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gamoqveynebis TariRi – 2016 03 10 



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

13681; 13691; 13454; 13814; 13655; 13654; 13529; 13177; 13312; 13594; 13545 
 

• patentebi:  

6439-6445 
 

sasargeblo modelebi 
 

• patenti:  

1889 
  

dizainebi 
 

• registrirebuli dizainebi:  

664-665 
 

• dizainebi, romlebic  registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos  
     teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT: 

86291; 86293;, 86294; 86305; 87833; 87835; 87841; 87857; 86309; 86391; 86408; 87925; 86361; 86363; 
86407; 86412; 86444; 87686; 87687; 88120; 88167; 88289; 88327; 86610; 86781; 87032; 87464; 87529; 
88355; 88375, 88376; 88441  

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

78229; 78231; 78737; 78740; 79635; 80020; 81207; 81341; 81864; 81890; 81904, 81905; 81941; 81995; 
82118; 82134; 82205; 82210; 82259; 82309; 82344, 82345; 82357; 82439-82442; 82444-82446; 82449; 
82452; 82495; 82547; 82565; 82599; 82610, 82611; 82614, 82615; 82620, 82621; 82633; 82636; 82676-      
-82678; 82695; 82716; 82740; 82818-82820; 82822; 82833, 82834; 82870, 82871; 82965; 83000, 83001; 
83194; 83243; 83245; 83247; 83249; 83344; 83383; 83392; 83464; 83485; 83512 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

26794-26867 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

26790-26793; 26868-26872 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 

77989*; 78167*; 78613*; 78984*; 79209; 79518; 80109; 80124; 80133, 80834; 80838; 80840, 80841; 
80851; 81103; 81201; 81325; 81331; 81454; 81459; 81661; 81707; 81748; 81772, 81773; 81776, 81777; 
81779; 81820; 81828; 81838; 81851; 81853; 81857; 81862; 81894-81896; 81909; 81911; 81915; 81918; 
81920; 81924; 81938, 81939; 81946; 81952; 81960; 81968; 81970, 81971; 81973, 81974; 81976, 81977; 
82052; 82087, 82088; 82115, 82116; 82121, 82122; 82126; 82128, 82129; 82131, 82132; 82135-82138; 
82140-82144; 82146-82148; 82163; 82174, 82175; 82203; 82208; 82243-82249; 82269, 82270; 82272; 
82274; 82278-82281; 82283; 82300-82302; 82304, 82305; 82324; 82346-82356; 82359; 82361; 82363-        
-82367; 82387, 82388; 82393, 82394; 82415; 82417; 82483, 82484; 82487, 82488; 82496-82498; 82543-      
-82546; 82738, 82739; 82770, 82771; 82774 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 

75963; 76109; 76516; 77239; 77419; 77422; 77434; 77752; 78450; 78615; 78938; 79732; 79737, 79738; 
79850; 79878; 80244; 80267; 80337; 80372; 80376; 80386; 80389; 80392-80395; 80400; 80402; 80406; 
80415; 80440-80444; 80447-80463; 80465; 80467-80469; 80472, 80473; 80475-80480; 80484; 80486; 
80493; 80496; 80498-80501; 80504-80507; 80511-80515; 80517-80519; 80521, 80522; 80524; 80527-         
-80529; 80533, 80534; 80538, 80539; 80541; 80544; 80549; 80552, 80553; 80555; 80557; 80564-80566; 
80574; 80612; 80628; 80630; 80640, 80641; 80643; 80647-80649; 80658; 80668, 80669; 80674, 80675; 
80677; 80687-80689; 80691; 80693; 80701; 80703, 80704; 80731, 80732; 80758-80761; 80763; 81063-       
-81068; 81078; 81113; 81115 

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba 
 

• adgilwarmoSobis dasaxelebis registraciaSi cvlilebebis Setana: 

10 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(10) AP 2016 13681 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 D 17/00 
(21) AP 2014 013681 (22) 2014 12 25 
(71) სსიპ სოფლის მეურნეობის  

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი (GE) 
მარშალ გელოვანის გამზ. 6, 0159, 
თბილისი (GE) 

(72) ვლადიმერ მირუაშვილი (GE); 
გიორგი ტორიაშვილი (GE) 

(54) ძირხვენების ამღები მოწყობილობა 
(57) მოწყობილობა შეიცავს ჩარჩოზე 1 და-
მონტაჟებულ ელევატორის 12 მქონე სასეპა-
რაციო მოწყობილობას, რომელიც შესრულე-
ბულია სახსრებიანი ძელების 2, 3, 4 და 5 სა-
შუალებით დამაგრებული ღეროებიანი სექცი-
ების 10 და 11 სახით. აღნიშნული სექციები 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით სი-
ვრცული მოძრაობისათვის ერთმანეთთან და-
კავშირებულია სახსრებიანი ძელით 14, ამას-
თან, ერთ-ერთი სექცია კინემატიკურად დაკავ-
შირებულია მრუდმხარა-ბარბაცა მექანიზ-
მთან 13. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  4 

 
________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) AP 2016 13691 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 D 17/00 
(21) AP 2014 013691 (22) 2014 12 31 
(71) სსიპ სოფლის მეურნეობის 

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი (GE) 
მარშალ გელოვანის გამზ.6, 0159,  
თბილისი (GE) 

(72) ვლადიმერ მირუაშვილი (GE); 
ოთარ ქარჩავა (GE); 
ნოდარ ნათენაძე (GE) 

(54) კარტოფილის ამღები მოწყობილობა 
(57) მოწყობილობა შეიცავს ჩარჩოს 1, რო-
მელზეც დამონტაჟებულია ამომთხრელი სახ-
ნისი 4 და გრძივი ტრანსპორტიორის სახით 
შესრულებული სასეპარაციო მოწყობილობა. 
ჩარჩოზე შესრულებულია სამკუთხედის ფორ- 

 
მის სარბენი ბილიკი 2, რომელშიც მოძრაობის 
შესაძლებლობით მოთავსებულია სახნისთან 
დაკავშირებული გორგოლაჭი 3, ამასთან, 
სარბენი ბილიკის ერთ მხარეს ჩადგმულია 
ავტომატური ჩამკეტი მექანიზმი 11-13. სახ-
ნისი მიმმართველში 6 მოთავსებული ბერ-
კეტით 7 სახსრულად დაკავშირებულია მრუდ-
მხარა-ბარბაცა მექანიზმთან 8, რომლის მრუ-
დმხარას ბრუნვის ცენტრი მიმმართველის 
მიმართ განლაგებულია ექსცენტრულად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  1 
________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2016 13454 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 36/185 
A 61 K 36/736 
A 61 K 36/889 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

A 61 K 36/53 
A 61 K 9/00 
A 61 P 17/02 
A 61 P 17/06 
A 61 P 17/08 

(21) AP 2012 013454 (22) 2012 09 10 
(31) 11007992.8 
(32) 2011 09 30 
(33) EP 
(71) ალნაფარმ გმბჰ & კო. კგ (DE) 

პოპენბიუტელერ ბოგენ 68, D-22399  
ჰამბურგი (DE) 

(72) ალი ნახავანდი (DE) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2014 04 30 
(86) PCT/EP2012/003802, 2012 09 10 
(54) კანზე დასატანი კომპოზიცია და 

მისი გამოყენება 
(57)  კომპოზიცია შეიცავს შემვსებს, ქოქოსის 
Cocos nucifera, ტყის თხილის Corylus, Gevuina 
avellana-ისა და ჭინჭრის Urtica urens L. ზეთებს. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
              10 დამოკიდებული 
________________________________________ 
 
 

ganyofileba B 
 
B 61 
 
(10) AP 2016 13814 A (51) Int. Cl. (2006)  

B 61 L 23/00 
(21) AP 2015 013814 (22) 2015 04 30 
(71) სიმონ კვირკვია  (GE) 

ს. ცინცაძის ქ. 50, ბ. 75, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) სიმონ კვირკვია  (GE) 
(54) მატარებელთა მოძრაობის  

რეგულირების ხერხი 
(57) ხერხი ითვალისწინებს სარელსო წრე-
დების მდგომარეობის განსაზღვრას, ამასთან,   
ყოველი სარელსო წრედისთვის წინასწარ 
ახორციელებენ შესასვლელი წინაღობების   
სიდიდეების გამოთვლას ავტომატური სალო-
კომოტივო სიგნალიზაციის თითოეული   სიხ-
შირისთვის უქმი სვლისა და მოკლე შერთვის 
რეჟიმში და ექსპლუატაციის პროცესში სარე-
ლსო წრედების შესაბამისი წინაღობების მიმ-
დინარე მნიშვნელობებთან გამოთვლილი სი-
დიდეების შედარებით ადგენენ სარელსო 
წრედების   რეჟიმს. მატარებელს ავტომატური 
სალოკომოტივო სიგნალიზაციის სიგნალს 
აწვდიან   დენის სტაბილიზაციის რეჟიმში. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  5  
________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2016 13655 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 273/16 
C 07 C 273/02 
B 01 J 2/22 

(21) AP 2012 013655 (22) 2012 10 12 
(62) 11185307.3 2011 10 14 (EP) 
(31) 11185307.3 
(32) 2011 10 14 
(33) EP 
(71) სტამიკარბონ ბ.ვ. (NL) 

მერკატორ 3, NL-6135 KW სიტარდი (NL) 
(72) იოჰანეს ხენრიკუს მენენი (NL) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2014 12 04 
(86) PCT/NL2012/050715, 2012 10 12 
(54) შარდოვანას საბოლოო 

დამუშავების ხერხი 
(57) შარდოვანს წარმოების დანადგარის წარ-
მადობის გაზრდის ხერხი, აღნიშნული დანად-
გარის საბოლოო დამუშავების სექციის 
წარმადობის გაზრდის მეშვეობით, მოიცავს 
პარალელური საბოლოო დამუშავების სექცი-
ის სახით მოწყობილობის დამატებას, რომე-
ლიც გამოიყენება ხსნარიდან შარდოვანას 
კრისტალიზაციისთვის მშრალი დროსელირე-
ბის მეშვეობით, და მოწყობილობის დამატე-
ბას მექანიკური ძალის გამოსაყენებლად 
შარდოვანას კრისტალების მიმართ. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  4 
________________________________________ 
 
(10) AP 2016 13654 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 273/16 
C 07 C 273/03 
B 01 J 2/23 

(21) AP 2012 013654 (22) 2012 10 12 
(62) 11185307.3 2011 10 14 (EP) 
(31) 11185307.3 
(32) 2011 10 14 
(33) EP 
(71) სტამიკარბონ ბ.ვ. (NL) 

მერკატორ 3, NL-6135 KW სიტარდი (NL) 
(72) იოჰანეს ხენრიკუს მენენი (NL) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2014 12 04 
(86) PCT/NL2012/050715, 2012 10 12 
(54) შარდოვანას საბოლოო  

დამუშავების ხერხი 
(57) შარდოვანას წარმოების არსებული დანა-
დგარის მოდიფიკაციის ხერხი ამიაკის და 
მტვრის შემცირებისთვის, მოიცავს დანადგარ-
ზე მოწყობილობის დამატებას, რომელიც 
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gamogonebebi 

გამოიყენება ხსნარიდან შარდოვანას კრისტა-
ლიზაციისთვის მშრალი დროსელირებით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  4 
________________________________________ 
 
(10) AP 2016 13529 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 H 19/00 
C 07 H 19/06 
C 07 H 19/14 
C 07 H 19/16 
A 61 K 31/4184 
A 61 K 31/522 
A 61 K 31/506 
A 61 K 31/4192 
C 07 D 471/04 
C 07 D 473/34 
A 61 P 31/14 
C 12 N 9/99 
A 61 K 31/675 
A 61 K 31/708 
A 61 K 31/7068 
A 61 K 31/7072 

(21) AP 2012 013529 (22) 2012 12 20 
(31) 61/5479,560; 61/613,836 
(32) 2011 12 22; 2012 03 21 
(33) US; US 
(71) ელიოს ბიოფარმა, ინკ. (US) 

260 ე. გრანდ ევენიუ 2- ნდ ფლოორ საუტ  
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, 94080 (US) 

(72) ლეონიდ ბეიგელმანი (US); 
გუანჯი ვანგი (US); 
დევიდ ბერნარდ სმიტი (US); 
ჯერომე დევალი (US); 
მარიჯა პრჰავკ (US) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2014 07 22 
(86) PCT/US2012/071063, 2012 12 20 
(54) ჩანაცვლებული ნუკლეოტიდები, 

ნუკლეოზიდები და მათი ანალოგები 
(57) მოცემული გამოგონება ეხება ნუკლე-
ოზიდებს, ნუკლეოტიდებს, მათ ანალოგებს და 
ფარმაცევტულ კომპოზიციებს, რომლებიც 
შეიცავს ერთ ან მეტ ნუკლეოზიდს, ნუკლე-
ოტიდს და მათ ანალოგებს. ამასთან, მოცემუ-
ლი განაცხადი ეხება ამ ნაერთების და მათი 
კომპოზიციების გამოყენებას პარამიქსოვი-
რუსის და/ან ორთომიქსოვირუსის დაავადების 
შემსუბუქების და/ან მკურნალობისთვის. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
 90 დამოკიდებული 
________________________________________ 
 
(10) AP 2016 13177 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/28 
A 61 P 35/02 

(21) AP 2011 013177 (22) 2011 12 30 
(31) 61/428,699; 61/470,406; 61/470,382;  

61/485,104 

(32) 2010 12 30; 2011 03 31; 2011 03 31;  
2011 05 11 

(33) US; US; US; US 
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კამპანი 

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

(72) კატლინ ენ ელიასი (US); 
გრეგორი ლანდესი (US); 
შვეტა სინგი (US); 
ვაუტერ კორვერი (US); 
ენდრიუ ვოლგინ დრეიკი (US); 
მერი ჰააკ-ფრენდშო (US); 
გიორგი პალ სნელი (US); 
ვინაი ბჰასკარი (US) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(85) 2013 07 29 
(86) PCT/US2011/068235, 2011 12 30 
(54) ანტი - CD38 ანტისხეულები 
(57) მოცემული გამოგონება განეკუთვნება 
იზოლირებულ ანტისხეულებს, რომლებიც 
შეკავშირდებიან ადამიანის CD38-თან და ცი-
ნომოლგუსის CD38-თან. ასევე, გამოგონება 
განეკუთვნება ფარმაცევტულ კომპოზიციებს, 
რომლებიც შეიცავენ აღნიშნულ ანტისხეუ-
ლებს და ამ ანტისხეულების გამოყენებას 
თერაპიულ და დიაგნოსტიკურ მეთოდებში. 
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 
                  7 დამოკიდებული 
ფიგურა: 13 
________________________________________ 
 
C 12 
 
(10) AP 2016 13312 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 G 3/06 
(21) AP 2013 013312 (22) 2013 12 05 
(71) ჟორა გაბრიჭიძე (GE) 

გლდანის I მკრ., კორპ. 4, ბ. 44, 0167, 
თბილისი (GE); 
ნანი მიქავა (GE) 
გლდანის I მკრ., კორპ. 4, ბ. 44, 0167,  
თბილისი (GE); 
ნატა გოგოხია (GE) 
გლდანის I მკრ., კორპ. 4, ბ. 44, 0167,  
თბილისი (GE) 

(72) ჟორა გაბრიჭიძე (GE); 
ნანი მიქავა (GE); 
ნატა გოგოხია (GE) 

(54) შებოლილი არყის წარმოების ხერხი 
(57) ხერხი ითვალისწინებს 96%-იანი რექტი-
ფიცირებული სპირტის განზავებას წყლით, 
კუპაჟირებას და სიმაგრის კორექტირებას, 
ამასთან, კუპაჟირებამდე არაყში დამატებით 
ხდება შებოლილი წყლის დამატება 40% 
სპირტშემცველობამდე დაყვანით, დაყოვნება 
4-5 სთ, გაფილტვრა ჯერ კარგად გარეცხილ 
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მდინარის ქვიშაში, შემდეგ კი ნახშირის 
ფილტრში, შემდეგ კვლავ დაყოვნება 3-4 სთ, 
ამასთან, შებოლილი წყალი მიღებულია 
წყლით კვამლის რამოდენიმეჯერ გარეცხვით 
და შემდეგ ჩამორეცხილი წყლის ქიმიურად 
გაწმენდით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 1 დამოკიდებული 
________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(10) AP 2016 13594 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 B 1/00 
(21) AP 2014 013594 (22) 2014 10 09 
(71) როლანდ  ჟორჟოლიანი (GE) 

ბოგდან ხმელნიცკის ქ. 17ვ, ბ. 40, 0121,  
თბილისი (GE) 

(72) როლანდ  ჟორჟოლიანი (GE) 
(54) საკედლე ბლოკი 
(57) ღრუ საკედლე ბლოკს 1 წინა და უკანა 
კედლებზე 3 და 4, დიაგონალურად მოპირდა-
პირე   მხარეებზე აქვს ამონაღებები 5 ისე, რომ 
გვერდით კედლებზე რჩება   საპირისპიროდ 
მიმართული შვერილები 6 მომიჯნავე ბლოკე-
ბის გადაბმისას   გვერდითი კედლების პირგა-
დადებით შესაერთებლად. ამონაღების და, 
შესაბამისად,   შვერილის სიმაღლე ნაკლებია 
ბლოკის სიმაღლეზე, ამონაღების სიგრძე 
გვერდითი კედლის ორმაგი სისქის ტოლია, 
ბლოკის გვერდითი, წინა და უკანა კედლების   
სისქე 2-ჯერ ნაკლებია ღრუებს შორის 
ტიხრის 7 სისქეზე. ბლოკს დამატებით აქვს   
იდენტური ამონაღები ერთ-ერთი ღრუს წინა 
და/ან უკანა კედელზე. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
               1 დამოკიდებული 
ფიგურა:  2 

 
________________________________________ 
 

 

 

ganyofileba F 
 
F 03 
 
(10) AP 2016 13545 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 03 B 13/00 
(21) AP 2014 013545 (22) 2014 08 06 
(71) ენდი თუმანიშვილი (GE) 

ფალიაშვილის ქ. 50, ბ. 9, 0179,  
თბილისი (GE); 
ვაჟა ჯამარჯაშვილი (GE) 
ფალიაშვილის ქ. 50, ბ. 9, 0179,  
თბილისი (GE) 

(72) ენდი თუმანიშვილი (GE); 
ვაჟა ჯამარჯაშვილი (GE) 

(54) ჰიდროელექტროსადგური  
ცვალებადი ნიშნულით 

(57) ჰიდროელექტროსადგური შეიცავს წყალ-
საცავს 1, მის ზედაპირზე მოტივტივე პლატ-
ფორმას 2 ჰიდროაგრეგატებით, წყალმიმღებს 
3 და წყალსატარს 4, რომლის შესასვლელი 
დაკავშირებულია წყალმიმღებთან, ხოლო 
გამოსასვლელი ჰიდროაგრეგატების ტურბი-
ნების შესასვლელებთან. აგრეთვე, იგი შე-
იცავს პლატფორმის მიმმართველს - სვეტს 7, 
რომელიც ჩაბეტონებულია წყალსაცავის 
ფსკერზე, და მასზე განთავსებულ ქარდანად-
გარს, ხოლო წყალსატარი შესრულებულია 
სილფონებით 6 ერთმანეთთან დაკავშირებუ-
ლი, ტივტივებით 5 აღჭურვილი პლასტმასის 
მილების სექციებისგან ტურბინების უწყვეტი 
წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 1 დამოკიდებული 
ფიგურა:  1 

 
________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(11) P 2016 6441 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/216 
A 61 K 31/282 
A 61 K 31/337 
A 61 K 31/41 
A 61 K 31/4192 
A 61 K 31/4196 
A 61 K 31/428 
A 61 K 31/4545 
A 61 K 31/69 
A 61 P 25/02 

(10) AP 2015 12845 A (44) 22(434)/2015 
(21) AP 2011 012845 
(22) 2011 01 26 
(24) 2011 01 26 
(31) 2010-015935 
(32) 2010 01 27 
(33) JP 
(86) PCT/JP2011/052077, 2011 01 26 
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა 541- 0045 (JP) 

