 2011 07 13 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესენს სენტერი, სიტი-ოფ- 
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი  
48265-3000, აშშ 

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21636 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21637 R  
(151) 2011 07 13 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21653 R  
(151) 2011 07 22 
(732) შპს „ახალი ნათება“ 

ალ. ყაზბეგის გამქ. 25ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21654 R  
(151) 2011 07 22 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ტრეიდინგ სერვისიზ  

ლიმიტიდ 
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,  
ირლანდია 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21655 R  
(151) 2011 07 22 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ. 

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

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
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(111) M 2011 21657 R  
(151) 2011 07 22 
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა. 

კე ჟანრენო 3, CH-2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21658 R  
(151) 2011 07 22 
(732) შპს „ლუქსი 2004“ 

თევდორე მღვდლის ქ. 53, 0154,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2022 01 31 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 21597 R  
(151) 2011 07 11 
(732) შპს„ სუპერბეთი 2014“ 

ონიაშვილის ქ. 1, თბილისი, საქართველო 
(141) 2022 01 21 
__________________________________________ 
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(111) M 2020 33078 R  
(732) ფაბა ინტერნეიშნლ ფზე 

P.O. box: ოფისი LB04128, ჯებელ ალი  
ფრი ზოუნი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(791) შპს „დაფნა“ 
ლილოს დასახლება (ნაკვ. 05/004), ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი, 
საქართველო 

(793) №1667 
25 01 2022-დან 02 09 2030-მდე 
განსაკუთრებული 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლეულის პროდუქტები, პურ-ფუნ-
თუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თა-
ფლი, ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში; 
ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზნესის სფე-
როში; საოფისე სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 33079 R  
(732) ფაბა ინტერნეიშნლ ფზე 

P.O. box: ოფისი LB04128, ჯებელ ალი  
ფრი ზოუნი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(791) შპს „დაფნა“ 
ლილოს დასახლება (ნაკვ. 05/004), ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი, 
საქართველო  

(793) №1668 
25 01 2022-დან 02 09 2030-მდე 
განსაკუთრებული 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლეულის პროდუქტები, პურ-ფუნ-
თუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თა-
ფლი, ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში; 
ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზნესის 
სფეროში; საოფისე სამსახური. 
__________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
(111) M 2020 33080 R  
(732) ფაბა ინტერნეიშნლ ფზე 

P.O. box: ოფისი LB04128, ჯებელ ალი  
ფრი ზოუნი, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(791) შპს „დაფნა“ 
ლილოს დასახლება (ნაკვ. 05/004), ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი, 
საქართველო  

(793) №1669 
25 01 2022-დან 02 09 2030-მდე 
განსაკუთრებული 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლეულის პროდუქტები, პურ-ფუნ-
თუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თა-
ფლი, ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში; 
ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზნესის სფე-
როში; საოფისე სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26163 R  
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

ს/ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზოუნ,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(791) შპს „დაფნა“ 
ლილოს დასახლება (ნაკვ. 05/004), ისანი- 
სამგორის რაიონი, თბილისი, 
საქართველო  

(793) №1670 
25 01 2022-დან 28 07 2025-მდე 
განსაკუთრებული 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოე-
ბისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის 
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრე-
ბო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
ქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);  
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწ-
ყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა 
(რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); 
შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 

სალიცენზიო ხელშეკრულებების რეგისტრაცია 
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გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუ-
შეული, საკონდიტრო ნაწარმი,აყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31515 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) №1674 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31516 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) №1673 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
განსაკუთრებული 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31994 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  

საქართველო 
(793) №1675 

25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31996 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) №1676 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31997 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) №1677 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31998 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) №1678 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
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ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები.  
__________________________________________ 
(111) M 2019 32001 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) №1679 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 32003 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) №1680 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 32005 R  
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(791) შპს „აგროქართლი“ 

ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) №1681 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მა-
ვნე მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარა-
ტები.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31909 R  
(732) ადამა აგან ლტდ 