(72) ნაომი კიტამოტო (JP) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ნაერთები კიბოს საწინააღმდეგო 

აგენტით გამოწვეული პერიფერიული  
ნერვული დარღვევის სუპრესიისათვის 

________________________________________ 
 
(11) P 2016 6442 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/395 
(10) AP 2015 12866 A (44) 22(434)/2015 
(21) AP 2011 012866 
(22) 2011 03 01 
(24) 2011 03 01 
(31) 61/310,692; 61/310,695;  61/311,057 
(32) 2010 03 04; 2010 03 04; 2010 03 05 
(33) US; US; US 
(86) PCT/US2011/026689, 2011 03 01 
(73) მაკროჯენიკს, ინკ. (US) 

9640 მედიქალ სენტერ დრაივ, როკვილი,  
მერილენდი 20850 (US) 

(72) დერიკ ტ. ლოო (US); 
ლინგ ჰუანგი (US); 
ფრანსინ ჟიფენ ჩენი (US); 
პოლ ა. მური (US); 
ლესლი ს. ჯონსონი (US) 

(74) ხათუნა იმნაძე 
 

 
 
 
 
(54) ანტისხეულები, რომლებიც რეაგი- 

რებენ B7-H3-ზე, მათი იმუნოლოგი- 
ურად აქტიური ფრაგმენტები და მათი 
გამოყენება 

________________________________________ 
 

ganyofileba B 
 
B 03 
 
(11) P 2016 6440 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 03 D 1/02 
(10) AP 2015 12773 A (44) 22(434)/2015 
(21) AP 2010 012773 
(22) 2010 12 03 
(24) 2010 12 03 
(31) 61/266,770 
(32) 2009 12 04 
(33) US 
(86) PCT/IB2010/003538, 2010 12 03 
(73) ბარიკ გოლდ კორპორეიშენ (CA) 

ბსი პლეის, კანადა ტრასტ ტაუერ, 161 ბეი  
სტრიტ, სუიტ 3700, ტორონტო, ონტარიო  
M5J 2S1 (CA) 

(72) ბარუნ გორაინი (CA) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) პირიტიდან სპილენძის მინერალე- 

ბის გამოყოფა ჰაერი-მეტაბისულ- 
ფიტით დამუშავების გამოყენებით 

________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2016 6444 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 233/46 
C 07 C 233/56 
C 07 C 275/20 
A 61 P 9/12 
A 61 K 31/17 
A 61 K 31/16 

(10) AP 2015 13281 A (44) 22(434)/2015 
(21) AP 2012 013281 
(22) 2012 04 04 
(24) 2012 04 04 
(31) 61/472,410; 61/608,361 
(32) 2011 04 06; 2012 03 08 
(33) US; US 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

(86) PCT/US2012/032090, 2012 04 04 
(73) ზი მედიკალ ქოლიჯ ოფ ვისკონსინ (US) 

8701 ვოთერთაუნ ფლენ როუდი, 
მილუოკი, WI 53226 (US); 
ზი ბორდ ოფ რიჯენთს ოფ ზი  
უნივერსიტი ოფ თექსას სისთემ (US) 
201. ვ. 7ს სტ. ოსტინი, TX 78701 (US) 

(72) ჯონ დეივიდ იმიგი (US); 
ვილიამ, ბ. ქემპბელი (US); 
ჯონ, რასელ ფალკი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ეპოქსიეიკოზატრიენმჟავას  

ანალოგები  და მისი მიღების ხერხი  
და გამოყენება 

________________________________________ 
 
(11) P 2016 6443 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 233/90 
C 07 D 401/12 
C 07 D 401/14 
C 07 D 407/12 
C 07 D 409/06 
C 07 D 409/14 
C 07 D 413/06 
C 07 D 413/14 
C 07 D 417/06 
C 07 D 417/12 
C 07 D 471/04 
C 07 D 487/04 
C 07 D 487/08 
C 07 D 495/04 

(10) AP 2015 13059 A (44) 22(434)/2015 
(21) AP 2009 013059 
(22) 2009 06 17 
(24) 2009 06 17 
(62) 2008-161049 2008 06 19 (JP); 

2009-004882 2009 01 13 (JP) 
(31) 2008-161049; 2009-004882 
(32) 2008 06 19; 2009 01 13 
(33) JP; JP 
(86) PCT/JP2009/061438, 2009 06 17 
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, 541-0045 (JP) 

(72) ტაკანობუ კუროიტა (JP); 
იასუჰირო იმაედა (JP); 
კოუიჩი ივანაგა (JP); 
ნაოჰირო ტაია (JP); 
ჰიდეკაზუ ტოკუჰარა (JP); 
იოშიიუკი ფუკასე (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთი და მისი  

გამოყენება 
________________________________________ 
 
 
 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(11) P 2016 6439 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 D 3/30 
E 04 D 1/30 

(10) AP 2015 12399 A (44) 22(434)/2015 
(21) AP 2011 012399 
(22) 2011 09 30 
(24) 2011 09 30 
(31) 20106017 
(32) 2010 10 01 
(33) FI 
(73) რაუტარუუკკი ოიჯ (FI) 

სუოლაკივენკატუ 1, FI - 00810  
ჰელსინკი (FI) 

(72) მიკა აუტიო (FI); 
პაველ ფლორცზაკი (PL); 
ტუომო ჰუოპანა (FI); 
ჯუჰანი ლემპინენი (FI); 
მატი პერტულა (FI); 
ჯუჰო სავოლა (FI) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) პროფილირებული ფურცელი და  

პროფილირებულ ფურცლებს შორის  
შეერთება 

________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 01 
 
(11) P 2016 6445 B (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 F 23/28 
(10) AP 2015 13580 A (44) 22(434)/2015 
(21) AP 2014 013580 
(22) 2014 09 24 
(24) 2014 09 24 
(73) შოთა ამირიძე (GE) 

დიღმის მასივი, V კვარტ., კორპ. 16, ბ. 58, 
0159, თბილისი (GE); 
გენადი ელნიკოვი (GE) 
ლილოს დასახლება, IVკვარტ., კორპ. 2,  
ბ. 15, 0198, თბილისი (GE); 
გიორგი ზუნთურაშვილი (GE) 
მეორე რეხის ქ. 26, 0101, თბილისი (GE); 
მარად კუხალეიშვილი (GE) 
წულუკიძის ქ. 27, 2100, ზუგდიდი (GE) 

(72) შოთა ამირიძე (GE); 
გენადი ელნიკოვი (GE); 
გიორგი ზუნთურაშვილი (GE); 
მარად კუხალეიშვილი (GE) 

(54) ღია სარწყავი არხების მონიტორინგის  
სისტემა 

________________________________________ 

 
 #5  2016 03 10 

 
9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba C 
 
C 04 
 
(11) U 2016 1889 Y (51) Int. Cl. (2006) 

C 04 B 7/00 
(10) AU 2015 13763 U (44) 22(434)/2015 
(21) AU 2015 013763 
(22) 2015 03 13 
(24) 2015 03 13 
(73) ელენა შაფაქიძე (GE) 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 35ა, ბ. 7, 0179,  
თბილისი (GE); 
გურამ ნადარეიშვილი (GE) 
შიო მღვიმელის ქ. 13, ბ. 10, თბილისი (GE); 
იოსებ გეჯაძე (GE) 
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 35ა, ბ. 7, თბილისი (GE); 
მურად ტყემალაძე (GE) 
ც. დადიანის ქ. 34, კორპ. 6, ბ. 33, 0180,  
თბილისი (GE); 
მარინე ნადირაშვილი (GE) 
ხეთაგუროვის ქ. 6, 0102, თბილისი (GE); 
ვერა მაისურაძე (GE) 
ასათიანის ქ. 10ა, ბ. 36, 0177,  
თბილისი (GE); 
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის  
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (GE) 
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, 0179, თბილისი (GE); 
სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული 
 სამეცნიერო ფონდი (GE) 
მ. ალექსიძის ქ. 1, თბილისი (GE) 

(72) ელენა შაფაქიძე (GE); 
გურამ ნადარეიშვილი (GE); 
იოსებ გეჯაძე (GE); 
მურად ტყემალაძე (GE); 
მარინე ნადირაშვილი (GE); 
ვერა მაისურაძე (GE) 

(54) პუცოლანური პორტლანდცემენტის 
შემადგენლობა 

________________________________________ 
 
 

sasargeblo modelebi 
 

sasargeblo modelis patenti 
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(11) D 2016 665 S     (51) 09-01  
(10) AD 2015 859 S  (44) 22(434)/2015 
(21) AD 2015 000859    
(22) 2015 06 29 
(24) 2015 06 29 
(28) 1  
(18) 2020 06 29 
(73) შპს ,,კახური ტრადიციული  

მეღვინეობა“ (GE) 
ს. ცინცაძის ქ. 12, 0160, თბილისი (GE) 

(72) ალექსანდრს ზნოვსს (GE)  
(74) ეკატერინე გოგოლაძე 
(54) ბოთლი  
_____________________________________ 
 
(11) D 2016 664 S  (51) 10-07  
(10) AD 2015 868 S   (44) 22(434)/2015 
(21) AD 2015 000868    
(22) 2015 07 21 
(24) 2015 07 21 
(28) 6  
(18) 2020 07 21 
(73) გურამ გელაშვილი (GE) 

დიღმის მასივი, V კვარტ., კორპ. 25ბ, ბ. 35,  
0159, თბილისი (GE) 

(72) გურამ გელაშვილი (GE)  
(54) საათი  
_____________________________________ 
 

dizainebi 
 

registrirebuli dizainebi 
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(11) DM/086291     (51) 10-02  
(15) 2015 04 27     (45) 2015/43 (2015 10 30)  
(22) 2015 04 27    
(28) 2  
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  

Schild-Rust-Strasse 17, CH-2540 Grenchen (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89)  CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1-2: Chiara GALVAGNI  

Via Al Christo 1, 38068 Rovereto, Italie  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1 2  
 

______________________________________________________ 
 

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi 
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT 

 

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

(11) DM/086293     (51) 11-01  
(15) 2015 04 27     (45) 2015/43 (2015 10 30)  
(22) 2015 04 27    
(28) 7  
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP  

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

(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG,  

TN, TR, UA  
(72) 1-7: Ilaria TARTARELLI  

Corso san Gottardo 20, 20136 Milan, Italie  
(54) 1. Pendant; 2. Necklace; 3. Bracelet; 4. Earrings; 5.-7. Finger rings  
(55)  

1 2

3

4  
 

5 6 7  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086294     (51) 19-06  
(15) 2015 04 28     (45) 2015/43 (2015 10 30)  
(22) 2015 04 28    
(28) 1  
(73) MONTRES BREGUET S.A.  

Place de la Tour 23, CH-1344 L'ABBAYE (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) Vincent LAUCELLA  

Route de France 38, 1348 Le Brassus, Suisse; Coralie DELMONT, Grande Rue 17, 1347 Le Sentier, Suisse  
(54) 1. Propelling pencil  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086305     (51) 11-01  
(15) 2015 04 30     (45) 2015/43 (2015 10 30)  
(22) 2015 04 30    
(28) 2  
(73) HARRY WINSTON SA  

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

TR, UA  
(72) 1: Rie YATSUGI-KANG  

272 Highland Street, 07626 Cresskill, NJ, États-Unis d'Amérique;  
2: Dominique RIVIERE  
360 E. 72nd Street, Apt.Nb1003, 10021 New York, NY, États-Unis d'Amérique  

(54) 1. Earring; 2. Pendant  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6  
 
 
 

1.7 1.8 2.1 2.2 2.3  
 
 

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/087833     (51) 09-01  
(15) 2015 10 12     (45) 2015/43 (2015 10 30)  
(22) 2015 10 12    
(28) 1  
(30) for designs No(s) 1: 10.07.2015; 002734830-0001; EM  
(73) SAVERGLASS  

3 rue de la Gare, F-60960 FEUQUIERES (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) III. AM, AZ, BA, CH, EG, GE, MC, MD, ME, MK, RS, TR, UA  
(54) 1. Bottle  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

______________________________________________________ 
 

 
 
(11) DM/087835     (51) 09-01  
(15) 2015 10 12     (45) 2015/43 (2015 10 30)  
(22) 2015 10 12    
(28) 1  
(30) for designs No(s) 1: 10.07.2015; 002734848-0001; EM  
(73) SAVERGLASS  

3 rue de la Gare, F-60960 FEUQUIERES (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) III. AM, AZ, BA, CH, EG, GE, MC, MD, ME, MK, RS, TR, UA  
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dizainebi 

(54) 1. Bottle  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
______________________________________________________ 

 
 
 
(11) DM/087841     (51) 32-00  
(15) 2015 06 25     (45) 2015/43 (2015 10 30)  
(22) 2015 06 25    
(28) 2  
(73) EVELINE COSMETICS SA S.K.A.  

ul. Żytnia 19, PL-05-506 LESZNOWOLA (PL)  
(85) --   
(86) PL, EM  
(87) –  
(88) –  
(89) PL  
(81) III. AM, AZ, BA, GE, KG, MD, ME, MK, RS, SG, TJ, TN, TR, UA  
(72) EVELINE COSMETICS S.A. S.K.A.  

ul. Zytnia 19, 05-506 LESZNOWOLA, Poland  
(54) 1. Ornamentation; 2. Logo  
(55)  

1     2  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/087857     (51) 09-01  
(15) 2015 08 19     (45) 2015/43 (2015 10 30)  
(22) 2015 08 19    
(28) 2  
(30) 13.05.2015; 141554; CH  
(73) AME HOLDING AG c/o  

Dr. Rudolf Mosimann Baarerstrasse 78, CH-6300 Zug (CH)  
(85)  –   
(86)  –  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) III. AM, AZ, EM, GE, KG, MD, TJ, US  
(72) Philippe Seys  

81 rue du Petit Rouillac, 16290 Saint-Saturnin, France  
(54) 1.-2. Bottles  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

2.1 2.2 2.3  
 

______________________________________________________ 

 
 #5  2016 03 10 

 
18 



                                                    
 
 

dizainebi 

(11) DM/086309     (51) 10-02  
(15) 2015 05 04     (45) 2015/44 (2015 11 06)  
(22) 2015 05 04    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1-2: Antonio FAZIO  

Avenue de Cour 40, 1007 Lausanne, Suisse  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1 2  
 

______________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 #5  2016 03 10 

 
19 



                                                    
 
 

dizainebi 

(11) DM/086391     (51) 10-07  
(15) 2015 05 05     (45) 2015/44 (2015 11 06)  
(22) 2015 05 05    
(28) 1  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1: Margherita TAGLIA  

Graue Gasse 12, 8001 Zürich, Suisse  
(54) 1. Watch strap  
(55)  

1.1 1.2 1.3

1.4  
______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086408     (51) 10-02  
(15) 2015 05 05     (45) 2015/44 (2015 11 06)  
(22) 2015 05 05    
(28) 3  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1: Margherita TAGLIA  

Graue Gasse 12, 8001 Zürich, Suisse;  
2, 3: Antonio FAZIO  
Avenue de Cour 40, 1007 Lausanne, Suisse  

(54) 1.-2. Wristwatches; 3. Date disk [timepieces]  
(55)  

1.1 1.2 2.1  
 
 

2.2 3  
______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/087925     (51) 13-99  
(15) 2015 09 01     (45) 2015/44 (2015 11 06)  
(22) 2015 09 01    
(28) 2  
(73) CASPIAN INNOVATION AS  

Postboks 1462, N-5518 HAUGESUND (NO)  
(85)  –   
(86)  –  
(87)  –  
(88) NO  
(89) NO  
(81) III. AL, AM, AZ, BW, EG, GE, GH, KG, MN, NA, NO, OA, RO, RW, TJ, TR, UA  
(72) Knut-Erlend Rosvold  

Holhovdvegen 9, 5722 DALEKVAM, Norway;  
Ingvar Andreassen 
Skovbølet 21, 1642 SALTNES, Norway  

(54) 1. Solar collector; 2. Part of solar collector  
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  
 

1.5 1.6  
 

1.7 2.1  
 
 

2.2 2.3  
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dizainebi 

2.4 2.5  
 
 
 

2.5  
______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086361     (51) 11-01  
(15) 2015 05 08     (45) 2015/45 (2015 11 13)  
(22) 2015 05 08    
(28) 2  
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)  

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1-2: David QUINCHE  

Quai Philippe-Suchard 12, 2000 Neuchâtel, Suisse  
(54) 1.-2. Bracelets  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  

1.5 1.6  
 

2.1 2.2 2.3  
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dizainebi 

2.4 2.5  
 
 

2.6 2.7  
______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086363     (51) 10-02  
(15) 2015 05 11     (45) 2015/45 (2015 11 13)  
(22) 2015 05 11    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1-2: Anais KREBS  

Rue de la Côte 21, 2000 Neuchâtel, Suisse  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1.1 1.2  
 

2.1 2.2  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086407     (51) 10-02  
(15) 2015 05 11     (45) 2015/45 (2015 11 13)  
(22) 2015 05 11    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN, 

TR, UA  
(72) 1-2: Min KIM  

St. Alban-Ring 238, 4052 Basel, Suisse  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1.1 1.2  
 

2.1 2.2  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086412     (51) 10-02  
(15) 2015 05 12     (45) 2015/45 (2015 11 13)  
(22) 2015 05 12    
(28) 20  
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  

Schild-Rust-Strasse 17, CH-2540 Grenchen (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10: Michaela KOCH  

Albrecht-Achilles-Strasse 2, 10709 Berlin, Allemagne;  
3, 9, 18: Véronique STOLL  
Chemin de la Marnière 14A, 2504 Biel/Bienne, Suisse;  
14, 15, 16: Damien GOYET  
45, rue Principale, 68480 Winkel, France;  
17, 19,2 0: Chiara GALVAGNI  
Via al Cristo 1,38068 Rovereto (TN), Italie;   
4, 11, 12, 13: Laetitia VOIROL DUBOIS  
Chemin Mettlen 48, 2504 Biel/Bienne, Suisse  

(54) 1.-20. Wristwatches  
(55)  

1 2 3 4 5 6 7  
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dizainebi 

8 9 10 11 12 13 14  
 
 
 

15 16 17 18 19 20  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086444     (51) 11-01  
(15) 2015 05 19     (45) 2015/46 (2015 11 20)  
(22) 2015 05 19    
(28) 3  
(73) HARRY WINSTON SA  
Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  
TR, UA  
(72) 1, 2: Rie YATSUGI-KANG  
272 Highland Street, 07626 Cresskill, NJ, États-Unis d'Amérique;  
3: Delphine ABDOURAHIM  
251W 102nd Street, 10025 New York, NY, États-Unis d'Amérique  
(54) 1. Earring; 2. Ring with gemstones; 3. Earring  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
 
 

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  
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dizainebi 

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8  
 

______________________________________________________ 
 

 
(11) DM/087686     (51) 15-09  
(15) 2015 05 14     (45) 2015/46 (2015 11 20)  
(22) 2015 05 14    
(28) 1  
(30) No. 1: 14.11.2014; 62/079,735; US; No. 1: 15.01.2015; 29/514,724; US  
(73) FOSBEL INC.  

20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142 (US)  
(85) --   
(86) –  
(87) –  
(88) US  
(89) US  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EE, EG, EM, GE, GH, HR, IS, JP, KG, KR, LI, LT, LV, MC, MD,  

ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA  
(72) Robert D. CHAMBERS  

c/o FOSBEL, INC., 20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142, USA;  
Alan E. BOWSER  
c/o FOSBEL, INC., 20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142, USA;  
Michael P. SMITH  
c/o FOSBEL, INC., 20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142, USA;  
Lou CAROLLA  
c/o FOSBEL, INC., 20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142, USA  

(54) 1. Part of glass furnace regenerator  
(55)  

1.1 1.2

1.3 1.4  

1.5 1.6 1.7  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/087687     (51) 15-09  
(15) 2015 05 14     (45) 2015/46 (2015 11 20)  
(22) 2015 05 14    
(28) 1  
(30) No. 1: 14.11.2014; 62/079,735; US; No. 1: 15.01.2015; 29/514,733; US  
(73) FOSBEL INC.  

20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142 (US)  
(85) --   
(86) –  
(87) –  
(88) US  
(89) US  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EE, EG, EM, GE, GH, HR, IS, JP, KG, KR, LI, LT, LV, MC, MD,  

ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA  
(72) Robert D. CHAMBERS  

c/o FOSBEL, INC., 20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142, USA;  
Alan E. BOWSER  
c/o FOSBEL, INC., 20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142, USA;  
Michael P. SMITH  
c/o FOSBEL, INC., 20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142, USA;  
Lou CAROLLA  
c/o FOSBEL, INC., 20600 Sheldon Road, Brook Park, OH 44142, USA  

(54) 1. Part of glass furnace regenerator  
(55)  

1.1 1.2  
 
 

1.3 1.4  
 
 

1.5 1.6 1.7  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088120     (51) 09-01  
(15) 2015 09 16     (45) 2015/46 (2015 11 20)  
(22) 2015 09 16    
(28) 1  
(73) LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  
Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil (CH)  
(85) --   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BJ, BZ, CI, GA, KP, MA, ML, NE, SN, SR III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, JP, KG,  
KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA  
(72) Anil Kalyanpur  
14 Ellison Avenue, 08817 Edison, NJ, United States of America;  
Richard Suhr  
21 Blaine Avenue, Unit 6, 08751 Seaside Heights, NJ, United States of America  
(54) 1. Container for cosmetic products  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5 1.6 1.7 1.8  
 

1.9 1.10 1.11 1.12  
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dizainebi 

1.13 1.14 1.15    

1.16  
 

______________________________________________________ 
 

 
(11) DM/088167     (51) 14-02  
(15) 2014 11 19     (45) 2015/47 (2015 11 27)  
(22) 2014 09 24    
(28) 1  
(30) 17.04.2014; 002449462-0001; EM  
(73) IVAYLO EMILOV VELEV  

"Debelo Guno" str. 999, BG-1137 Pancharevo (BG)  
(85) --   
(86) BG, EM  
(87) BG, EM  
(88) –  
(89) BG  
(81) II. BJ, BZ, CI, GA, KP, MA, ML, NE, SN, SR III. AM, AZ, BA, BN, EG, GE, GH, HR, IS, KG, MC, MD,  

MN, NA, OM, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA  
(72) Atanas Yanov  

"Tintyava" str. 15-17, 1113 Sofia, Bulgaria  
(54) 1. Printer  
(55)  

1.1      1.2 1.3  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088289     (51) 21-02  
(15) 2015 07 11     (45) 2015/48 (2015 12 04)  
(22) 2015 07 11    
(28) 1  
(73) SDDS CORPORATION  

21 B avenue du Général de Gaulle, F-66000 PERPIGNAN (FR)  
(85) --   
(86) FR  
(87) –  
(88) FR, EM  
(89) FR  
(81) II. MA III. AZ, CH, EM, GE, GH, IS, JP, KR, MC, OA, OM, RS, SG, TN, UA  
(72) DARMON Stéphane  

9 rue des Chalets, 66000 PERPIGNAN, France  
(54) 1. Sports training apparatus  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5  
 

1.6 1.7  
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dizainebi 

1.8 1.9  
 

1.10 1.11 1.12  
 
 

1.13 1.14  
 

1.15 1.16  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088327     (51) 02-04  
(15) 2015 11 11     (45) 2015/48 (2015 12 04)  
(22) 2015 11 11    
(28) 1  
(73) VALENTINO S.P.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (IT)  
(85) --   
(86) EM, IT  
(87) EM, IT  
(88) EM, IT  
(89) EM  
(81) III. AZ, EM, GE, KG, TJ, TR, UA, US  
(72) SASSI Stefano  

c/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18, I-20121 Milano, Italy  
(54) 1. Sole for footwear  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4   1.5  
 

1.6 1.7  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086610     (51) 10-02  
(15) 2015 06 08     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 06 08    
(28) 3  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TN,  

TR, UA  
(72) 1: Anais KREBS 

Rue de la Côte 21, 2000 Neuchâtel, Suisse;  
2: Margherita TAGLIA  
Graue Gasse 12, 8001 Zürich, Suisse;  
2: Thule SRL Conceria  
Via di Pelle 49, Laser Department, 56029 Santa Croce s/Arno, Italie;  
3: Antonio FAZIO  
Avenue de Cour 40, 1007 Lausanne, Suisse  

(54) 1.-3. Wristwatches  
(55)  

1.1 1.2 2 3  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/086781     (51) 23-02  
(15) 2015 06 11     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 06 11    
(28) 5  
(30) Nos. 1, 2, 3, 4, 5: 19.12.2014; 2601922; EM  
(73) SCA HYGIENE PRODUCTS AB SE-405 03 Göteborg (SE)  
(85) --   
(86) –  
(87) –  
(88) CH  
(89) CH  
(81) III. GE, KR, SG, TN, TR  
(72) 1, 2, 3, 4, 5: Peter JOHNSON  

c/o SCA Hygiene Products AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden  
(54) 1.-5. Paper dispensers  
(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 2.7

2.7 3.1 3.2 3.3  
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dizainebi 

 

3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2  
 
 
 

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7  
 
 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5  
 
 

5.6 5.7  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/087032     (51) 32-00  
(15) 2015 06 10     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 06 10    
(28) 1  
(30) 13.03.2015; 2015/01942; TR  
(73) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185, TR-34394 Istanbul (TR)  
(85) TR   
(86) TR  
(87) TR  
(88) TR  
(89) TR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, CH, EG, EM, GE, IS, KG, KR, LI, MD, ME, MK, MN, NO, OM, RS, SG, SY, TJ,  

TN, UA  
(72) 1: Artur Koslowski  

Karstrasse 90, 41068 Mönchengladbach, Germany  
(54) 1. Surface pattern  
(55)  

1  
______________________________________________________ 

 
 
(11) DM/087464     (51) 03-01  
(15) 2015 06 09     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 06 09    
(28) 3  
(73) MANASTIR, ADNAN  

Kocaaga Sok. Bali Apt. K:2 NO:4 Beyoglu, ISTANBUL (TR)  
(85) --   
(86) TR  
(87) –  
(88) –  
(89)  TR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, CH, EG, EM, GE, GH, IS, JP, KR, LI, LV, MC, MD, ME, MK, MN, NO, RS, SG,  

TJ, TN, UA, US  
(72) MANASTIR ADNAN  

KOCAAGA SOK. BALI APT. K:2 NO:4 BEYOGLU ISTANBUL TURKEY (TR), ISTANBUL, Turkey;  
MANASTIR, BESTE  
KOCAAGA SOK. BALI APT. K:2 NO:4 BEYOGLU ISTANBUL TURKEY (TR), ISTANBUL, Turkey;  
MANASTIR, MERVE  
KOCAAGA SOK. BALI APT. K:2 NO:4 BEYOGLU ISTANBUL TURKEY (TR), ISTANBUL, Turkey  

(54) 1.-3. Handbags  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
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dizainebi 

1.4 2.1  
 

2.2 3.1  
 
 

3.2 3.3  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/087529     (51) 25-03  
(15) 2015 06 09     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 06 09    
(28) 1  
(73) YORULMAZER, RAFET EREN  

Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR)  
(85) --   
(86) TR  
(87) –  
(88) –  
(89) TR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, JP, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, 

NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, TJ, TN, UA, US  
(72) YORULMAZER  

Rafet Eren, Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31 Sisli ISTANBUL TURKEY, ISTANBUL,  
Turkey  

(54) 1. Building  
(55)  

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088355     (51) 28-99  
(15) 2015 11 10     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 11 10    
(28) 2  
(73) BALEV EOOD  

bul. Vladislav Varnenchik No.256, BG-9009 Varna (BG);  
BALEV CORPORATION EOOD  
bul. Vladislav Varnenchik No. 260, BG-9009 Varna (BG)  

(85) BG, EM; BG, EM   
(86) BG, EM; BG, EM   
(87) BG, EM; BG, EM  
(88) BG, EM; BG, EM   
(89)  BG; BG  
(81) II. BJ, BZ, CI, GA, KP, MA, ML, NE, SN, SR III. AL, AM, AZ, BA, BN, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS,  

JP, KG, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA, US  
(72) Dimitar Hristov Balev  

Blvd. Vitosha No.137, apt. 17, 1408 Sofia, Bulgaria  
(54) 1.-2. Air fresheners [other than apparatus]  
(55)  

1    2  
______________________________________________________ 

 
(11) DM/088375     (51) 09-01  
(15) 2015 11 26     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 11 26    
(28) 1  
(30) No. 1: 19.10.2015; 002828350-0001; EM  
(73) SAVERGLASS  
3 rue de la Gare, F-60960 FEUQUIERES (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) III. AM, AZ, BA, CH, EG, GE, JP, KR, MC, MD, ME, MK, NO, RS, SG, TR, UA  
(54) 1. Bottle  
(55)  

1.1 1.2  
______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088376     (51) 09-01  
(15) 2015 11 27     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 11 27    
(28) 2  
(30) No. 1: 18.11.2015; 002863829-0001; EM; No. 2: 18.11.2015; 002863829-0002; EM  
(73) SAVERGLASS  

3 rue de la Gare, F-60960 FEUQUIERES (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) III. AM, AZ, BA, CH, EG, GE, KR, MC, MD, ME, MK, NO, RS, SG, TR, UA  
(54) 1.-2. Bottles  
(55)  

1.1 1.2 1.3

1.4 2.1 2.2

2.3 2.4  
 

______________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/088441     (51) 09-01  
(15) 2015 11 27     (45) 2015/49 (2015 12 11)  
(22) 2015 11 27    
(28) 2  
(30) No. 1: 18.11.2015; 002863837-0001; EM; No. 2: 18.11.2015; 002863837-0002; EM  
(73) SAVERGLASS  

3 rue de la Gare, F-60960 FEUQUIERES (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) III. AM, AZ, BA, CH, EG, GE, KR, MC, MD, ME, MK, NO, RS, SG, TR, UA  
(54) 1.-2. Bottles  
(55) 

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 
 

2.1 2.2 2.3 2.4  
 

______________________________________________________ 
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(260) AM 2016 78229 A 
(210) AM 78229 
(220) 2014 08 07 
(731) შპს „კამარა ექსპრესი“   

ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0108, თბილისი, 
საქართველო 

(540) 
თქვენი პარტნიორი საჰაერო 

სივრცეში 
 

(591) ლურჯი  
(531) 28.19, 29.01.04 
(511)     
9 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 78231 A 
(210) AM 78231 
(220) 2014 08 07 
(731) შპს „კამარა ექსპრესი“   

ლ. ასათიანის ქ. 36ა, 0108, თბილისი, 
საქართველო 

(540) 

YOUR PARTNER IN THE SKIES 
(591) ლურჯი  
(531) 29.01.04, 27.05.25  
(511)     
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 78737 A 
(210) AM 78737 
(220) 2014 09 19 
(731) შპს „ქართუ უნივერსალი“  

კახეთის გზატ. II ჩიხი 11, ისან-სამგორის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

(740) გოჩა გოგიშვილი 
(540)  

ჯენიო 
JENIO 

ДЖЕНИО 

 
 
 
 
 
 
 
 

(511)     
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
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 მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფურთუ-
შეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფ-
ლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური, ვაჭრობისთვის ხელშეწყობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 78740 A 
(210) AM 78740 
(220) 2014 09 19 
(731) შპს „ქართუ უნივერსალი“  

კახეთის გზატ. II ჩიხი 11, ისან-სამგორის  
რაიონი, თბილისი, საქართველო 

 (740) გოჩა გოგიშვილი 
(540)  

საოჯახო 
FAMILY 

СЕМЕЙНОЕ 
(511)     
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
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 მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფურთუ-
შეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფ-
ლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

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

ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური, ვაჭრობისთვის ხელშეწყობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 79635 A 
(210) AM 79635 
(220) 2014 11 25 
(731) შპს `ევროფარმა ჯორჯია~  

მაჩაბელის ქ. 5, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნია მასიუკოვიჩი 
(540)  

ბრონქომაქსი 
Бронхомакс 
Bronkhomax 

(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
ის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექ-
ტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურე-
ბელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიცი-
დები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80020 A 
(210) AM 80020 
(220) 2014 12 30 
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
 
(540)  

შუგა ნორმი 
Шуга Норм 
Sugar Norm 

(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-

რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81207 A 
(210) AM 81207 
(220) 2015 03 12 
(731) შპს `ევროფარმა ჯორჯია~  

მაჩაბელის ქ. 5, 0114, თბილისი,  
საქართველო  

(740) ნია მასიუკოვიჩი 
(540)  

Zinconet C 
Цинконет C 

ცინკონეტი C 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
  

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81341 A 
(210) AM 81341 
(220) 2015 03 20 
(731) შპს „იდილია“   

ცაცხვების ქ. 1, ისიანის 2ა, 4600, 
 ქუთაისი, საქართველო 

(740) მურმან ნიკოლეიშვილი 
(540) 

 
(591) ყვითელი, წითელი, თეთრი  
(531) 27.05.02, 28.05, 29.01.13 
(511)     
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები. 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2016 81864 A 
(210) AM 81864 
(220) 2015 04 28 
(731) შპს `გლობალ თრეიდი~  

ახალდაბის ქ. 61, თბილისი,  
საქართველო 

(740) თამაზ ზლატკოვსკი 
(540) 

 
(591) თეთრი, წითელი, ყვითელი და შავი  
(531) 01.03.15, 05.05.04, 05.07.06, 19.03.05, 28.19,  

29.01.14 
(511)    
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81890 A 
(210) AM 81890 
(220) 2015 04 30 
(731) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის  

ინსპექტორის აპარატი   
ინგოროყვას ქ. 7, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნატალია მეტრეველი 
(540) 

 
(591) მწვანე, ღია მწვანე და მოყვითალო  

მწვანე  
(531) 26.01.24, 26.11.12, 29.01.03 
(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2016 81904 A 
(210) AM 81904 
(220) 2015 05 01 
(731) აილენდ უოჩიზ ეფ ზეთ ი   

6WB 237, დუბაი ეარპორტ ფრიზოუნ,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.22, 27.05.01 
(511)     
14 – მაღვიძარები, საათის და საათის მრეწვე-
ლობის ნაკეთობების ანკერები, ბუდეები საა-
თებისათვის და საათის მრეწველობის ნაკე-
თობებისათვის, სასაჩუქრე ბუდეები მაჯის სა-
ათებისათვის, მაჯის საათის ძეწკვები, მაჯის 
ქრონოგრაფები, ქრონომეტრები, ქრონომეტ-
რული ხელსაწყოები, საათის კორპუსები, საა-
თის ისრები, საათები, ელექტრული და ელექ-
ტრონული საათები და მაჯის საათები, საათის 
მექანიზმები, საათის და საათის მრეწველობის 
ნაკეთობების ციფერბლატები, საათის და 
საათის მრეწველობის ნაკეთობების ისრები, 
ეტალონური საათები [ამგზნები სიგნალის 
გენერატორები], საათის და მაჯის საათის მე-
ქანიზმები, ქანქარები საათებისათვის და საა-
თის მრეწველობის ნაკეთობებისათვის, საა-
თის ზამბარები, წამზომები, საათის-ბრასლე-
ტის სამაჯურები, მაჯის საათის ქამრები, მა-
ჯის საათის კორპუსები, მაჯის საათის ძეწ-
კვები, მაჯის საათის მინები, მაჯის საათის 
ზამბარები, მაჯის საათის სამაჯურები, მაჯის 
საათები, საათი-ბრასლეტები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81905 A 
(210) AM 81905 
(220) 2015 05 01 
(731) აილენდ უოჩიზ ეფ ზეთ ი   

6WB 237, დუბაი ეარპორტ ფრიზოუნ,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
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sasaqonlo niSnebi 

(531) 03.07.17, 26.11.08, 27.05.17, 27.05.22 
(511)     
14 – მაღვიძარები, საათის და საათის მრეწვე-
ლობის ნაკეთობების ანკერები, ბუდეები საა-
თებისათვის და საათის მრეწველობის ნაკე-
თობებისათვის, სასაჩუქრე ბუდეები მაჯის 
საათებისათვის, მაჯის საათის ძეწკვები, მა-
ჯის ქრონოგრაფები, ქრონომეტრები, ქრონო-
მეტრული ხელსაწყოები, საათის კორპუსები, 
საათის ისრები, საათები, ელექტრული და 
ელექტრონული საათები და მაჯის საათები, 
საათის მექანიზმები, საათის და საათის მრეწ-
ველობის ნაკეთობების ციფერბლატები, საა-
თის და საათის მრეწველობის ნაკეთობების 
ისრები, ეტალონური საათები [ამგზნები სიგ-
ნალის გენერატორები], საათის და მაჯის საა-
თის მექანიზმები, ქანქარები საათებისათვის 
და საათის მრეწველობის ნაკეთობებისათვის, 
საათის ზამბარები, წამზომები, საათის-ბრას-
ლეტის სამაჯურები, მაჯის საათის ქამრები, 
მაჯის საათის კორპუსები, მაჯის საათის ძეწ-
კვები, მაჯის საათის მინები, მაჯის საათის 
ზამბარები, მაჯის საათის სამაჯურები, მაჯის 
საათები, საათი-ბრასლეტები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81941 A 
(210) AM 81941 
(220) 2015 05 05 
(731) ვახტანგ სოფრომაძე 

ბახტრიონის ქ. 22, ბ. 98, თბილისი,  
საქართველო 

(740) თამარ როგავა 
(540) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი, ცისფერი  
(531) 07.03.02, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24,  

29.01.12 
(511)     
6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლი-
თონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებო-
ბები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის; 
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთუ-
ლი (არაელექტრული); რკინა-კავეული და სა-
კეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსა-
დენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნა-
კეთობა, სხვა კლასებში შეტანილის გარდა; 
მადანი. 
19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამ-
შენებლო დანიშნულების ხისტი მილები; ას-
ფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური 
მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არა-
ლითონური ძეგლები. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 81995 A 
(210) AM 81995 
(220) 2015 05 07 
(731) შპს "BEKA GEORGIA" 

დავით აღმაშენებლის ქ. 20, ბ. 31,  
ბათუმი, საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Karabak 
(511)    
6 – სამშენებლო მასალები დამზადებული ლი-
თონებისაგან. 
 

19 – სამშენებლო მასალები, არალითონური. 
 

30 –  საკონდიტრო ნაწარმი. 
 

35 – სამშენებლო მასალების დისტრიბუცია; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობა ტანსაცმლი-
თა და ფეხსაცმლით; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობა საკონდიტრო ნაწარმითა და სხვა 
საკვები პროდუქტებით. 
 