პ.ო. ბოქს 262, ნოზენ ინდასტრიალ ზოუნ,  
აშდოდ 7710201, ისრაელი 

(791) შპს „აგროქართლი“ 
ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი, 
საქართველო 

(793) №1671 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
ექსკლუზიური 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; მავნე მცენარეების 
გასანადგურებელი პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31910 R  
(732) ადამა აგან ლტდ 

პ.ო. ბოქს 262, ნოზენ ინდასტრიალ ზოუნ,  
აშდოდ 7710201, ისრაელი 

(791) შპს „აგროქართლი“ 
ცხინვალის გზატკეცილი 4, 1400 გორი,  
საქართველო 

(793) 1672 
25 01 2022-დან 25 01 2024-მდე 
განსაკუთრებული 

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრე-
პარატები; ინსექტიციდები; მავნე მცენარეების 
გასანადგურებელი პრეპარატები. 
__________________________________________ 
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სისტემური საძიებლები 
 

გამოგონებები 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 61 K 8/23; A 61 K 31/10; A 61 K 31/07; A 61 K 31/19; 
A 61 K 31/375; A 61 K 33/24; A 61 K 8/362; A 61 K 8/365; 

A 61 K 8/67; A 61 K 31/28; A 61 P 17/06; A 61 P 17/08; 
A 61 P 17/00; A 61 Q 17/00; A 61 Q 19/00 

AP 2022 15466 A 

A 61 К 47/68; A 61 К 39/395; C 07 К 16/28 AP 2022 14922 A 
B 21 C 5/00; B 21 J 7/16 AP 2022 15566 A 

C 07 K 16/44; C 07 K 16/18 AP 2022 15170 A 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AP 2022 14922 A A 61 К 47/68; A 61 К 39/395; C 07 К 16/28 
AP 2022 15170 A C 07 K 16/44; C 07 K 16/18 

AP 2022 15466 A 

A 61 K 8/23; A 61 K 31/10; A 61 K 31/07; A 61 K 31/19; 
A 61 K 31/375; A 61 K 33/24; A 61 K 8/362; A 61 K 8/365; 

A 61 K 8/67; A 61 K 31/28; A 61 P 17/06; A 61 P 17/08; 
A 61 P 17/00; A 61 Q 17/00; A 61 Q 19/00 

AP 2022 15566 A B 21 C 5/00; B 21 J 7/16 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 

და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 61 K 39/00; A 61 K 9/16 P 2022 7351 B AP 2021 15318 A 
C 02 F 1/52 P 2022 7348 B AP 2021 15036 A 

E 02 D 17/20; E 02 D 29/02 P 2022 7349 B AP 2021 14774 A 
E 06 B 11/02 P 2022 7346 B AP 2021 15149 A 
F 41 H 1/02 P 2022 7350 B AP 2021 14161 A 

G 07 C 13/00 P 2022 7347 B AP 2021 15364 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) 

საერთაშორისო კ ლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

P 2022 7346 B AP 2021 15149 A E 06 B 11/02 
P 2022 7347 B AP 2021 15364 A G 07 C 13/00 
P 2022 7348 B AP 2021 15036 A C 02 F 1/52 
P 2022 7349 B AP 2021 14774 A E 02 D 17/20; E 02 D 29/02 
P 2022 7350 B AP 2021 14161 A F 41 H 1/02 
P 2022 7351 B AP 2021 15318 A A 61 K 39/00; A 61 K 9/16 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AP 2016 14161 AP 2021 14161 A P 2022 7350 B 
AP 2016 14774 AP 2021 14774 A P 2022 7349 B 
AP 2019 15036 AP 2021 15036 A P 2022 7348 B 
AP 2019 15149 AP 2021 15149 A P 2022 7346 B 
AP 2018 15318 AP 2021 15318 A P 2022 7351 B 
AP 2020 15364 AP 2021 15364 A P 2022 7347 B 