43 – კაფე-ბარი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82118 A 
(210) AM 82118 
(220) 2015 05 18 
(731) გიორგი სარდანაძე 

გ. აბესაძის ქ. 46, 2000, ზესტაფონი,  
საქართველო 

(740) გიორგი სარდანაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ლურჯი  
(531) 02.09.04, 27.05.17, 29.01.13 
(511)     
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარ-
მოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნი-
ტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; 
კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული 
ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები აპარატე-
ბისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმა-
ციის დასამუშავებელი   აღჭურვილობა, კომ-
პიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; 
ცეცხლმქრობები. 
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28 – თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიში-
სა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონე-
ლი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაძვისხის მორთულობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82134 A 
(210) AM 82134 
(220) 2015 05 18 
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~  

სოფ. ფონიჭალა 65,  0165, თბილისი, 
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

დოქსაფინი 
ДОКСАФИН 

DOXAFIN 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82205 A 
(210) AM 82205 
(220) 2015 05 20 
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.11.07, 26.13.25, 27.05.04, 27.05.10,  

27.05.21  
 (511)     
9 – დამცავი ტანსაცმელი შემავალი ამ კლას-
ში; დამცავი ფეხსაცმელი  შემავალი ამ კლას-
ში; დამცავი თავსაბურავი შემავალი ამ კლას-
ში; დამცავი სათვალეები, სპორტული ჩაფხუ-
ტები; ელექტრონული მოწყობილობებისთის 
დამცავი შალითები და ფუტლარები; სათაო 
ტელეფონები და ყურთსასმენები; სათვალეე-

ბი, პენსნეები, მონოკლები; სათვალის, პენსნეს 
და მონოკლის ბუდეები, შალითები; მზის სათ-
ვალეები; მზის სათვალის ბუდეები, შალითე-
ბი; სპორტული ღონისძიებების, ექსტრემალუ-
რი სპორტული სახეობის ღონისძიებების და 
ავტო-მოტო სპორტული ღონისძიებების ვი-
დეოჩანაწერები; ფიჭური ტელეფონების თას-
მები; სათვალის, პენსნეს და მონოკლის თას-
მები; ჩამოსაკიდებელი (ჭიმვადი) თასმები საი-
დენტიფიკაციო ბარათების ნიშნების სატა-
რებლად; ჩამოსაკიდებელი (ჭიმვადი) თასმები 
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის სა-
ტარებლად; ჩამოსაკიდებელი (ჭიმვადი) თას-
მები კოდირებული ბარათ-გასაღებების სატა-
რებლად; ჩამოსაკიდებელი (ჭიმვადი) თასმები 
გასაღებების სატარებლად; ბგერის ჩამწერი 
მატარებლების სატარებელი ჩამოსაკიდებელი 
(ჭიმვადი) თასმები; გადასატანი მულტი-მედია 
ფლეიერების სატარებელი ჩამოსაკიდებელი 
(ჭიმვადი) თასმები. 
 

16 – ნაბეჭდი პროდუქცია და პუბლიკაციები; 
აფიშები, პლაკატები; სტიკერები; დეკოლები; 
გადასატანი ნახატები, გადასაყვანი ქაღალ-
დები; ბარათები; საკანცელარიო საქონელი; 
აბრები; სტიკერების და დეკოლების შემცვე-
ლი სტიკერების კომპლექტები. 
 

18 – ჩანთები; ზურგჩანთები; საფულეები; ქეი-
სები; გასაღების ბუდეები; სპორტული ჩანთე-
ბი; სასკოლო ჩანთები, ხელჩანთები; უნივერ-
სალური დანიშნულების სასპორტო ჩანთები; 
უნივერსალური დანიშნულების ჩანთები; ტყა-
ვი და ტყავის იმიტაცია და მათგან დამზა-
დებული საქონელი, რომელიც არ შედის სხვა 
კლასში. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი  და  თავსაბუ-
რავი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82210 A 
(210) AM 82210 
(220) 2015 05 20 
(731) სოსიეტე ნასიონალ დ ექსპლუატასიონ  

ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ სასუ  
143 ბულვარ რომენ როლანი, პარიზი  
75014, საფრანგეთი 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540) 
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(591)  თეთრი, ღია ნაცრისფერი, მუქი  
ნაცრისფერი, ღია ცისფერი, მუქი 
ცისფერი, ღია ლურჯი, მუქი ლურჯი 

(531) 26.04.24, 27.05.24, 29.01.12, 25.01.19, 
25.07.07,  25.07.15, 23.05.05 

 (511)     
34 – თამბაქო დამუშავებული და დაუმუშავე-
ბელი; თამბაქოს პროდუქტები; არასამედიცი-
ნო და არასამკურნალო დანიშნულების თამ-
ბაქოს შემცვლელები; სიგარეტები; სიგარი-
ლოები; სიგარები; სიგარეტის დასამზადებე-
ლი ხელის მანქანები; მილები სიგარეტები-
სათვის; სიგარეტების ფილტრები; სიგარეტის 
ქაღალდი; ელექტრული სიგარეტები; სითხეე-
ბი ელექტრული სიგარეტებისათვის; ასანთი 
და მწეველთა საკუთვნო. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82259 A 
(210) AM 82259 
(220) 2015 05 27 
(731) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ, დელავერის  
კორპორაცია 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ,  
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, წითელი, მონარინჯისფრო- 

ყვითელი  
(531) 26.01.06, 26.01.19, 26.11.08, 27.05.24,  

29.01.13 
(511)     
9 – კომპიუტერის აპარატურული საშუალებე-
ბის და პროგრამული უზრუნველყოფის  
პლატფორმები  გადახდების, საბანკო ოპერა-
ციების, საკრედიტო ბარათების, სადებეტო ბა-
რათების, გადახდის ბარათების,  ბანკომატე-
ბის, შენახული თანხების,  ფულადი სახსრე-
ბის ელექტრონული გადაგზავნის სისტემების, 
ანგარიშების გადახდაზე მონაცემების  ელექ- 
ტრონული დამუშავების და გადაგზავნის ფუ-
ლადი სახსრების გადახდის,   ტრანზაქციების 
იდენტიფიკაციის, მარშრუტიზაციის, ელექ-
ტრონული გადახდების, ავტორიზაციასთან 
და გადახდასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რების, თაღლითობის გამოვლენის და კონ-
ტროლის, ავარიულ სიტუაციებში  აღდგენის 
და   დაშიფვრის/გაშიფვრის  გამარტივებისთ-
ვის და მართვისთვის; სამეცნიერო ხელსაწ-
ყოები, აპარატები და იარაღები;  ინფორმაცი-

ის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი 
დისკები, ჩამწერი დისკები;   მექანიზმები  წი-
ნასწარი გადახდის აპარატებისთვის;  სალა-
როს  აპარატები; ინფორმაციის დამუშავების-
თვის განკუთვნილი მოწყობილობა; კომპიუტ-
ერები, კუმპიუტერის აპარატურული საშუა-
ლებები,  კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა და პროგრამები კომპიუტერების-
თვის;  ტელესაკომუნიკაციო  და ელექტრული 
აპარატები, ხელსაწყოები და იარაღები, კერ-
ძოდ, აპარატურა მონაცმების, მათ შორის, 
ხმის და გამოსახულების რეგისტრაციისთვის, 
გადაცემისთვის და აღწარმოებისთვის; მაგნი-
ტური ჩანაწერის მატარებლები;  აპარატურა, 
ხელსაწყოები  საფინანსო ანგარიშების,  ანგა-
რიშების თვალის მიდევნებისთვის, მართვის-
თვის და ანალიზისათვის  გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელის მეშვეობით;  კომპიუტე-
რის აპარატურული საშუალებები და კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, კერ-
ძოდ, ლოკალური კომპიუტერული ქსელების 
და გლობალური კომპიუტერული ქსელების 
და ტერიტორიულად განაწილებული ქსელე-
ბის   შემუშავებისთვის, დაპროექტებისთვის, 
ტექნიკური მომსახურებისთვის და  გამოყენე-
ბისთვის; სისტემები  მეხსიერების ბარათები-
დან ინფორმაციის ამოკითხვისთვის  და სის-
ტემები  დამხსომებელი მოწყობილობებიდან 
ინფორმაციის ამოკითხვისთვის, მათ შორის, 
ინტეგრალურ სქემებზე მეხსირებიდან  და  
საკრედიტო, საბანკო ბარათების  მეხსიერები-
დან;  პუბლიკაციები ელექტრონული [ჩატვირ-
თვადი];  საბეჭდი აპარატურა,  მათ შორის,  
საბეჭდი აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყობი-
ლობები  ინფორმაციის დამუშავების სისტემე-
ბისთვის და ფინანსური გარიგებების განხორ-
ციელების სისტემებისთვის; საბანკო ავტომა-
ტები და სალარო ავტომატები, მანქანები და 
მოწყობილობები საბანკო დაწესებულებების-
თვის; მაკოდირებელი მოწყობილობები და 
მადეკოდირებელი მოწყობილობები; მოდემე-
ბი;  კომპიუტერის აპარატურული საშუალებე-
ბი და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  გადახდის ოპერაციების, ელექტრო-
ნული საშუალებების დახმარებით გადახდის  
გამარტივებისთვის; კომპიუტერის აპარატუ-
რული საშუალებები და პროგრამული უზ-
რუნველყოფა დაშიფვრისთვის, შიფრის გასა-
ღები, ციფრული სერტიფიკატები, ციფრული 
ხელმოწერები, პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემების უსაფრთხო შენახვისათვის, 
ძიებისთვის, მონაცემთა ამორჩევისთვის და 
კლიენეტების კონფიდენციალური ინფორმა-
ციის  გადაცემისთვის, რომლებსაც იყენებენ 
კერძო პირები, საბანკო დაწესებულებები და 
საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებები; ბა-
რათები მაგნიტური კოდით და ბარათები, 
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რომლებიც შეიცავენ ინტეგრალურ სქემებიან 
ჩიპებს („სმარტ-ბარათები“); დაცული კოდი-
რებული ბარათები; ნამდვილობის დამადას-
ტურებელი კოდირებული ბარათები  დაცვის 
ელემენტებით; საიდენტიფიკაციო კოდირებუ-
ლი ბარათები დაცვის ელემენტებით; ჰოლო-
გრამების შემცველი ბარათები; კოდირებული 
სახარჯო ბარათები,  საბანკო ბარათები,  საკ-
რედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათები, მიკ-
როპროცესორებიანი ბარათები, ბარათები 
შენახული თანხით სახსრების ჩადებული ლი-
მიტით, ელექტრონული მონაცემების მატარე-
ბელი ბარათები, გადახდის ბარათები და კო-
დირებული გადახდის ბარათები; საბანკო 
ბარათები, მათ შორის,  დაბეჭდილი საბანკო 
ბარათები, ბარათები და საბანკო ბარათები, 
რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ დამხსომებელ  
მოწყობილობას  და მეხსიერებას ინტეგრა-
ლურ სქემებზე; ბარათებიდან ამომკითხავი 
მოწყობილობები; მაგნიტური კოდირებული 
ბარათებიდან ამომკითხავი მოწყობილობები, 
მაგნიტურ ამომკითხავი მოწყობილობები  კო-
დირებული ბარათებისთვის,  ელექტრონული 
მონაცემების მატარებელი ბარათები, ელექ-
ტრონული მონაცემების მატარებელი ბარათე-
ბიდან ამომკითხავი მოწყობილობები; დაშიფ-
ვრის ელექტრონული ბლოკები, კომპიუტერის 
აპარატურული საშუალებები,  კომპიუტერის 
ტერმინალები, კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც განკუთვნილია 
საფინანსო სამსახურებში,  საბანკო საქმიანო-
ბაში და  ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამო-
ყენებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, რომელიც შემუშავებულია  
სმარტ-ბარათების ტერმინალებთან და ამომ-
კითხავ მოწყობილობებთან  ურთიერთქმედე-
ბის უზრუნველსაყოფად; კომპიუტერის ჩიპე-
ბი, რომლებიც ჩაშენებულია ტელეფონებში 
და სხვა სახის საკომუნიკაციო საშუალებებ-
ში; ტელესაკომუნიკაციო აღჭურვილობა; ნა-
ვაჭრის საფასურის გადახდის ტერმინალები 
და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა გარიგებებზე ინფორმაციის, საიდენტი-
ფიკაციო ინფორმაციის და ფინასური ინფორ-
მაციის გადაცემისთვის, ასახვისთვის და შე-
ნახვისთვის საფინანსო სამსახურებში, საბან-
კო საქმიანობაში და ტელესაკომუნიკაციო 
დარგში გამოყენებისთვის; რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის  მოწყობილობები (ტრან-
სპონდერები),  ელექტრონული აპარატურა სა-
კრედიტო ბარათების არაპროლონგირებული  
კრედიტით (სახარჯო ბარათების), საბანკო 
ბარათების,  საკრედიტო ბარათების, სადებე-
ტო ბარათების და გადახდის ბარათების ნამდ-
ვილობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავტო-
მატები ნაღდი ფულის გაცემისათვის;  კომპიუ-
ტერების პერიფერიული მოწყობილობები და 

ელექტრონული საქონელი, კერძოდ, კალკუ-
ლატორები, ჯიბის ელექტრონული ორგანაი-
ზერები, პერსონალური ციფრული დამხმარეე-
ბი  (PDAs), ავარიული სასიგნალო მოწყობი-
ლობები. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალები საამკინძო სამუშაო-
ებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალ-
დის საქონელი და საკანცელარიო საკუთნო;  
საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშ-
ნულების მწებავი ნივთიერებები; საბეჭდი მან-
ქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); 
სასწავლო მასალა და  თვალსაჩინოება  (აპა-
რატურის გარდა);  პლასტმასის შესაფუთი 
მასალა (რომელიც არ განეკუთვნება სხვა  
კლასებს); შრიფტები; ტიპოგრაფიული კლი-
შე; ბეჭდვითი გამოცემები, ბუკლეტები, პროს-
პექტები, ინსტრუქციები, ბროშურები, გაზეთე-
ბი, პერიოდული გამოცემები და ჟურნალები, 
სახელმძღვანელოები მომხმარებლებისთვის, 
ნაბეჭდი პროდუქცია, ყველაფერი საბანკო 
მომსახურებასთან დაკავშირებული;  საკრე-
დიტო ბარათები,  სადებეტო ბარათები და 
ჟურნალები.  
 

35 – მენეჯმენტი და კონსულტაციები ბიზნე-
სის სფეროში; კონსულტაციები მარკეტინგის 
სფეროში; ბაზრის შესწავლა; ბარათების 
მფლობელების  მყიდველობითი ქცევის თვა-
ლის მიდევნება, ანალიზი, პროგნოზირება და   
მასზე ინფორმაციის შემოთავაზება; მესამე 
პირების  საქონლის და მომსახურების რეალი-
ზაციის სტიმულირება, ხელშეწყობა  წახალი-
სების და შეღავათების საშუალებების შეთა-
ვაზების მეშვეობით, რომელთა ფორმირებაც 
ხდება საკრედიტო, სადებეტო და გადახდის 
ბარათების გამოყენებისას;  ლოიალურობის 
პროგრამების და ბონუსების პროგრამების  
ადმინისტრირება;  რეკლამა; ადმინისტრაციუ-
ლი საქმიანობა ბიზნესის სფეროში; საოფისე 
სამსახური;  დახმარება კომერციული ან სამ-
რეწველო საწარმოების მართვაში  და დახმა-
რება ბიზნესის მართვაში; სამეწარმეო საქ-
მიანობის შეფასება; კონსულტაციები ბიზნე-
სის მართვის საკითხებში; კვლევები მარკე-
ტინგის სფეროში; სტატისტიკური ინფორმა-
ცია (საქმიანი); საფინანსო ანგარიშებთან და-
კავშირებით ანგარიშების შედგენა; საბუღალ-
ტრო წიგნების  წარმოება; საბუღალტრო  აღ-
რიცხვა;  კვლევები ბიზნესის სფეროში; მომ-
სახურება  საზოგადოებრივი  ურთიერთობე-
ბის სფეროში; სარეკლამო ტექსტების გამოქ-
ვეყნება; სარეკლამო ფურცლების, ბროშურე-
ბის  გამოშვება, გამოცემა; მობილური ტე-
ლესაკომუნიკაციო საშუალებების მეშვეობით 
შემოთავაზებული საცალო ვაჭრობის მომსა-

 
 #5  2016 03 10 

 
53 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

ხურება, საკრედიტო ბარათების და სადებეტო 
ბარათების უზრუნველყოფასთან დაკავშირე-
ბით; ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან სხვა 
ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით და 
ელექტრონულ-გაციფრული ინფორმაციის გა-
მოყენებით შემოთავაზებული საცალო ვაჭ-
რობის მომსახურება, საკრედიტო ბარათების 
და სადებეტო ბარათების უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებით; კომპიუტერის მონაცემთა 
ბაზების მართვა; მონაცემთა დამუშავებასთან 
და ვერიფიკაციასთან (შემოწმებასთან) დაკავ-
შირებული მომსახურება; ინფორმაციის შე-
ნახვასთან და ძიებასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; მესამე პირების კონცერტების 
და კულტურული ღონისძიებების რეკლამირე-
ბა/წინ წაწევა, გამოფენების/ექსპოზიციების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნებით; ტრანსპორტირების, მოგზაურობის, 
სასტუმროების, დროებითი საცხოვრებელი 
ბინების, კვების პროდუქტების და მზა კერძე-
ბის, სპორტის,  გართობების და ღირსშესანიშ-
ნაობების დათვალიერების, ტურისტული საა-
გენტოების და ტარიფების, განრიგთან, გადა-
ზიდვის ხერხებთან, მოგზაურობის ორგანი-
ზებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის რე-
კლამა; ინფორმაციის შეთავაზება, რომელიც 
დაკავშირებულია საქონლის და მომსახურე-
ბის  შეძენასთან  ონლაინურ რეჟიმში  ინტერ-
ნეტის და სხვა  კომპიუტერული ქსელების  
მეშვეობით; მომხმარებელზე მონაცემების და 
კონკრეტული ინფორმაციის  საცავების მომ-
სახურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსა-
ხურებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და 
კონსულტაციების შეთავაზება.              
  