 
სასარგებლო მოდელები 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

A 01 C 9/06 AU 2022 15775 U 
G 09 F 19/00 AU 2022 15550 U 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AU 2022 15550 U G 09 F 19/00 
AU 2022 15775 U A 01 C 9/06 
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სისტემური საძიებლები 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა 
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

პატენტის ნომერი 
 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

A 01 K 67/033 U 2022 2108 Y AU 2021 15477 U 
C 05 G 3/00 U 2022 2107 Y AU 2021 15374 U 

 
პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

პატენტის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

U 2022 2107 Y AU 2021 15374 U C 05 G 3/00 
U 2022 2108 Y AU 2021 15477 U A 01 K 67/033 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

პატენტის ნომერი 
(11) 

AU 2020 15374 AU 2021 15374 U U 2022 2107 Y 
AU 2020 15477 AU 2021 15477 U U 2022 2108 Y 

 
დიზაინები 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის 

გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 
27-99 AD 2022 1236 S 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო 

კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

AD 2022 1236 S 27-99 
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სისტემური საძიებლები 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, რეგისტრაციის ნომრისა 
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

 (11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

09-01 D 2022 920 S AD 2021 1218 S 
19-08 D 2022 919 S AD 2021 1230 S 
19-08 D 2022 921 S AD 2021 1219 S 

 
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი 
 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(10) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 
(51) 

D 2022 919 S AD 2021 1230 S 19-08 
D 2022 920 S AD 2021 1218 S 09-01 
D 2022 921 S AD 2021 1219 S 19-08 

 
განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა 

და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის ნომერი 
 (21) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების ნომერი 

(10) 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

AD 2021 1218 AD 2021 1218 S D 2022 920 S 
AD 2021 1219 AD 2021 1219 S D 2022 921 S 
AD 2021 1230 AD 2021 1230 S D 2022 919 S 
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სისტემური საძიებლები 

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი 
 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და რეგისტრაციის ნომრის 
შესაბამისობის ცხრილი 

 
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი 

(51) 
რეგისტრაციის ნომერი 

 (11) 

09-03 D 2022 922 S 

 
 

რეგისტრაციის ნომრის და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის 
შესაბამისობის ცხრილი 

 

რეგისტრაციის ნომერი 
(11) 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის 
ინდექსი 

(51) 
D 2022 922 S 09-03 

 
განაცხადის ნომრის და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
განაცხადის ნომერი 

 (21) 
რეგისტრაციის ნომერი 

(11) 

AD 2021 1254 D 2022 922 S 
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სისტემური საძიებლები 

სასაქონლო ნიშნები 
 

რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების 
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი 

 
 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

(111) 