36 –  საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, საბან-
კო მომსახურება, საკრედიტო ბარათების მომ-
სახურება, სადებეტო ბარათების მომსახურე-
ბა, გადახდის/ანგარიშსწორების ბარათების 
მომსახურება, ლიმიტირებული სახსრების 
მქონე წინასწარი გადახდის ბარათების მომ-
სახურება, ელექტრონული საკრედიტო და სა-
დებეტო ტრანზაქციები/ოპერაციები, გადახ-
დებთან და გადახდაზე ანგარიშების წარდ-
გენასთან  დაკავშირებული მომსახურება,    
ფულადი სახსრების გაცემა, ჩეკების ნამდვი-
ლობის დადგენა, ჩეკების განაღდება, დეპოზი-
ტებთან წვდომის შეთავაზება და ბანკომატე-
ბის მომსახურება, ავტორიზაციის მომსახუ-
რება  და ანგარიშსწორების მომსახურება,  
ტრანზაქციების, ოპერაციების  შეჯერება, ფუ-
ლადი სახსრების მართვა, კონსოლიდირებუ-
ლი ფონდების საანგარიშსწორებო მომსახუ-
რება, გაერთიანებული/კონსოლიდირებული 
სადავო საკითხების დამუშავება, საინფორმა-
ციო მომსახურება მონაცემთა საცავებთან/ბა-
ნკებთან,  კლიენტების პროფილებთან და მათ-
თან შეერთებასთან, წვდომასთან, დავების 

ლიკვიდაციასთან/მოგვარებასთან დაკავშირე
ბით და მომსახურება კაპიტალის გადაადგი-
ლებაზე გადახდის ბარათების სფეროში; 
ელექტრონული გადახდების დამუშავებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, საგადასახა-
დო ტრანზაქციების/ოპერაციების ნამდვილო-
ბის შემოწმებასთან და კონტროლთან და-
კავშირებული მომსახურება, ფულადი სახს-
რების გადაადგილების მომსახურება, კერ-
ძოდ, უსაფრთხო ელექტრონული ტრანზაქ-
ციები/ოპერაციები ფულადი სახსრებით  და 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგ-
ზავნა საზოგადოებრივი კომპიუტერული ქსე-
ლების მეშვეობით ლექტრონული ვაჭრობის, 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაად-
გილების გამარტივებისთვის, ფინანსური ინ-
ფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ, საკრედიტო 
და სადებეტო ბარათებზე მონაცემების, ფი-
ნანსური ანგარიშგების მართვა, ფულადი სახ-
სრების  ელექტრონული გადაადგილების და 
ვალუტის გადაცვლის მომსახურება, რისკე-
ბის ფინანსური შეფასების და მართვის მომსა-
ხურება მესამე პირებისთვის, სამომხმარებლო 
კრედიტების სფეროში; ფინანსური ინფორმა-
ციის გავრცელება გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის მეშვეობით, ფინანსური ინფორ-
მაცია, რომელიც აისახება  კომპიუტერში, 
უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით და კონსულტაციები ზე-
მოთ მითითებულ ყველა მომსახურებასთან 
დაკავშირებული; ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება საცალო ვაჭრობის მომსახურე-
ბის მხარდაჭერისათვის, რომელიც შემოთავა-
ზებულია კავშირის მობილური საშუალებე-
ბის მეშვეობით, კერძოდ,  გადახდების სამსა-
ხური უსადენო მოწყობილობების მეშვეობით; 
საფინანსო მომსახურების შეთავაზება  საცა-
ლო ვაჭრობის მომსახურების მხარდაჭერი-
სათვის, რომელიც შემოთავაზებულია  ონლა-
ინურ რეჟიმში, ელექტრონული ქსელების მეშ-
ვეობით; ფინანსური ანალიზი და კონსულტა-
ციები;  დაზღვევა, საფინანსო მოღვაწეობა, 
ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; საფინანსო 
მომსახურება; საბანკო მომსახურება  და საკ-
რედიტო  მომსახურება; საკრედიტო ბარათე-
ბის, სადებეტო ბარათების, ანგარიშსწორების 
ბარათების და ლიმიტირებული სახსრების 
მქონე  წინასწარი გადახდის ბარათების   მომ-
სახურება; საბანკო ოპერაციებთან, გადახდებ-
თან, დაკრედიტებასთან, დადებეტებასთან, 
ანგარიშსწორებასთან, ფულადი სახსრების 
გაცემასთან, ელექტრონულ საფულეების 
წვდომასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ანგარიშების გადახდასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; საკრედიტო ბარათების, სადე-
ბეტო ბარათების, ანაგარიშსწორების ბარა-
თების, წინასწარი გადახდის ბარათების  და 
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ელექტრონული საფულეების მომსახურება;  
ჩეკების ნამდვილობის შემოწმება  და ინკანსი-
რება, ჩეკების განაღდება;  ბანკომატების მომ-
სახურება;  საფინანსო ოპერაციების, ტრან-
ზაქციების დამუშავება, გაფორმება, როგორც 
ონლაინურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუტერუ-
ლი ბაზების ან ტელესაკომუნიკაციო საშუა-
ლებების მეშვეობით,  ისე  გაყიდვის ადგილებ-
ზე; ტექნოლოგიური სამსახურები, დოკუმენ-
ტების დამუშავება/გაფორმება  ფინანსური 
ტრანზაქციებისათვის, რომლებსაც ახორციე-
ლებენ ბარათების მფლობელები  ბანკომატე-
ბის მეშვეობით; ბარათების მფლობელისათ-
ვის ბალანსზე, ფულის შეტანა-გამოტანაზე 
დაწვრილებითი ინფორმაციის შეთავაზება 
ბანკომატების მეშვეობით;  ფინანსური ანგა-
რიშსწორების და ფინანსური ავტორიზაციის 
მომსახურება  ფინანსური გადახდების ტრან-
ზაქციებთან დაკავშირებით;  მოგზაურობის 
დაზღვევის მომსახურება;    სამგზავრო ჩეკე-
ბის და ვაუჩერების გამოცემა და განაღდება; 
გადამხდელების აუტენთიფიკაცია; ფინანსუ-
რი ინფორმაციის შემოწმება; ფინანსური  
ჩანაწერების ტექნიკური მხარდაჭერა;  ფულა-
დი სახსრების გადაგზავნა ელექტრონული 
ანგარიშსწორების სისტემაში და ვალუტის 
გადაცვლა; შორეული გადახდების სამსახუ-
რი; ფულადი სახსრების ჩადებული ლიმიტით 
შენახული სახსრების მქონე ელექტრონული 
გადახდის სისტემების მომსახურება; ფულადი 
სახსრების და ვალუტის გადაგზავნასთან და-
კავშირებით მომსახურების შეთავაზება ელექ-
ტრონული ანგარიშსწორების სისტემაში, ელ-
ექტრონული გადახდების მომსახურება, წი-
ნასწარი გადახდის სატელეფონო ბარათების 
მომსახურება, ფულადი სახსრების გადახდა, 
გადახდა ნაღდი ფულით და ტრანზაქციების 
ავტორიზაცია  და გადახდა; სადებეტო და საკ-
რედიტო მომსახურების შეთავაზება რადიო-
სიხშირული საიდენტიფიკაციო მოწყობილო-
ბების (ტრანსპოდერების) დახმარებით; სადე-
ბეტო და საკრედიტო მომსახურების შეთავა-
ზება კავშირგაბმულობის და ტელესაკომუნი-
კაციო მოწყობილობების დახმარებით; ჩეკე-
ბის ნამდვილობის შემოწმება;  სამგზავრო ჩე-
კების  და სამგზავრო ვაუჩერების   გამოცე-
მასთან და დაფარვასთან (განაღდებასთან)  
დაკავშირებული მომსახურება; საცალო ვაჭ-
რობის მომსახურების მხარდაჭერისთვის ფი-
ნანსური მომსახურების შეთავაზება მობილუ-
რი ტელესაკომუნიკაციო საშუალებების, მათ 
შორის, გადახდების უსადენო მოწყობილო-
ბების მეშვეობით; სადებეტო და საკრედიტო 
ტრანზაქციების  დამუშავება სატელეფონო 
და ტელესაკომუნიკაციო  ხაზების მეშვეო-
ბით;   საცალო  ვაჭრობის მხარდაჭერისათვის 
ფინანსური მომსახურების შეთავაზება ონ-

ლაინურ  რეჟიმში, ქსელების ან სხვა ელექ-
ტრონული საშუალებების მეშვეობით ელექ-
ტრონულ-გაციფრულ ფორმაში ინფორმაციის 
გამოყენებით; ვალუტის გადაცვლასთან და-
კავშირებული მომსახურება, კერძოდ, ვალუ-
ტის უსაფრთხო გადაცვლა,  მათ შორის, ფუ-
ლადი სახსრების ელექტრონულ ფორმაში, 
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით სმარტ 
ბარათების წვდომის შესაძლებლობით; ვებ-
საიტის მეშვეობით ანგარიშების გადახდის 
მომსახურების შეთავაზება; ონლაინ საბანკო 
მომსახურება; ფინანსური მომსახურება შეთა-
ვაზებული ტელეფონის და გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელის ან ინტერნეტის  მეშვეო-
ბით; ფინანსური მომსახურება     გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის ან ინტერნეტის მეშ-
ვეობით;  მომსახურება უძრავი ქონების სფე-
როში;  მომსახურება კერძო უძრავი ქონების 
სფეროში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ 
ქონებაში ინვესტირების მართვა; უძრავ ქონე-
ბაში ინვესტირების სფეროში მომსახურება; 
უძრავი ქონების დაზღვევა; დაზღვევა ქონე-
ბის/საკუთრების მფლობელებისათვის; ქონე-
ბის და საკუთრების დაზღვევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; ფინანსირება უძრავი 
ქონების სფეროში; უძრავი ქონების ობიექტე-
ბის დაფინანსება; უძრავ ქონებასთან დაკავ-
შირებული  ოპერაციებისას საბროკერო მომ-
სახურება/შუამავლობა; უძრავი ქონების შე-
ფასება (ექსპერტიზა); უძრავი ქონების სააგენ-
ტოების მომსახურება; უძრავი ქონების ღი-
რებულების განსაზღვრა; უძრავი ქონების 
მართვა; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
ფინანსური ოპერაციების მართვა; უძრავ ქო-
ნებასთან დაკავშირებით სესხების შეთავაზე-
ბა; უძრავი ქონების მშენებლობასთან, რემონ-
ტთან დაკავშირებული ფინანსური მომსახუ-
რება; ფინანსური საბროკერო მომსახურება 
უძრავი ქონების სფეროში; ფინანსური მომსა-
ხურება, რომელიც დაკავშირებულია  უძრავ 
ქონებასთან, შენობებთან და ნაგებობებთან; 
უძრავი ქონების შეძენისთვის შეთავაზებული  
ფინანსური მომსახურება; უძრავი ქონების და-
გირავების საფუძველზე საკრედიტო ხელშეკ-
რულებების და სესხებთან დაკავშირებული 
შეთანხმებების  მომზადება, შედგენა, ორგანი-
ზება; უძრავი ქონების ერთობლივი  მფლობე-
ლობის მომზადება, შედგენა, ორგანიზება;  
უძრავი ქონების შესყიდვისთვის ფინანსური 
უზრუნველყოფის ორგანიზება; დახმარება უძ-
რავი ქონების შეძენისას და უძრავ ქონებაში 
კაპიტალდაბანდებებისას; უძრავ ქონებაში კა-
პიტალდაბანდება; კომერციული მიზნებისთ-
ვის  გამოყენებული  ქონების სფეროში  ინვეს-
ტირება;  საკუთრების, უძრავი ქონების ყიდ-
ვასთან დაკავშირებული ფინანსური მომსახუ-
რება; საკუთრების  გაყიდვასთან დაკავშირე-
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ბული ფინანსური მომსახურება;  მიწის მთე-
ლი საკუთრების, უძრავი ქონების ფინანსური 
შეფასება სრული საკუთრების უფლებით; 
იჯარით აღებული საკუთრების ფინანსური 
შეფასება; უძრავი ქონების იჯარით აღების, 
იჯარით გაცემის ორგანიზება; უძრავი ქო-
ნების დაქირავების ორგანიზება; ქონების 
ლიზინგი; ქონების დაქირავება;  უძრავი ქონე-
ბის ლიზინგი; მიწის მთლიანი საკუთრების  
და  უძრავი ქონების სრული საკუთრების უფ-
ლებით ლიზინგი; ქონების მართვის მომსა-
ხურება, რომელიც  დაკავშირებულია ტრან-
ზაქციებთან  უძრავ ქონებაში;  ქონების ღირე-
ბულების  შეფასება, ღირებულების განსაზღ-
ვრა;  უძრავი ქონების, საკუთრების   პორტფე-
ლის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი ქონე-
ბის ფლობასთან დაკავშირებული კონსულტა-
ციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქონების 
ღირებულების შეფასება/განსაზღვრასთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები და  რეკო-
მენდაციები;  კორპორატიული უძრავი ქონე-
ბის დარგში კონსულტაციები და რეკომენდა-
ციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
კომპიუტერიზებული საინფორმაციო მომსა-
ხურება; უძრავ  ქონებასთან დაკავშირებული 
საკონსულტაციო მომსახურება; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეთა-
ვაზება;  უძრავი ქონების ბაზართან დაკავში-
რებული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი 
ქონების შეძენასთან დაკავშირებული კვლევე-
ბი; უძრავი ქონების შერჩევასთან დაკავშირე-
ბული კვლევები; საკრედიტო დაფინანსება და 
აქტივების სეკურიტიზაცია;     საგადასახადო, 
ვალდებულებების  შესრულებასთან,  საბანკო 
მომსახურებასთან,  საკრედიტო ბარათებთან, 
სადებეტო ბარათებთან, გადახდის ბარათებ-
თან და ბანკომატების მომსახურებასთან და-
კავშირებული საკონსულტაციო მომსახურე-
ბა.  
  

38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭური 
ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება;  ტელესა-
კომუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის სა-
ფუძველზე;   მონაცემების გადაცემასთან და-
კავშირებული მომსახურება; ელექტრომონა-
ცემების  გადაცემა მონაცემთა დისტანციური 
დამუშავების გლობალური ქსელის, მათ შო-
რის, ინტერნეტის მეშვეობით; საფინანსო მომ-
სახურების სფეროში კომპიუტერის მონაცემ-
თა ბანკიდან ან ინტერნეტიდან  ინფორმაციის 
შეთავაზება; მონაცემების გადაცემა ელექ-
ტრონული გამოსახულებების გამოყენების 
მეშვეობით, რომელთა დამუშავებაც ხდება  
სატელეფონო კავშირის ხაზებით; ელექტრო-
ნული ფოსტა, შეტყობინებების გაგზავნის და 
მიღების მომსახურება; მაუწყებლობა; მრა-
ვალმომხმარებლიანი წვდომის შეთავაზება 
უსაფრთხო კომპიუტიზირებულ საინფომაციო 

ქსელთან საფინანსო მომსახურების სფეროში 
ინფორმაციის ერთობლიობის/რიგის გადაცე-
მისთვის და გავრცელებისთვის; კომპიუტერის 
მონაცემთა ბაზის წვდომის  დროის გაქირა-
ვება.  
 

39 – ტრანსპორტირება; კრუიზების ორგანიზე-
ბა; მანქანების გაქირავება; სადგომისთვის 
ადგილების იჯარით აღება; საქონლის მიტანა; 
საქონლის შენახვა; საქონლის ტრანსპორტი-
რება; საქონლის შეხვევა და შეფუთვა; პაკეტი-
რებული ტვირთის მიტანა; პაკეტირებული 
ტვირთის  განაწილება;  საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; გადაადგილებასთან, გადაზიდ-
ვებთან დაკავშირებული მომსახურება; ტურე-
ბის ორგანიზება; მოგზაურობის სააგენტოე-
ბის მომსახურება დროებითი განთავსე-
ბის/საცხოვრებელი ადგილების  დაჯავშნას-
თან დაკავშირებით; მოგზაურობასთან დაკავ-
შირებით კურიერების მომსახურება;  მოგზაუ-
რობის დროს გიდების მომსახურება; მოგზა-
ურობის მარშრუტების დაჯავშნა; მოგზაურ-
თა თანხლება; მოგზაურთა გადაყვანა; მოგ-
ზაურობების ორგანიზება;  მოგზაურობების 
და გადაზიდვების დაჯავშნასთან/დარეზერ-
ვებასთან დაკავშირებული მომსახურება.  
 

41 – გართობა, განათლება, აღზრდა და სას-
წავლო პროცესის უზრუნველყოფა; სპორტუ-
ლი და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღო-
ნისძიებების უზრუნველყოფა; ელექტრონული 
პუბლიკაციების (არაჩატვირთვადი) შეთავა-
ზება; ონლაინ ელექტრონული  პუბლიკაციე-
ბის შეთავაზება; ელექტრონული წიგნების და 
ჟურნალების  გამოცემა ონლაინურ რეჟიმში; 
გლობალური კომპიუტერული ქსელებიდან ან 
ინტერნეტიდან  პუბლიკაციების შეთავაზება, 
რომელთა გადათვალიერებაც არის შესაძლე-
ბელი; განათლებასთან, აღზრდასთან და გარ-
თობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია;  
კონფერენციების, სემინარების, გამოფენების 
და სიმპოზიუმების, ტრენინგების, სასწავლო 
კურსების და ლექციების   ორგანიზება და 
ჩატარება. 
 

42 –  სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მათთან დაკავშირებული  კვლევე-
ბი და დიზაინი;  სამრეწველო ანალიზი და 
კვლევები; კომპიუტერის აპარატურული სა-
შუალებების და კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის  დიზაინი და შემუშავება; 
კონსულტაციები კომპიუტერის აპარატურუ-
ლი საშუალბების და კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფის სფეროში; კომპიუტე-
რული პროგრამირება;  კომპიუტერული სის-
ტემების, მონაცემთა ბაზების და დანართების 
მართვის საკითხებში მხარდაჭერა და კონ-
სულტაციები; გრაფიკული დიზაინი ინტერ-
ნეტში ვებ-გვერდების  კომპილაციისთვის; 
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კომპიუტერის აპარატურულ საშუალებებთან 
და კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყო-
ფასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მოწო-
დებული ონლაინურ რეჟიმში  გლობალური 
კომპიუტერული ქსელიდან ან ინტერნეტიდან;  
ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური მომსახუ-
რება/მხარდაჭერა;  მესამე პირებისთვის ვებ-
საიტების ჰოტსინგი;   ვებ-გვერდების შექმნა;  
მერჩენდაიზერული (საბითუმო ვაჭრობა), სა-
ვაჭრო ფირმების ვებ-საიტების დიზინი,  შექ-
მნა და ჰოსტინგი;  ანგარიშების გადახდის 
ვებ-საიტების  დიზაინი,   შექმნა და ჰოსტინ-
გი;  მომსახურება, რომელიც განეკუთვნება 
კომპიუტერს და ინტერნეტს, კერძოდ, ონლაი-
ნური მონაცემთა ბაზების შეთავაზება გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით 
ნამდვილობის იდენტიფიკაციის და კონტრო-
ლის სფეროში; საფინანსო ინფორმაციის მო-
ნაცემების დაშიფვრა/კოდირება და გაშიფ-
ვრა/დეკოდირება; ტექნიკური კონსულტაციე-
ბი  კომპიუტერული პროგრამირების, საფინან-
სო კომპიუტერული ქსელების, მონაცემთა და-
მუშავების, უსაფრთხო კავშირის, მონაცემთა 
დაშიფვრის/კოდირების და გაშიფვრის/დეკო-
დირების და ლოკალური ქსელების უსაფ-
რთხოების სფეროში;  გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით ინფორმაციის 
გავრცელება  კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის, კომპიუტერის აპარატურული 
საშუალებების, საფინანსო კომპიუტერული 
ქსელების  და ლოკალური ქსელების სფე-
როში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82309 A 
(210) AM 82309 
(220) 2015 05 31 
(731) შპს `ლეგი~   

ს. ხუცუბანი, ქობულეთი, საქართველო 
(740) ქეთინო ხარაზი 
(540) 

 
 

(591) შავი, მუქი ბორდოსფერი  
(531) 07.15.01, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12 
(511)     
19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამ-
შენებლო დანიშნულების ხისტი მილები; ას-
ფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური 
მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არა-
ლითონური ძეგლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82344 A 
(210) AM 82344 
(220) 2015 06 03 

(731) შპს `დუთი ფრი ინთერნეიშენალ~ 
ბესიკის ქ. 4, 0180, თბილისი, საქართველო 

(740) ლევან ნიკოლაძე 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი  
(531) 03.01.22, 24.01.15, 24.17.09, 29.01.02 
(511)     
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82345 A 
(210) AM 82345 
(220) 2015 06 03 
(731) შპს `ს. ხეჩინაშვილის სახელობის  

საუნივერსიტეტო კლინიკა“ 
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29-31-33, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თამარ დიდიძე 
(540) 

 
(591) ცისფერი, ლურჯი, შავი და თეთრი  
(531) 24.13.01, 26.05.11, 26.07.25, 27.05.15,  

29.01.14 
(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარუ-
ლი მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა 
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის 
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეო-
ბის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82357 A 
(210) AM 82357 
(220) 2015 06 03 
(731) ნოვარტის აგ  

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
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(540)  

პრილამიდი 
(511)     
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82439 A 
(210) AM 82439 
(220) 2015 06 09 
(731) შპს „ჩირინა“  

გუდიაშვილის ქ. 9, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი გეწაძე 
(540) 

 
(591) თეთრი და მწვანე  
(531) 05.03.14, 28.19, 29.01.12 
(511)     
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,  
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუ-
შეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქა-
რი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საც-
ხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, 
საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სას-
მელების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82440 A   
(210) AM 82440 
(220) 2015 06 09 
(731) შპს „ჩირინა“  

გუდიაშვილის ქ. 9, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი გეწაძე     

(540) 

 
 

(591) თეთრი და მწვანე  
(531) 03.07.17, 03.11.03, 24.11.18, 27.05.11, 28.19,  

29.01.03 
(511)     
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიე-
რო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანა-
ლიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტე-
ქნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავება და სრულყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82441 A 
(210) AM 82441 
(220) 2015 06 09 
(731) შპს „ჩირინა“  

გუდიაშვილის ქ. 9, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი გეწაძე     
(540) 

 
 

(591) ყვითელი და ყავისფერი  
(531) 03.07.03, 28.19, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.18  
(511)    
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის, 
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხა-
ლი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; 
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავი-
ლები; ცხოველთა საკვები; ალაო. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82442 A 
(210) AM 82442 
(220) 2015 06 09 
(731) შპს „ჩირინა“  

გუდიაშვილის ქ. 9, 0105, თბილისი,  
საქართველო 
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(740) გიორგი გეწაძე     
(540) 

 
(591) ყვითელი, წითელი, მწვანე და შავი  
(531) 05.07.13, 05.07.15, 28.19, 29.01.14 
(511)     
31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის, 
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხა-
ლი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; 
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავი-
ლები; ცხოველთა საკვები; ალაო. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82444 A 
(210) AM 82444 
(220) 2015 06 09 
(731) ორალექტ ლაისენსინგ, ლტდ.  