განაცხადის  
ნომერი 

(210) 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

ბიულეტენის 
ნომერი 

1 2 3 4 
M 2022 34976 R AM 116253 – 3(5822022 
M 2022 34977 R AM 116248 – 3(5822022 
M 2022 34978 R AM 116247 – 3(5822022 
M 2022 34979 R AM 106957 AM 2021 106957 A 13(569)2021 
M 2022 34980 R AM 106956 AM 2021 106956 A 13(569)2021 
M 2022 34981 R AM 108774 AM 2021 108774 A 12(568)2021 
M 2022 34982 R AM 108775 AM 2021 108775 A 12(568)2021 
M 2022 34983 R AM 109019 AM 2021 109019 A 13(569)2021 
M 2022 34984 R AM 110756 AM 2021 110756 A 13(569)2021 
M 2022 34985 R AM 110758 AM 2021 110758 A 13(569)2021 
M 2022 34986 R AM 110769 AM 2021 110769 A 13(569)2021 
M 2022 34987 R AM 110784 AM 2021 110784 A 13(569)2021 
M 2022 34988 R AM 110790 AM 2021 110790 A 13(569)2021 
M 2022 34989 R AM 110962 AM 2021 110962 A 13(569)2021 
M 2022 34990 R AM 110966 AM 2021 110966 A 13(569)2021 
M 2022 34991 R AM 111412 AM 2021 111412 A 16(572)2021 
M 2022 34992 R AM 111414 AM 2021 111414 A 16(572)2021 
M 2022 34993 R AM 111525 AM 2021 111525 A 16(572)2021 
M 2022 34994 R AM 111526 AM 2021 111526 A 16(572)2021 
M 2022 34995 R AM 111587 AM 2021 111587 A 16(572)2021 
M 2022 34996 R AM 111738 AM 2021 111738 A 18(574)2021 
M 2022 34997 R AM 111841 AM 2021 111841 A 18(574)2021 
M 2022 34998 R AM 111858 AM 2021 111858 A 17(573)2021 
M 2022 34999 R AM 111957 AM 2021 111957 A 18(574)2021 
M 2022 35000 R AM 111958 AM 2021 111958 A 19(575)2021 
M 2022 35001 R AM 111961 AM 2021 111961 A 17(573)2021 
M 2022 35002 R AM 111962 AM 2021 111962 A 18(574)2021 
M 2022 35003 R AM 111963 AM 2021 111963 A 18(574)2021 
M 2022 35004 R AM 111964 AM 2021 111964 A 18(574)2021 
M 2022 35005 R AM 112044 AM 2021 112044 A 18(574)2021 
M 2022 35006 R AM 112045 AM 2021 112045 A 18(574)2021 
M 2022 35007 R AM 112046 AM 2021 112046 A 18(574)2021 
M 2022 35008 R AM 112047 AM 2021 112047 A 18(574)2021 
M 2022 35009 R AM 112048 AM 2021 112048 A 18(574)2021 
M 2022 35010 R AM 112049 AM 2021 112049 A 18(574)2021 
M 2022 35011 R AM 112081 AM 2021 112081 A 19(575)2021 
M 2022 35012 R AM 112089 AM 2021 112089 A 19(575)2021 
M 2022 35013 R AM 112095 AM 2021 112095 A 19(575)2021 
M 2022 35014 R AM 112158 AM 2021 112158 A 18(574)2021 
M 2022 35015 R AM 112172 AM 2021 112172 A 19(575)2021 
M 2022 35016 R AM 112173 AM 2021 112173 A 19(575)2021 
M 2022 35017 R AM 112271 AM 2021 112271 A 18(574)2021 
M 2022 35018 R AM 112298 AM 2021 112298 A 18(574)2021 
M 2022 35019 R AM 112368 AM 2021 112368 A 18(574)2021 
M 2022 35020 R AM 112472 AM 2021 112472 A 18(574)2021 
M 2022 35021 R AM 112476 AM 2021 112476 A 19(575)2021 
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სისტემური საძიებლები 

1 2 3 4 
M 2022 35022 R AM 112477 AM 2021 112477 A 19(575)2021 
M 2022 35023 R AM 112478 AM 2021 112478 A 19(575)2021 
M 2022 35024 R AM 112479 AM 2021 112479 A 19(575)2021 
M 2022 35025 R AM 112483 AM 2021 112483 A 19(575)2021 
M 2022 35026 R AM 112484 AM 2021 112484 A 19(575)2021 
M 2022 35027 R AM 112498 AM 2021 112498 A 19(575)2021 
M 2022 35028 R AM 111446 AM 2021 111446 A 16(572)2021 
M 2022 35029 R AM 112480 AM 2021 112480 A 19(575)2021 
M 2022 35030 R AM 109764 AM 2021 109764 A 19(575)2021 
M 2022 35031 R AM 110192 AM 2021 110192 A 18(574)2021 
M 2022 35032 R AM 111064 AM 2021 111064 A 13(569)2021 
M 2022 35033 R AM 116388 – 3(5822022 
M 2022 35034  R AM 116251 – 3(5822022 

 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის  

შესაბამისობის ცხრილი 
 

განაცხადის 
გამოქვეყნების 

ნომერი 
(260) 