2711 ნორთ ჰასკელ ავენიუ, სუით 650,  
დალასი, ტეხასი 75204, აშშ 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

FASTBRACES 
(511)     
44 – სტომატოლოგიური და ორთოდონტური 
მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82445 A 
(210) AM 82445 
(220) 2015 06 09 
(731) ორალექტ ლაისენსინგ, ლტდ.  

2711 ნორთ ჰასკელ ავენიუ, სუით 650,  
დალასი, ტეხასი 75204, აშშ 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.11.12, 04.05.03, 26.01.04, 26.01.16,  

26.01.21  
(511)     
44 – ორთოდონტური და სტომატოლოგიური 
მომსახურება; საინფორმაციო, საკონსულტა-
ციო და რჩევებით მომსახურება ყველა ზემო-

თაღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82446 A 
(210) AM 82446 
(220) 2015 06 09 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.  

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
 

(591) თეთრი, შავი, წითელი,  ცისფერი,  
იისფერი, სხვადასხვა ტონის ლურჯი  

(531) 03.01.02, 03.01.20, 24.17.09, 25.01.01,  
26.11.12, 27.05.24, 29.01.15 

(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: "LESS SMELL", "FINE CUT TOBAC-
CO".   
(511)     
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგა-
რეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში 
გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი 
თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამ-
ბაქო `სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არა-
სამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული 
სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი 
შემდგომი გათბობის მიზნით; ელექტრონული 
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარე-
ტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციი-
სათვის ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გა-
მოყოფის მიზნით; მწეველთა საკუთვნოები, 
სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის მილაკები 
(მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამ-
ბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, საფერ-
ფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი 
ჯიბის მოწყობილობები, სანთებელები, ასან-
თები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82449 A 
(210) AM 82449 
(220) 2015 06 09 
(731) ფენომენონ ეიჯენტს ლიმიტიდ  

პ.ო. ბოქს 957 ოფშორ ინკორპორეიშენზ  
სენტერი, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,  
ვირჯინის კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი) 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
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(540)  

AKAI 
(511)     
7 – სასმელების დასამზადებელი მანქანები, 
ელექტრომექანიკური; ელექტრული ბლენდე-
რები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნები-
სათვის; პურის საჭრელი მანქანები; კონსერ-
ვის გასახსნელები, ელექტრული; ხალიჩების 
გასაწმენდი მოწყობილობები, ელექტრული; 
ხალიჩების გასაწმენდი მანქანები და მოწყო-
ბილობები, ელექტრული; ვაკუუმური წმენდის 
ცენტრალური აპარატები; ყავის საფქვავები, 
ხელის საფქვავების გარდა; სამსხვრეველები 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრუ-
ლი; ჭურჭლის სარეცხი მანქანები; საშრობი 
მანქანები; საკვების მიქსერები, ელექტრული; 
კვების პროდუქტების დამამზადებელი მანქა-
ნები, ელექტრომექანიკური; სამზარეულოს 
პროცესორები, ელექტრული; საყოფაცხოვრე-
ბო დანიშნულების წვენსაწურები, ელექტრუ-
ლი; ბოსტნეულის მექანიკური სახეხელა; 
წვენსაწურები, ელექტრული; სამზარეულოს 
მანქანები, ელექტრული; დანები, ელექტრუ-
ლი; ხორცსაკეპები [მანქანები]; ნაყოფისა და 
ბოსტნეულის გასაფცქვნელი  და გასათლელი 
მანქანები; საკერავი მანქანები;  მტვერსასრუ-
ტები; მტვერსასრუტის ტომრები; მტვერსას-
რუტის შტანგები; სარეცხი მანქანები; სარეც-
ხის საწური მანქანები; ელექტროგენერატო-
რები; ამძრავიანი ინსტრუმენტები ელექტრუ-
ლი დრელის, უსადენო დრელის, სახრახნი-
სიანი უსადენო დრელის, ელექტრული მრგვა-
ლი ხერხის, კუთხის სახეხი ელექტრული მან-
ქანების, კუთხის საპრიალებელი ელექტრული 
მანქანებისა და უსადენო ელექტრული სახ-
რახნისების ჩათვლით. 
 

8 – უთოები, ელექტრული. 
 

9 – აკუმულატორები, ელექტრული; აციდო-
მეტრები აკუმულატორული ბატარეისათვის; 
ტუტე ბატარეები; გამაძლიერებლების გამმარ-
თველები; ხმის გამაძლიერებლები; ამპლიტუ-
დის მოდულირების გამმართველები; ანალო-
გურ-ციფრული აუდიო მიმღებები; ანოდის ბა-
ტარეები; ავტომოპასუხეები; ანტენები; აუდიო 
ლენტები და დისკები; ავტომატური დისკების 
შემცვლელი; ანთების სისტემის ბატარეები; 
მობილური ტელეფონების ბატარეები; ჯიბის 
ფარნის ბატარეები; ელექტროაკუმულატორე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ბა-
ტარეები; აკუმულატორის კორპუსები; მობი-
ლური ტელეფონების დამტენი მოწყობილობე-
ბი; ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები; აკუ-
მულატორის ქილები; ღილაკის ფორმის ბა-
ტარეები; კალკულატორები; კამკორდერების 
ბატარეები; კამკორდერები; კინემატოგრაფიუ-
ლი კამერები; ფოტოაპარატები; ფოტოკამერე-

ბი; ავტომობილის კომპიუტერები; ავტომობი-
ლის აუდიო აპარატურა; ავტომობილის აუ-
დიო ინსტრუმენტები; ავტომობილის დინამი-
კები; ავტომობილის სატელევიზიო ტუნერი; 
კასეტის ფლეიერები; ელექტრონულ-სხივური 
მილაკები კომპიუტერის მონიტორებისათვის; 
ელექტრონულ-სხივური დისპლეები; ელექ-
ტრონულ-სხივური ტელევიზორები; მრავალ-
ჯერადი ჩაწერის კომპაქტ-დისკები (CDRW); 
არხების სარჩევები ტელევიზორებისათვის; 
სამუხტავი მოწყობილობები ელექტროაკუმუ-
ლატორისათვის; რადიო-საათები; სატაბელო 
დროის აღმრიცხველი საათები; ფერადი ტე-
ლევიზორები, ფერადი ბრტყელეკრანიანი ტე-
ლევიზორების ჩათვლით; კომპაქტ-დისკების 
მცვლელები; კომპაქტ-დისკების პლეიერები; 
კომპაქტ-დისკების ჩამწერები; კომპაქტ-დისკე-
ბი [აუდიო-ვიდეო]; კომპაქტ-დისკები [მუდმივი 
დამმახსოვრებელი მოწყობილობა]; ერთჯერა-
დი ჩაწერის კომპაქტ-დისკები; კასეტების კომ-
პაქტური მაგნიტოლები; მაღალი კლასის კომ-
პონენტები; კომპიუტერის აქსესუარები; კომ-
პიუტერის კლავიატურა; კომპიუტერის მეხსიე-
რების მოწყობილობები; კომპიუტერის შენახ-
ვის მოწყობილობები; კომპიუტერები; ხაზური 
შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა]; 
უსადენო ტელეფონის ბატარეები; ცილინდ-
რული აკუმულატორის ბატარეის ელემენტე-
ბი; მონაცემების კომპაქტ-დისკები; დეკოდე-
რები; ციფრული კამერები; ციფრული დის-
პლეიები; ციფრულ-პლაზმური დისპლეიები; 
ციფრული ინდიკაციის ტიუნერები; ციფრული 
სინთეზირებული ტიუნერები; ციფრულ-ანა-
ლოგური აუდიო კონვერტერები; ციფრული 
მედია მიმღებები; ციფრული ვიდეო მაუწყებ-
ლობის მიმღებები; ციფრული ვიდეო დისკების 
მცვლელები; ციფრული ვიდეო დისკების პლე-
იერები; ციფრული ვიდეო დისკების მიმღებე-
ბი; ციფრული ვიდეო დისკების ჩამწერები; 
ციფრული/აუდიო გარდამქმნელი; დისკის 
დრაივერები კომპიუტერებისათვის; დოკ სად-
გური; დომოფონის მოწყობილობები; DVB-T 
ციფრული ტელევიზიის მიმღებები; DVD 
(ციფრული ვიდეო დისკები) პლეიერები; DVD 
სტერეომაგნიტოფონები; DVDRW (მრავალჯე-
რადი ჩაწერის ციფრული ვიდეო დისკები); 
DVD (ციფრული ვიდეო დისკები); ყურსასმე-
ნები [სმენადაქვეითებულების სმენის აპარა-
ტების გარდა]; ღილაკი-საყურისები; ელექ-
ტრული კაბელები; ელექტრონული ტიუნერე-
ბი; ეკვალაიზერები; ფლეშ-მეხსიერების ბარა-
თები; ბრტყელეკრანიანი ტელევიზორები; 
ბრტყელეკრანიანი მონიტორები; მოქნილი 
დისპლეიები; სიხშირის მცვლელები; გალვა-
ნური ბატარეები; საზომები ციფრული ინდი-
კატორებით; ცხაურები ელექტროაკუმულა-
ტორის ფირფიტებისათვის; საყურისები; მაღა-
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ლი კლასის მინი/მიკრო მუსიკალური სისტე-
მები; მაღალი ძაბვის ბატარეები; საოჯახო 
თეატრის სისტემები; გასართობი სისტემები 
მანქანისათვის; საინფორმაციო-გასართობი 
სისტემები სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; ლეპტოპები; კომპიუტერის მონიტორები 
სანათლის გამოსხივების დიოდებზე; ციფრუ-
ლი დისპლეიები სანათლის გამოსხივების დი-
ოდებზე; ტელევიზორის დისპლეიები სინათ-
ლის გამოსხივების დიოდებზე; ხაზოვანი ტი-
უნერები; კომპიუტერის თხევადკრისტალური 
მონიტორები; თხევადკრისტალური ეკრანები; 
ტელევიზორის თხევადკრისტალური მონიო-
ტორები; თხევადკრისტალური ტელევიზორე-
ბი; ლითიუმის ბატარეები; ლითიუმ-იონური 
ბატარეები; მანგანუმის ტუტე აკუმულატორე-
ბი; მეხსიერების ბარათების წამკითხველები; 
მიკროფონები; მინიდისკები; მობილური ინ-
ტერნეტის ხელსაწყოები (MID); მობილური 
ტელეფონები; `თაგვი~-ს ტიპის მანიპულატო-
რები [მონაცემთა დამუშავების ხელსაწყოე-
ბი]; კინოკამერები; MP3-პლეიერები (ფენა-3 
მოძრავი გამოსახულებების ექსპერტთა ჯგუ-
ფის აუდიო (აუდიო ფაილის ფორმატის/გა-
ფართოების) პლეიერები); MP4-პლეიერები 
(ფენა-4 მოძრავი გამოსახულებების ექსპერტ-
თა ჯგუფის აუდიო პლეიერები); მულტიმე-
დიური პლეიერები; პორტატული მულტიმე-
დიური პლეიერები; მულტიმედიური აკუსტი-
კური სისტემები; მულტისისტემური ფერადი 
ტელევიზორები; საზღვაო ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები; საზღვაო სასიგნალო ხელ-
საწყოები; ნავიგაციის ხელსაწყოები სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის [ბორტის კომ-
პიუტერები]; ნავიგაციის ინსტრუმენტები; ნი-
კელ-კადმიუმის ბატარეები; ნიკელ-კადმიუმის 
ბატარეები უსადენო ტელეფონებისათვის; ნი-
კელ-კადმიუმის ცილინდრული ბატარეები; ნი-
კელ-ლითონთა ჰიბრიდული ბატარეები; ორ-
განული დისპლეიები სინათლის გამოსხივე-
ბის დიოდებზე; ტელევიზორის ორგანული 
დისპლეიები სინათლის გამოსხივების დიო-
დებზე; პერსონალური კომპიუტერები; პერსო-
ნალური ციფრული მდივნები  (PDAs) ან ჯიბის 
პორტატული კომპიუტერები; პერსონალური 
სტერეო  აკუსტიკური სისტემის  აპარატები; 
პლაზმური დისპლეიები; პლაზმური ტელევი-
ზორები; აკუმულატორის ფირფიტები; დისკის 
პორტატული კომპაქტური პლეერები; DVD და 
CD დისკის პორტატული მცვლელები; პორ-
ტატული DVD (ციფრული ვიდეოდისკები) 
პლეიერები; პორტატული მედია პლეიერები; 
პორტატული რადიოები; პორტატული ტელე-
ფონები; პორტატული ტელევიზორები; პრიზ-
მული ბატარეები [ელექტრული]; პროგრამი-
რებადი ციფრული მთვლელი ხელსაწყოები; 
საპროექციო აპარატები; საპროექციო ეკრანე-

ბი; საპროექციო ტელემიმღებები; პროექტო-
რები; ადგილობრივი მაუწყებლობის გამაძ-
ლიერებელი სისტემები; კასეტური რადიო-
პლეიერები; რადიო ტიუნერები; რადიო/ორკა-
სეტიანი გუნდური პლეიერები ერთად სიმღე-
რის შესაძლებლობით; აუდიო და ვიდეო მიმ-
ღებები; კვლავმუხტვადი ბატარეები; ფირსაკ-
რავები; ჩაწერილი დისკების ფირსაკრავები; 
დისტანციური მართვის ხელსაწყოები; სატე-
ლიტური მიმღებები; უსაფრთხოების კონტრო-
ლის ვიდეოკამერები; სელექტორები; სასიგნა-
ლო ტიუნერები; ვერცხლის ჟანგის ბატარეე-
ბი; მზის ბატარეები; ხმოვანი სასიგნალო მოწ-
ყობილობები; აკუსტიკური სისტემები; ხმა-
მაღლამოლაპარაკეები [აუდიო მოწყობილო-
ბა]; სტერეო ტიუნერები; საბვუფერები (ზედა-
ბალი სიხშირის დინამიკები); სუპერბრტყელი 
ფერადი ტელევიზორები; პლანშეტური კომ-
პიუტერები; მაგნიტოფონები; ტელეფონის აპა-
რატები; ტელეფონის ყურმილები; სატელე-
ფონო გადამცემები; ტელესკოპური ანტენები; 
სატელევიზიო აპარატები; სატელევიზიო მიმ-
ღებები; თხელფირიანი დისპლეები; ტრანს-
ფორმატორები [ელექტრობა]; ტიუნერები; 
USB ფლეშ-მეხსიერება; ვაკუუმური ლუმინეს-
ცენციური დისპლეი; ვიდეოპლეიერები; კასე-
ტური ვიდეომაგნიტოფონები; ვიდეო კომპაქტ-
დისკების პლეიერები; კომპაქტ-დისკების ვი-
დეომაგნიტოფონები; ორმხრივი ვიდეოკავში-
რის სისტემები; დისკები ვიდეოჩანაწერით; 
ვიდეო ლენტები და დისკები; ვიდეო ტიუნე-
რები; სატარებელი კომპიუტერები; ვებ-კამე-
რები; IP-კამერები; PTZ-კამერები; უსადენო 
ტელეფონები; ცინკის ჟანგის ბატარეები; ყვე-
ლა ზემოჩამოთვლილი საქონლის ნაწილები 
და ფიტინგები. 
 

11 – ჰაერის კონდიცირების აპარატები; ჰაერის 
გამაცივებელი მოწყობილობები; ჰაერის დე-
ზოდორირების აპარატები; ჰაერის საშრობი 
მოწყობილობები; ჰაერის გასაფილტრი დანა-
დგარები; ჰაერის გამათბობელი, ჰაერშემთბო-
ბები, გათბობის ხელსაწყოები [ელექტრული]; 
ჰაერის იონიზაციის აპარატები; ჰაერის გა-
საწმენდი აპარატები და მანქანები; ჰაერის 
სტერილიზატორები; საკვების დასამზადებე-
ლი ორთქლწარმოქმნის მოწყობილობები; 
საკვების დასამზადებელი ავტოკლავები 
[სწრაფსახარში ქვაბები]; საცხობი ღუმლები; 
მაყალი; აბაზანის გამხურებლები; ცხელი ჰაე-
რის აბანოს საკუთნო; საუნას აღჭურვილობა; 
საწოლის სათბურები; სასმელის გასაცივებე-
ლი აპარატები; ცენტრალური გათბობის რა-
დიატორები; ყავის ფილტრები, ელექტრული; 
ყავის მადუღარები, ელექტრული; ყავის პერ-
კოლატორები, ელექტრული; ყავის მოსახალი 
აპარატები [როსტერები]; კლაკნილები [დის-
ტილაციის, გათბობისა და სამაცივრო დანად-
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გარების ნაწილები]; საკვების თბური დამუ-
შავების აპარატები და დანადგარები; სამზა-
რეულო გამახურებელი ხელსაწყოები; საკვე-
ბის თბური დამუშავების ჭურჭელი, ელექ-
ტრული; სამაცივრო ხელსაწყოები და დანად-
გარები; სამაცივრო დანადგარები და მანქა-
ნები; სამაცივრო დანადგარები სითხეებისათ-
ვის; სამაცივრო დანადგარები წყლისათვის; 
კონვექციური ღუმლები და ღუმლები გარდა 
ექპერიმენტალურისა; ფრიტიურის ჭურჭელი, 
ელექტრული; საშრობი აპარატები და დანად-
გარები; ელექტრო ქურები; ენერგოდამზოგავი 
ნათურები; ელექტროვენტილატორები, საყო-
ფაცხოვრებო; ფილტრები ჰაერის კონდიცირე-
ბისათვის; სასმელი წყლის ფილტრები; გასა-
ყინი კამერები; ხილის გამოსაშრობი აპარა-
ტები; შესაწვავი მოწყობილობები [სამზარეუ-
ლოს საკუთნო]; გრილები [სამზარეულოს სა-
კუთნო]; თმის საშრობები; პირსაბანი ოთახის 
ხელის საშრობი აპარატები; საწოვარიანი 
ბოთლის ელექტროგამათბობლები; გათბობის 
ფილები; საყოფაცხოვრებო პურის საცხობე-
ბი; ამწოვები სამზარეულოსათვის; გამახურე-
ბელი ფილები; კარადა-საყინულეები; ყინუ-
ლის დასამზადებელი მანქანები და აპარატე-
ბი; ჩაიდნები, ელექტრული; სამზარეულოს ქუ-
რები [ღუმლები]; თეთრეულის საშრობები, 
ელექტრული; მიკროტალღური ღუმლები [სამ-
ზარეულოს საკუთნო]; კერძის შესათბობი 
ხელსაწყოები; პორტატული სანათები, როგო-
რიცაა ჩირაღდნები; საკვების მაღალი წნევის 
ქვეშ დასამზადებელი ელექტრული ქვაბები; 
სამაცივრო აპარატები და მანქანები; სამა-
ცივრო აღჭურვილობა და დანადგარები; სამა-
ცივრო კარადები; სამაცივრო კამერები; სამა-
ცივრო კონტეინერები; მაცივრები; შამფურია-
ნი მოწყობილობები; ორთქლსახარშები; საყო-
ფაცხოვრებო ორთქლწარმომქმნელები; ორ-
თქლწარმომქმნელი დანადგარები; ორთქლის 
ღუმლები; ორთქლწარმომქმნელი დანადგა-
რები; სამზარეულოს ორთქლწარმომქმნელი 
დანადგარები [ელექტრული]; სტერილიზატო-
რები; ღუმლები; ღუმლების ლითონის არმა-
ტურა; ტოსტერები; სავაფლეები, ელექტრუ-
ლი; წყლის გამაცხელებლებლები; წყლის 
გამწმენდი აპარატები და მანქანები; კარადა-
საყინულეები; ჰაერის საშრობები; ჰაერის დამ-
ტენიანებლები; ყინულის დასამზადებელი მან-
ქანები და აპარატები; განათების ფარნები; 
სასმელი წყლის აპარატები; ღვინის გასაცი-
ვებელი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82452 A 
(210) AM 82452 
(220) 2015 06 10 
(731) გალდერმა ს.ა.  

ცუგერშტრასე 8, CH-6330 ჩამი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.01, 01.13.15, 26.01.06 
(511)     
3 – კანის, თმისა და ფრჩხილების მოსავლელი 
კოსმეტიკური პრეპარატები. 
 

5 – დერმატოლოგიური დანიშნულების ფარმა-
ცევტული პროდუქტები; კანის, თმისა და 
ფრჩხილების მოსავლელი ფარმაცევტული 
პრეპარატები; სამედიცინო და კლინიკური  
დანიშნულების საკვები და დიეტური ნივთიე-
რებები;  სამედიცინო დანიშნულების საკვები 
და დიეტური დანამატები; ვიტამინის პრე-
პარატები, მინერალური  პრეპარატები. 
 

10 – კანის მოვლისა და  კანის მკურნალობი-
სათვის განკუთვნილი  ქირურგიული აპარა-
ტურა და ინსტრუმენტები; კანის მოვლისა და 
კანის მკურნალობისათვის განკუთვნილი  სა-
მედიცინო  აპარატურა და ინსტრუმენტები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82495 A 
(210) AM 82495 
(220) 2015 06 11 
(731) სნეპ ფიტნეს, ინკ.  

(მინესოტას კორპორაცია)   
2411 გალპინ კორტი, სუიტ 110,  
ჩანჰასენი, მინესოტა 55317, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

სნეპ ფიტნესი 
(511)     
41 – ფიტნესისა და ვარჯიშის საშუალებებითა 
და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; ინტერ-
ნეტის ვებსაიტის ინფორმაციით უზრუნველ-
ყოფა ფიტნესისა და ვარჯიშის სფეროში; სა-
კონსულტაციო მომსახურება ფიტნესისა და 
ვარჯიშის სფეროში; ფიტნესში პერსონალუ-
რი და ჯგუფური ტრეინინგისა და ინსტრუქ-
ტაჟის მომსახურება; საგანმანათლებლო მომ-
სახურება ვარჯიშისა და ფიტნესის სფეროში, 
კერძოდ, კლასებით, სექციებით, სემინარები-
თა და საწვრთნელი ცენტრებით უზრუნველ-
ყოფა; ათლეტური და სპორტული შეჯიბრე-
ბისა და ღონისძიებების ორგანიზება, მომზა-
დება და ჩატარება.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82547 A 
(210) AM 82547 
(220) 2015 06 15 
(731) უოლტონ ინტერნეშენელ ლტდ.  
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ს/ყ 1586, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი,  
KY1-1110, კაიმანის კუნძულები 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.15, 27.05.10  
(511)     
18 – ტყავისგან ან ტყავის იმიტაციისგან დამ-
ზადებული ნაკეთობები; კეისები, ჩანთები, 
პლაჟის ჩანთები, ქალის ხელჩანთები, პორტ-
პლედები (სანივთე ტომრები), ქამარზე სატა-
რებელი ჩანთები, ქისები, პატარა ჩემოდნები, 
სამგზავრო ჩანთები და ტომრები, საკვოია-
ჟები, ჩანთები კოსტიუმებისათვის, ჩემოდნები, 
ტყავის ჩემოდნები, პორტფელები, ატაშე-კეი-
სები, საქაღალდეები, გასაღების საკავებლე-
ბი, დიდი ჩემოდნები, პორტმონეები, მცირე 
საქაღალდეები, გასაღების ბუდეები, ქოლგე-
ბი, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, საკრედიტო 
ბარათების საქაღალდეები და საკავებლები, 
ზურგჩანთები, რიუკზაკები, ზურგტომრები, 
მხარზე სატარებელი ჩანთები, სასკოლო ჩან-
თები, ჩანთები-პორტფელები, დიდი სამეურ-
ნეო ჩანთები, სპორტული ჩანთები, ჩანთები 
ძალოსნებისათვის, ჩანთები წიგნებისათვის, 
მეზღვაურებისათვის განკუთვნილი ჩანთები 
და ჩემოდნები, საინკასატორო ჩანთები, მხარ-
ზე ჩამოსაკიდებელი ჩანთები, მხარზე ჩამო-
საკიდებელი  ქამრები, გასაღების შალითები, 
ჩეკის წიგნაკების ბუდეები, ნაწილები და 
ფიტინგები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სა-
ქონლისათვის, შემავალი მე-18 კლასში. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი; 
ღინღლის/ბუმბულის ტანსაცმელი, ტყავის 
ტანსაცმელი, მოკლე შარვლები, ქურთუკები, 
ჟაკეტები, პიჯაკები, ჯინსები, შარვლები, 
კალსონები, ტრუსები, შორტები, მანჟეტები, 
პერანგები, ყოველდღიური პერანგები, ყოველ-
დღიური ზედა ტანსაცმელი, მოკლესახელო-
იანი მაისურები, უსახელო მაისურები, ქვედა 
პერანგები, ქვედა მაისურები, ქვედა საცვლე-
ბი, ბლუზები, ქვედატანები, სპორტული მაი-
სურები, ჟილეტები, პალტოები, სათბურები, 
ტოლსტოურები, სატანვარჯიშო კოსტიუმები, 
(თბილი) ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათ-
ვის, ჯერსის ტანსაცმელი, სპორტული პერან-
გები, ჯემპრები, კომბინეზონები, სპორტული 
კოსტიუმები, ქალის ან ბავშვის კაბები, გამო-
სასვლელი ტანსაცმელი, პულოვერები, სვიტ-
რები, უსახელო სათბურები, კარდიგანები, 
ქვედა ტანსაცმელი, შუბლსაკრავები, კეპები, 

ქუდები (შლაპები), შარფები, ჰალსტუხები, 
წინდები, ქამრები, თბილი წინდის ნაწარმი, 
გეტრები, გამაშები, მაღალყელიანი წინდები, 
კოლგოტები, ბიუსტჰალტერები, აზღუდები, 
ლიფები, ფეხსაცმელი, ყელიანი ფეხსაცმელი, 
ჩექმები, საშინაო ფეხსაცმელი (ჩუსტები). 
 

35 – საცალო ვაჭრობის და საბითუმო ვაჭრო-
ბის მომსახურება, დაკავშირებული  ტყავის-
გან ან ტყავის იმიტაციისგან დამზადებულ 
ნაკეთობებთან, კეისებთან, ჩანთებთან, პლა-
ჟის ჩანთებთან, ქალის ხელჩანთებთან, პორტ-
პლედებთან (სანივთე ტომრებთან), ქამარზე 
სატარებელ ჩანთებთან, ქისებთან, პატარა ჩე-
მოდნებთან, სამგზავრო ჩანთებთან და ტომ-
რებთან, საკვოიაჟებთან, ჩანთებთან კოსტიუ-
მებისათვის, ჩემოდნებთან, ტყავის ჩემოდნებ-
თან, პორტფელებთან, ატაშე-კეისებთან, საქა-
ღალდეებთან, გასაღების საკავებლებთან, 
დიდ ჩემოდნებთან, პორტმონეებთან, მცირე 
საქაღალდეებთან, გასაღების ბუდეებთან, ქო-
ლგებთან, მზის ქოლგებთან, ხელჯოხებთან, 
საკრედიტო ბარათების საქაღალდეებთან და 
საკავებლებთან, ზურგჩანთებთან, რიუკზაკებ-
თან, ზურგტომრებთან, მხარზე სატარებელ 
ჩანთებთან, სასკოლო ჩანთებთან, ჩანთებთან-
პორტფელებთან, დიდ სამეურნეო ჩანთებთან, 
სპორტულ ჩანთებთან, ჩანთებთან ძალოსნები-
სათვის, ჩანთებთან წიგნებისათვის, მეზღვაუ-
რებისათვის განკუთვნილ ჩანთებთან და ჩე-
მოდნებთან, საინკასატორო ჩანთებთან, მხარ-
ზე ჩამოსაკიდებელ ჩანთებთან, მხარზე ჩამო-
საკიდებელ ქამრებთან, გასაღების შალითებ-
თან, ჩეკის წიგნაკების ბუდეებთან, ნაწილებ-
თან და ფიტინგებთან ყველა ზემოთ ჩამოთ-
ვლილი საქონლისათვის, მოდურ აქსესუარებ-
თან, ტანსაცმელთან, ფეხსაცმელთან, თავსა-
ბურავებთან, ქურთუკებთან, ჟაკეტებთან, პი-
ჯაკებთან, ჯინსებთან, შარვლებთან, კალსო-
ნებთან, ტრუსებთან, შორტებთან, მანჟეტებ-
თან, პერანგებთან, ყოველდღიურ პერანგებ-
თან, ყოველდღიურ ზედა ტანსაცმელთან, მოკ-
ლესახელოიან მაისურებთან, უსახელო მაი-
სურებთან, ქვედა პერანგებთან, ქვედა მაისუ-
რებთან, ქვედა საცვლებთან, ბლუზებთან, ქვე-
დატანებთან, სპორტულ მაისურებთან, ჟილე-
ტებთან, პალტოებთან, სათბურებთან, ტოლს-
ტოურებთან, სპორტულ კოსტიუმებთან, 
(თბილ) ტრიკოტაჟის ნაწარმთან სპორტისათ-
ვის, ჯერსის ტანსაცმელთან, სპორტულ პე-
რანგებთან, ჯემპრებთან, კომბინეზონებთან, 
კაბებთან, პულოვერებთან, სვიტრებთან, უსა-
ხელო სათბურებთან, კარდიგანებთან, ქვედა 
ტანსაცმელთან, შუბლსაკრავებთან, კეპებ-
თან, ქუდებთან (შლაპებთან), შარფებთან, 
ჰალსტუხებთან, წინდებთან, ქამრებთან, 
თბილ წინდის ნაწარმთან, გეტრებთან, გამა-
შებთან, მაღალყელიან წინდებთან, კოლგო-
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ტებთან, ბიუსტჰალტერებთან, აზღუდებთან, 
ლიფებთან, ფეხსაცმელთან, ყელიან ფეხსაც-
მელთან, ჩექმებთან, საშინაო ფეხსაცმელთან 
(ჩუსტებთან); ზემოჩამოთვლილი საქონლით 
საცალო ვაჭრობის მომსახურება ინტერნეტის 
და სხვა ლოკალური და გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელების მეშვეობით; ადრესატების 
სიების კომპილაცია, შეკვეთები ფოსტით, ტე-
ლეფონით და სხვა საკომუნიკაციო და ტელე-
საკომუნიკაციო საშუალებებით, სარეკლამო 
მასალების გავრცელება ფოსტით, რჩევებით 
და მენეჯმენტით მომსახურება ბიზნესის სფე-
როში, სარეკლამო სამსახური, სადემონსტრა-
ციო მომსახურება ვაჭრობისათვის, სარეკლა-
მო მომსახურება, სამარკეტინგო და საქონლის 
გასაღებაში ხელშეწყობის მომსახურება, ბაზ-
რის ანალიზი და კვლევა, იმპორტის და/ან 
ექსპორტის სააგენტოების მომსახურება, სა-
ქონლით მომარაგება და შესყიდვები ბიზნესის 
სასარგებლოდ, ვიტრინების გაფორმება; 
ყველა ზემოთჩამოთვლილი შემავალი 35-ე 
კლასში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM  2016 82565 A 
(210) AM  82565 
(220) 2015 06 16 
(731) შპს „თბილისი ინნ“   

კედიას ქ. 10, 0154, თბილისი, საქართველო 
(740) მარინე ცქიფურიშვილი 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი, შავი, თეთრი  
(531) 27.05.15, 29.01.13, 26.04.01, 26.02.07,  

26.04.12  
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში 
შემავალი სიტყვიერი ელემენტები "Tbilisi" და 
"Inn" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელი სა-
მართლებრივი დაცვის საგანს. 
(511)     
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82599 A 
(210) AM 82599 
(220) 2015 06 19 
(731) ამგენ ინკ.   

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 01.15.23, 01.13.15  
(511)    
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82610 A 
(210) AM 82610 
(220) 2015 06 22 
(731) შპს `ედუქეიშენალ მენეჯმენტ პარკ~  

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 76ბ, ბ. 103, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) წითელი, რუხი, შავი   
(531) 27.05.10, 26.11.07, 27.05.23, 29.01.12 
(511)    
41 – განათლება, მათ შორის, უმაღლესი განა-
თლება, უმაღლესის შემდგომი განათლება, 
სამაგისტრო სწავლება, წინასამაგისტრო 
სწავლება; უცხო ენების სწავლება; აკადემიე-
ბი [განათლება]; კოლოკვიუმების ორგანიზება 
და ჩატარება; კონფერენციების ორგანიზება 
და ჩატარება; კონგრესების ორგანიზება და 
ჩატარება; სემინარების ორგანიზება და ჩატა-
რება; სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩატა-
რება; მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატა-
რება; სკოლა-ინტერნატები; სასწავლო ან გა-
სართობი კონკურსების ორგანიზება; დაუს-
წრებელი სწავლება; ინფორმაცია აღზრდისა 
და განათლების საკითხებში; რელიგიური 
განათლება; გამოცდების ჩატარება; საგანმა-
ნათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; 
კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენე-
ბის ორგანიზაცია; პროფესიული ორიენტირე-
ბა [რჩევები განათლებისა და სწავლების სფე-
როში]; პრაქტიკული ჩვევების სწავლება [დე-
მონსტრირება]; სკოლამდელი აღზრდის დაწე-
სებულებები; სწავლება.  
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82611 A 
(210) AM 82611 
(220) 2015 06 22 
(731) შპს `ედუქეიშენალ მენეჯმენტ პარკ~  

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 76ბ, ბ. 103, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) წითელი, რუხი, შავი   
(531) 26.11.07, 27.05.10, 27.05.23, 29.01.12 
(511)    
41 – განათლება, მათ შორის, უმაღლესი განა-
თლება, უმაღლესის შემდგომი განათლება, 
სამაგისტრო სწავლება, წინასამაგისტრო 
სწავლება; უცხო ენების სწავლება; აკადემიე-
ბი [განათლება]; კოლოკვიუმების ორგანიზება 
და ჩატარება; კონფერენციების ორგანიზება 
და ჩატარება; კონგრესების ორგანიზება და 
ჩატარება; სემინარების ორგანიზება და ჩატა-
რება; სიმპოზიუმების ორგანიზება და ჩატა-
რება; მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატა-
რება; სკოლა-ინტერნატები; სასწავლო ან გა-
სართობი კონკურსების ორგანიზება; დაუს-
წრებელი სწავლება; ინფორმაცია აღზრდისა 
და განათლების საკითხებში; რელიგიური 
განათლება; გამოცდების ჩატარება; საგანმა-
ნათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; 
კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენე-
ბის ორგანიზაცია; პროფესიული ორიენტირე-
ბა [რჩევები განათლებისა და სწავლების სფე-
როში]; პრაქტიკული ჩვევების სწავლება [დე-
მონსტრირება]; სკოლამდელი აღზრდის და-
წესებულებები; სწავლება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82614 A 
(210) AM 82614 
(220) 2015 06 22 
(731) შპს `შოუ ტექნიკის ცენტრი~ 

ი. პეტრიწის ქ. 16, ბ. 1, 0131 თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
(540) 

 
(591) შავი, ყვითელი, თეთრი  
(531) 24.17.12, 26.03.23, 28.19, 29.01.12 

(511)     
35 – საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესა-
მე პირთათვის; მუსიკალური ინსტრუმენტებით 
ვაჭრობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82615 A 
(210) AM 82615 
(220) 2015 06 22 
(731) შპს `შოუ ტექნიკის ცენტრი~ 

ი. პეტრიწის ქ. 16, ბ. 1, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით ძამუკაშვილი 
 (540) 

 
(591) წითელი, რუხი, შავი  
(531) 27.05.05, 29.01.13, 27.05.04 
(511)     
35 – საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესა-
მე პირთათვის; მუსიკალური ინსტრუმენტებით 
ვაჭრობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82620 A 
(210) AM 82620 
(220) 2015 06 22 
(731) ჰედჰანტერ ფსუ ლიმიტიდ  

დიაგორუ 4, კერმია ბილდინგი, მე-6  
სართ. ოფისი 601, 1097 ნიქოზია,  
კვიპროსი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი  
(511)     
9 – DVD-პლეიერები; ბილეთების გასაყიდი ავ-
ტომატები; მუსიკალური ავტომატები წინასწა-
რი გადახდით; ავტომოპასუხეები; სახანძრო 
მანქანები; ელექტრული აკუმულატორები; სა-
ტრანსპორტო საშუალებების ელექტრული 
აკუმულატორები; აქტინომეტრები; ალიდადე-
ბი; ალტიმეტრები; ამპერმეტრები; ანემომეტ-
რები; ანოდები; ანტენები; ანტიკათოდები; აპე-
რტომეტრები [ოპტიკა]; მაღალსიხშირული 
აპარატურა; აპარატები ანალიზისთვის, არა-
სამედიცინო; დისტანციური მართვის აპარა-
ტურა; სარკინიგზო ისრების დისტანციური 
მართვის ელექტროდინამიკური აპარატურა; 
სიგნალების დისტანციური მართვის ელექტ-
როდინამიკური აპარატურა; დამზერის და 
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კონტროლის ელექტროაპარატურა; ხმის ჩამ-
წერი აპარატურა; პოზიციონირების გლობა-
ლური სისტემის აპარატები [GPS]; დისტილა-
ციის აპარატები სამეცნიერო მიზნებისათვის; 
დიფრაქციული აპარატები [მიკროსკოპია]; ჰა-
ერის შედგენილობის ანალიზის აპარატები; 
საფოსტო მარკებით გადახდის კონტროლის 
აპარატები; ხმის გადამცემი აპარატები;  ფერ-
მენტაციის აპარატები [ლაბორატორიული]; 
სასუნთქი აპარატები წყალქვეშა ცურვისთ-
ვის; სასუნთქი აპარატები, ხელოვნური სუნთ-
ქვის აპარატების გარდა; რენტგენის გამოს-
ხივების რეგენერაციის აპარატები და დანად-
გარები, არასამედიცინო; სალაროს აპარატე-
ბი; კომუტაციის ელექტრული აპარატები; სა-
ლაპარაკო აპარატები; გამოსახდელი აპარა-
ტები ლაბორატორიისთვის; საპროექციო აპა-
რატები; რენტგენის აპარატები სამრეწველო 
მიზნებისათვის; რენტგენის აპარატები, არასა-
მედიცინო; შუქპირგადასაღები მანქანები; 
შუქსასიგნალო აპარატები [გაელვებითი]; 
სტერეოსკოპური აპარატები; ტელეფონის აპა-
რატები; ფაქსიმილეს აპარატები; ფოტოტელე-
გრაფული აპარატები; დისტანციური ანთების 
ელექტროაპარატები; არეომეტრები მჟავასთ-
ვის, აციდომეტრები; არეომეტრები მარილიანი 
ხსნარისთვის; აციდომეტრები აკუმულატო-
რული ბატარეებისათვის; აერომეტრები; მნა-
თი ბაკენები, მნათი ბუიები (ქერქეძელა); აკუ-
მულატორის ბანკები; ბარომეტრები; ანოდური 
ბატარეები; გალვანური ბატარეები; ანთების 
სისტემების ბატარეები; მზის ბატარეები; ელ-
ექტრული ბატარეები; ცალსასწორები; ბეტატ-
რონები; ბინოკლები; ელექტრონული ეტიკე-
ტები საქონლისათვის; ბლენდები; მაგნიტური 
ლენტის ბლოკები კომპიუტერისათვის; კომპი-
უტერის მეხსიერების ბლოკები; ბრანდსპოი-
ტები; მაგნიტური საიდენტიფიკაციო სამაჯუ-
რები; სამაშველო ბრეზენტი; სასიგნალო ბა-
კენები; სამაშველო ბაკენები; მაჩვენებელი ბა-
კენები; ბუსოლები, კომპასები; ვაკუუმეტრები; 
ელექტროლიზის აბაზანები; ვარიომეტრები; 
ვერნერები, ნონიუსები; სასწორები; საოფისე 
სასწორები წერილებისთვის; ბაქანის (პლატ-
ფორმის) სასწორები; პრეციზიული სასწორე-
ბი; საყეები [გეოდეზიური ინსტრუმენტები], 
ნიველირების ლარტყები [გეოდეზიური ინს-
ტრუმენტები]; ვიდეოკამერები; ვიდეოკასეტე-
ბი; ვიდეოტელეფონები; ვიდეოეკრანები; ვი-
დეომაძებრები ფოტოაპარატებისთვის; შტეფ-
სელის ჩანგლები [ელექტრული შეერთებები], 
შტეფსელის როზეტები [ელექტრული შეერ-
თებები], შტეფსელის შეერთებები [ელექტრუ-
ლი შეერთებები]; მიკრომეტრული ხრახნები 
ოპტიკური ხელსაწყოებისა და ინსტრუმენტე-
ბისთვის; ვისკოზიმეტრები; ელექტროწრედის 
ჩამრთველები; ტალღსაზომები; ვოლტმეტრე-