განაცხადის ნომერი 
(210) 

 1 2 
AM 2022 113592 A AM 113592 
AM 2022 113594 A AM 113594 
AM 2022 113595 A AM 113595 
AM 2022 113600 A AM 113600 

1 2  AM 2022 113601 A AM 113601 
AM 2022 98567 A AM 98567  AM 2022 113609 A AM 113609 
AM 2022 99509 A AM 99509  AM 2022 113613 A AM 113613 

AM 2022 110765 A* AM 110765  AM 2022 113614 A AM 113614 
AM 2022 110767 A* AM 110767  AM 2022 113616 A AM 113616 
AM 2022 110768 A* AM 110768  AM 2022 113686 A AM 113686 
AM 2022 112264 A AM 112264  AM 2022 113697 A AM 113697 
AM 2022 112475 A AM 112475  AM 2022 113698 A AM 113698 
AM 2022 112599 A AM 112599  AM 2022 113699 A AM 113699 
AM 2022 112668 A AM 112668  AM 2022 113704 A AM 113704 
AM 2022 112940 A AM 112940  AM 2022 113709 A AM 113709 
AM 2022 113216 A AM 113216  AM 2022 113710 A AM 113710 
AM 2022 113218 A AM 113218  AM 2022 113762 A AM 113762 
AM 2022 113225 A AM 113225  AM 2022 113774 A AM 113774 
AM 2022 113260 A AM 113260  AM 2022 113864 A AM 113864 
AM 2022 113261 A AM 113261  AM 2022 113873 A AM 113873 
AM 2022 113281 A AM 113281  AM 2022 113874 A AM 113874 
AM 2022 113378 A AM 113378  AM 2022 113876 A AM 113876 
AM 2022 113399 A AM 113399  AM 2022 113971 A AM 113971 
AM 2022 113400 A AM 113400  AM 2022 113980 A AM 113980 
AM 2022 113422 A AM 113422  AM 2022 113981 A AM 113981 
AM 2022 113423 A AM 113423  AM 2022 114000 A AM 114000 
AM 2022 113485 A AM 113485  AM 2022 114001 A AM 114001 
AM 2022 113498 A AM 113498  AM 2022 114027 A AM 114027 
AM 2022 113504 A AM 113504  AM 2022 114061 A AM 114061 
AM 2022 113584 A AM 113584  AM 2022 114125 A AM 114125 
AM 2022 113589 A AM 113589    
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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 2022 113216 A 
29 AM 2022 113218 A 
29 AM 2022 113699 A 

1 2  30 AM 2022 113216 A 
1 AM 2022 113971 A  30 AM 2022 113218 A 
3 AM 2022 113589 A  32 AM 2022 110765 A* 
3 AM 2022 113616 A  32 AM 2022 110767 A* 
3 AM 2022 113709 A  32 AM 2022 110768 A* 
3 AM 2022 113774 A  32 AM 2022 113874 A 
3 AM 2022 113876 A  32 AM 2022 113980 A 
3 AM 2022 113971 A  33 AM 2022 112264 A 
5 AM 2022 113400 A  33 AM 2022 112475 A 
5 AM 2022 113589 A  33 AM 2022 112599 A 
5 AM 2022 113592 A  33 AM 2022 112668 A 
5 AM 2022 113609 A  33 AM 2022 113399 A 
5 AM 2022 113709 A  33 AM 2022 113704 A 
5 AM 2022 113710 A  33 AM 2022 113864 A 
5 AM 2022 113774 A  33 AM 2022 114061 A 
5 AM 2022 113971 A  33 AM 2022 98567 A 
6 AM 2022 113281 A  34 AM 2022 113686 A 
7 AM 2022 113281 A  34 AM 2022 113873 A 
7 AM 2022 113600 A  35 AM 2022 113225 A 
7 AM 2022 113601 A  35 AM 2022 113281 A 
7 AM 2022 114000 A  35 AM 2022 113400 A 
7 AM 2022 114001 A  35 AM 2022 113504 A 
8 AM 2022 113281 A  35 AM 2022 113584 A 
9 AM 2022 113281 A  35 AM 2022 113600 A 
9 AM 2022 113498 A  35 AM 2022 113601 A 
9 AM 2022 113697 A  35 AM 2022 113686 A 
9 AM 2022 113698 A  35 AM 2022 113864 A 
9 AM 2022 114000 A  35 AM 2022 114125 A 
9 AM 2022 114001 A  35 AM 2022 98567 A 
11 AM 2022 113281 A  36 AM 2022 113584 A 
11 AM 2022 113600 A  36 AM 2022 113594 A 
11 AM 2022 113601 A  36 AM 2022 113595 A 
11 AM 2022 114000 A  36 AM 2022 113600 A 
11 AM 2022 114001 A  36 AM 2022 113601 A 
12 AM 2022 113981 A  36 AM 2022 113613 A 
14 AM 2022 113697 A  36 AM 2022 113614 A 
14 AM 2022 113698 A  37 AM 2022 113600 A 
16 AM 2022 113260 A  37 AM 2022 113601 A 
16 AM 2022 113261 A  37 AM 2022 113613 A 
16 AM 2022 113971 A  37 AM 2022 113614 A 
18 AM 2022 113378 A  37 AM 2022 114001 A 
18 AM 2022 113697 A  38 AM 2022 113485 A 
18 AM 2022 113698 A  39 AM 2022 113422 A 
20 AM 2022 112940 A  39 AM 2022 113423 A 
21 AM 2022 113589 A  39 AM 2022 113600 A 
24 AM 2022 113378 A  39 AM 2022 113601 A 
25 AM 2022 113378 A  39 AM 2022 113981 A 
26 AM 2022 113697 A  40 AM 2022 113600 A 
26  AM 2022 113698 A  40  AM 2022 113601 A 
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სისტემური საძიებლები 

 
დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის 

საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2  1 2 
41 AM 2022 113260 A  42 AM 2022 113601 A 
41 AM 2022 113261 A  43 AM 2022 113218 A 
41 AM 2022 113485 A  43 AM 2022 114027 A 
41 AM 2022 113584 A  43 AM 2022 98567 A 
41 AM 2022 113600 A  43 AM 2022 99509 A 
41 AM 2022 113601 A  44 AM 2022 113584 A 
42 AM 2022 113584 A  45 AM 2022 113600 A 
42 AM 2022 113594 A  45 AM 2022 113601 A 
42 AM 2022 113595 A  45 AM 2022 113762 A 
42 AM 2022 113600 A    

საქონლისა და/ან 
მომსახურების კლასი 

(511) 

დაჩქარებული პროცედურით 
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის 

ნომერი 
(111) 

5 M 2022 34978 R 
29 M 2022 35033 R 
34 M 2022 35034 R 
35 M 2022 35034 R 
42 M 2022 34977 R 
43 M 2022 34976 R 
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სამრეწველო საკუთრების 
ოფიციალური ბიულეტენი     

 

 

3(582) 
 

 

გამოგონებები 

სასარგებლო მოდელები 

დიზაინები 

სასაქონლო ნიშნები 

 
 

 

 

 

მთავარი რედაქტორი:    ნ. ბებრიშვილი 
კორექტორი:  ლ. ჭანტურია 

დამკაბადონებლები:        მ. ორდენიძე 
ქ. სვანიძე 

პოლიგრაფიული ჯგუფი:  მ. მეჩიტიშვილი  
ი. გოგოლაშვილი 
ლ. დოლიძე 

 

 

 

 

 

 
ხელმოწერილია გამოსაცემად 2022 02 09 
 

ტირაჟი 10 
შეკვეთა #3 
ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქპატენტის ვებგვერდზე 

 

 

სათავო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №5; ფაქსი: (+995 32) 2252531 
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. №31; ტელ.: (+995 32) 2252531 

info@sakpatenti.gov.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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