ბი; გადართვის კოლოფები [ელექტრობა]; დე-
ნის გამმართველები; აირის ანალიზატორები; 
გაზომეტრები [გამზომი ინსტრუნენტები]; გა-
ლვანომეტრები; ტელეფონების უსადენო 
გარნიტურა; ჰელიოგრაფები; ჰიგრომეტრები; 
ჰიდრომეტრები; საწონები; კარის ოპტიკური 
საჭვრეტელები [გამადიდებელი ლინზები]; ჰო-
ლოგრამები; გრაფოამწყობები; ხმამაღლამო-
ლაპარაკეები; საძირავები ლოტებისათვის; სა-
ძირავები ზონდებისათვის; შვეულას ტყვიის 
ტვირთები; მანძილსაზომები; დენსიმეტრები; 
დენსიტომეტრები; ოპტიკური ნაწარმი; დეტექ-
ტორები; კვამლის დეტექტორები; ყალბი მო-
ნეტის დეტექტორები; დიაპოზიტივები [ფოტო-
გრაფია]; დიასკოპები; დიაფრაგმები [ფოტო-
გრაფია]; დოქტოფონები; დინანომეტრები; სი-
ნათლის გამოსხივების დიოდები [СИД]; დის-
კეტები; ხმის ჩამწერი დისკები; მაგნიტური დი-
სკები; ოპტიკური დისკები; საანგარიშო დის-
კები; დისკამძრავები კომპიუტერისთვის; დის-
კამძრავები დისკების ავტომატური ცვლით 
კომპიუტერისათვის; დნმ-ჩიპები; განცხადებე-
ბის ელექტრონული დაფები; ტყვიაგაუმტარი 
ჟილეტები; სამაშველო ჟილეტები; საიდენტი-
ფიკაციო ძარღვები ელექტროგამტარებისთ-
ვის; ცხვირის მომჭერები მყვინთავისა და მცუ-
რავისათვის; ელექტროსაკეტები; ზარები [გან-
გაშის სიგნალიზაციის მოწყობილობა]; საავა-
რიო ზარები, ელექტრული; კარის ზარები, 
ელექტრული; სასიგნალო ზარები; ბგერათ-
გამტარები; სარკეები დათვალიერებითი სამუ-
შაოებისთვის; საგზაო ნიშნები მნათი ან მექა-
ნიკური; მექანიკური ნიშნები, მექანიკური ფა-
რნიშნები; მნათი ნიშნები, მნათი ფარნიშნები; 
ზონდები ღრმა წყლებისთვის; ზონდები სამე-
ცნიერო კვლევისათვის; ზუმერები; ნემსები 
ფირსაკრავებისათვის; გამზომები; წნევის გა-
საზომი აპარატები; იმიტატორები სატრან-
სპორტო საშუალებების მართვისა და შემოწ-
მებისათვის; ინვერტორები [ელექტრობა]; წნე-
ვის ინდიკატორები; ტემპერატურის ინდიკა-
ტორები; ინკუბატორები ბაქტერიული კულ-
ტურებისთვის; გამზომი ინსტრუმენტები; კოს-
მოგრაფიული ინსტრუმენტები; მათემატიკური 
ინსტრუმენტები; ნიველირების ინსტრუმენტე-
ბი; ოკულარიანი ინსტრუმენტები; ტოპოგრა-
ფიული ინსტრუმენტები; კუთხსაზომი ინს-
ტრუმენტები; კომპიუტერის ინტერფეისები; 
იონიზაციის აპარატები ჰაერის ან წყლის 
დამუშავების აპარატების გარდა; ნაპერწკალ-
საქრობები; კოაქსიალური კაბელები; ოპტი-
კურ-ბოჭკოვანი კაბელები; კაბელები, ელექ-
ტრული; კალიბრები; გასაშლელი კალიბრები; 
კუთხვილის კალიბრები; კალკურატორები; 
ჯიბის კალკულატორები; დეკომპრესიის კამე-
რები; კინემატოგრაფიული კამერები; ელექ-
ტროფანქრები [თვალსაჩინო დემონსტრირე-
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ბის საშუალება]; ელექტრული კოჭას კარკა-
სები; მაგნიტურკოდიანი საიდენტიფიკაციო 
ბარათები; კარტრიჯები ვიდეო თამაშების-
თვის; მაგნიტურკოდიანი ბარათები; ცხენო-
სანთა ჩაფხუტები; დამცავი ჩაფხუტები, მუ-
ზარადები; ფოტოფირფიტის კასეტები; სალა-
როს აპარატები; კათოდები; კოჭები [ფოტო-
გრაფია]; ინდუქციის კოჭები [გრაგნილები]; 
ელექტრული კოჭები; ელექტრომაგნიტური 
კოჭები; ექსპონირებული კინოფირები; კომპი-
უტერის კლავიატურა; სოლენოიდური სარქვე-
ლები [ელექტრომაგნიტური გადამრთველები]; 
კლემები [ელექტრული]; ელექტრონული უბის 
წიგნაკები; ზარის ღილაკები; `თაგვის~ ქვესა-
დებები; მაგნიტური კოდირების მოწყობილო-
ბები; შუქდამცავი წინაფრები; კოლექტორები, 
ელექტრული; საკალიბრე რგოლები; სპეცია-
ლური დამცავი კომბინეზონები მფრინავების-
თვის; კომუტატორები; კომპაქტ-დისკები [აუ-
დიო-ვიდეო]; კომპაქტ-დისკები [არაგადაწერა-
დი]; კომპარატორები; საზღვაო კომპასები; 
კომპიუტერები; პერსონალური გადასატანი 
კომპიუტერები; პორტატიული კომპიუტერები; 
კონდენსატორები, ელექტრონული; კონტაქტე-
ბი, ელექტრული; ქარის მიმართულების მაჩ-
ვენებელი კონუსები; საგზაო სასიგნალო კო-
ნუსები; განმაშტოებელი კოლოფები [ელექ-
ტრობა]; გამანაწილებელი კოლოფები [ელექ-
ტრობა]; შემაერთებელი კოლოფები [ელექ-
ტრობა]; აკუმულატორების კორპუსები; კორ-
პუსები ხმამაღლამოლაპარაკისათვის; მყვინ-
თავის კოსტიუმები; ცეცხლისგან დამცავი 
კოსტიუმები; გალენური კრისტალები [დეტექ-
ტორები]; შუქამრეკლი რგოლები ტანსაცმელ-
ზე დასამაგრებლად სატრანსპორტო შემთხვე-
ვის თავიდან ასაცილებლად; დამცავი სახუ-
რავები შტეფსელის როზეტებისთვის; ლაგები 
[გამზომი ინსტრუმენტები]; ლაზერები, არასა-
მედიცინო; ლაქტოდენსიმეტრები; ლაქტომეტ-
რები; ვაკუუმური ლამპები [რადიო]; ფოტო-
ლაბორატორიის ლამპები; თერმოელექტრო-
ნული ლამპები; გამაძლიერებელი ელექტრო-
ნული ლამპები; შუქფეთქის ნათურები [ფო-
ტოგრაფია]; ამომკითხავი თავაკების გასაწ-
მენდი ლენტები; მაგნიტური ლენტები; მაგნი-
ტური ლენტები ვიდეოჩაწერისათვის; საზომი 
ლენტები; სახანძრო-სამაშველო კიბეები; სა-
ხაზავები [გამზომი ინსტრუმენტები]; ლოგა-
რითმული სახაზავები; კონტაქტური ლინზე-
ბი; კორექციის ლინზები [ოპტიკა]; ოპტიკური 
ლინზები; კონდენსორი ლინზები; ლოტის 
ზონრები; მაგისტრალური ელექტროხაზები; 
საწყაო კოვზები; ლუპები [ოპტიკა]; საქსოვი 
ლუპები; მაგნიტები; დეკორატიული მაგნიტე-
ბი; მანეკენები საავარიო ტესტებისათვის; 
მაშველების სავარჯიშო მანეკენები [სასწავ-
ლო ხელსაწყო];  “თაგვის” ტიპის მანიპულატ-

ორები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწ-
ყობილობა]; მანომეტრები; მყვინთავის ნიღბე- 
ბი; შემდუღებლის ნიღბები; დამცავი ნიღბები; 
ელექტროგადამცემი ხაზის მასალები [სადე-
ნები, კაბელები]; ხმის დამთვლელი მანქანები; 
ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი 
მანქანები; მასალათა გამოცდის მანქანები და 
ხელსაწყოები; სპეციალური ავეჯი ლაბორა-
ტორიისთვის; მეგაფონები; პორტატიული მე-
დია-პლეიერები; მემბრანები [აკუსტიკა]; მემბ-
რანები სამეცნიერო აპარატურისათვის; ლი-
თონის დეტექტორები სამრეწველო ან სამხედ-
რო მიზნებისათვის; მეტრონომები; მეტრები 
[გამზომი ინსტრუმენტები]; მეტრები ხუროსთ-
ვის; მეტრები თერძისათვის; მექანიზმები ავ-
ტომატებისათვის წინასწარი გადახდით;  მექა-
ნიზმები მონეტებზე მომუშავე აპარატებისათ-
ვის; მექანიზმები ტელევიზორებისთვის წინას-
წარი გადახდით; საკეტების ჩამოსაშვები მე-
ქანიზმები [ფოტოგრაფია]; მიკრომეტრები; 
მიკროპროცესორები; მიკროსკოპები; მიკრო-
ტომები; მიკროფონები; მოდემები; მეხამრიდე-
ბი; მონიტორები [კომპიუტერის აპარატურუ-
ლი უზრუნველყოფა]; მონიტორები [კომპიუ-
ტერის პროგრამები]; ბოლო ქუროები [ელექ-
ტოობა]; ელექტროკაბელების შემაერთებელი 
ქუროები; არასამედიცინო დასაწებებელი ინ-
დიკატორები; ინსტრუმენტების ნაკრები საა-
ნალიზო ნიმუშის მოსამზადებლად [მიკრო-
სკოპია]; კბილსაფარები; სამუხლეები მუში-
სათვის; საყურისები; ოპტიკური ნიველირები; 
ხმის ჩანაწერის მატარებლები; ინფორმაციის 
მაგნიტური მატარებლები; ინფორმაციის ოპ-
ტიკური მატარებლები; წინდები ელექტრო-
გათბობით; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; ელექტროკაბელების გარსები;  
საიდენტიფიკაციო გარსები ელექტროგამტა-
რებისთვის; ამწონი მოწყობილობები; პერფო-
ბარათზე მომუშავე აღჭურვილობა ოფისის-
თვის; სამაშველო აღჭურვილობა; ფეხსაც-
მელი უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა 
და ცეცხლისგან დასაცავად;  ობიექტივები 
[ლინზები] [ოპტიკა]; ასტროფოტოგრაფიის 
ობიექტივები; ოვოსკოპები; ცეცხლმქრობები; 
ელექტროფიცირებული ღობეები; შემმზღუდ-
ველები [ელექტრობა]; ტანსაცმელი უბედური 
შემთხვევის, გამოსხივებისა და ხანძრისგან 
დასაცავად; ხანძრისგან დამცავი ტანსაცმე-
ლი; აზბესტის ქსოვილის ტანსაცმელი ხანძ-
რისაგან დასაცავად; ლაბორატორიული სპეც-
ტანსაცმელი; ოზონატორები; ოქტანტები; 
ოკულარები; ომმეტრები; მაჯის საყრდენები 
კომპიუტერთან სამუშაოდ; სათვალის ჩარჩოე-
ბი; პენსნეს ჩარჩოები; ოსცილოგრაფები; შვე-
ულები; ამრეკლები  [ოპტიკა]; სათვალეები 
[ოპტიკა]; მზის სათვალეები; სპორტული სათ-
ვალეები; სასიგნალო პანელები, მნათი ან მე-
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ქანიკური; პეიჯერები; პენსნე; ჯიბის ელექ-
ტრონული მთარგმნელები; გადამცემები [კავ-
შირგაბმულობა]; სატელეფონო გადამცემები;  
ელექტრონული სიგნალის გადამცემები; გა-
დამრთველები, ელექტრული; პერისკოპები; 
ხელთათმანები მყვინთავებისათვის; უბედური 
შემთხვევებისგან დამცავი ხელთათმანები; 
რენტგენის გამოსხივებისაგან დამცავი ხელ-
თათმანები სამრეწველო მიზნებისთვის; აზ-
ბესტის ქსოვილის ხელთათმანები უბედური 
შემთხვევისგან დასაცავად; ლაბორატორიუ-
ლი ღუმლები; პიპეტები; პირომეტრები; პლა-
ნიმეტრები; პლანშეტები [გეოდეზიური ინს-
ტრუმენტები]; აკუმულატორის ფირფიტები; 
ინტეგრალური სქემების სპლატები; ნაბეჭდი 
პლატები; კომპაქტ-დისკის პლეიერები; კასე-
ტის პლეიერები; ხმის ჩასაწერი ლენტები; რენ-
ტგენის ფირები, ექსპონირებული; ექსპონირე-
ბული ფირები; სამაშველო ტივები; ლაბორა-
ტორიული ქვეშები; ნახევარგამტარები; პო-
ლარიმეტრები; სახანძრო ტუმბოები; მინის 
გრადუირებული ჭურჭელი; სამაშველო ქამრე-
ბი; დნობადი მცველები; ელექტრონული მცვე-
ლები; ელექტროგარდამქმნელები; დისტან-
ციური მწყვეტარები; საკვები პროდუქტების 
და ცხოველთა საკვების  ანალიზის ხელსაწ-
ყოები; დიაგნოსტიკის აპარატურა, არასამედი-
ცინო; დისტანციური ჩაწერის ხელსაწყოები; 
მანძილსაზომი ხელსაწყოები; სიჩქარის გასა-
ზომი ხელსაწყოები [ფოტოგრაფია]; ტყავის 
სისქის გასაზომი ხელსაწყოები; სიჩქარის 
კონტროლის ხელსაწყოები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; სასწავლო ხელსაწყოე-
ბი; დროის მარეგისტრირებელი ხელსაწყოე-
ბი; კუთხეების და ნაპირების მოსამრგვალე-
ბელი ხელსაწყოები; ასტრონომიული ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; გეოდეზიური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ამწონი 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; საზღვაო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ნავიგაციის 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ოპტიკური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ფიზიკური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ქიმიური 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; გამზომი 
ინსტრუმენტები; გამზომი ხელსაწყოები, ელ-
ექტრული; ორთქლის ქვაბის საკონტროლო-
გამზომი ხელსაწყოები; მეტეოროლოგიური 
ხელსაწყოები; საზღვაო სასიგნალო ხელსაწ-
ყოები; თვალთვალის ხელსაწყოები; ნავიგა-
ციის ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის [ბორტის კომპიუტერები]; ნა-
ვიგაციის სატელიტური ხელსაწყოები; მარე-
გულირებელი ხელსაწყოები, ელექტრული; 
ზუსტი გამზომი ხელსაწყოები; აუდიო- და 
ვიდეო-მიმღებები; პრიზმები [ოპტიკა]; კომ-
პიუტერის პრინტერები; ხელსაწყოები ნაწარ-
მის ძირის გასასწორებელი სამარჯვები; რე-

ტორტის დამჭერები; ფირსაკრავში  ნემსის შე-
მცვლელი მოწყობილობა; საშრობი მოწყო-
ბილობები ფოტოგრაფიისათვის; აკუსტიკური 
დისკის გასაწმენდი სამარჯვები; ხანძრის 
ჩასაქრობი საბეკნელები; ცეცხლსასროლი 
იარაღის ოპტიკური სამიზნეები; სინჯარები; 
წნევის მაჩვენებელ-საცობები სარქველები-
სათვის; მაგნიტური სადენები; სატელეგრაფო 
სადენები; სატელეფონო სადენები; ელექტრო-
სადენები; ელექტროგამტარები; სპილენძის 
სადენი, იზოლირებული; დნობადი მავთულე-
ბი; კომპიუტერის პროგრამები; კომპიუტე-
რული თამაშების პროგრამები; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული 
უზრუნველყოფა]; კომპიუტერის ოპერაციული 
პროგრამები; ფირსაკრავები; პროცესორები 
[ინფორმაციის დასამუშავებელი ცენტრალუ-
რი ბლოკები]; `ჯადოსნური~ ლერწები მიწის-
ქვეშა წყაროების ადგილმდებარეობის დასად-
გენად; პუბლიკაციები (ელექტრონული - ), ჩა-
ტვირთვადი; გამანაწილებელი პულტები [ელ-
ექტრობა]; მართვის პულტები ელექტრული; 
რადარები; რადიოანძები; რადიოგადამცემები 
[დისტანციური კავშირი]; რადიომოწყობილო-
ბები; რადიომიმღებები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისთვის; გამშხეფი სახანძრო სისტე-
მები; დიაპოზიტივის ჩარჩოები; რასტრები 
ფოტოტიპიისათვის; პორტატიული რაციები; 
გადამეტძაბვისგან დამცავი რეგულატორები; 
ძაბვის რეგულატორები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; სცენის განათების რეგუ-
ლატორები; განათების რეგულატორები, ელ-
ექტრული; ფირსაკრავის ბრუნთა რიცხვის რე-
გულატორები; რედუქტორები [ელექტრობა]; 
სარეცხი აბაზანები [ფოტოგრაფია]; რეისმუ-
სები; დროის რელეები, ავტომატური; რელეე-
ბი, ელექტრული; უსაფრთხოების ღვედები, 
სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლები-
სა და სპორტული აღჭურვილობის ღვედების 
გარდა; რენტგენოგრამები, არასამედიცინო; 
რეოსტატები; რესპირატორები ჰაერის გასა-
ფილტრად; რესპირატორები, ხელოვნური სუ-
ნთქვისათვის განკუთვნილის გარდა; რეტორ-
ტები; რეფრაქტომეტრები; რეფრაქტორები; 
ცხაურები ელექტროაკუმულატორის ფირფი-
ტებისათვის; რუპორები; რუპორები ხმამაღ-
ლამოლაპარაკეებისათვის; საქარიმეტრები; 
ოპტიკური შუქგამტარები [ბოჭკოვანი]; შუქ-
ნიშნები [სასიგნალო მოწყობილობა]; სასტვე-
ნი ძაღლებისათვის ბრძანების მისაცემად; სა-
სიგნალო სასტვენები; სექსტანტები; ინდუქ-
ტორები [ელექტრობა]; სამაშველო ბადეები; 
უბედური შემთხვევებისგან დამცავი ბადეები;  
ხანძრის სიგნალიზატორი; სიგნალები, მნათი 
ან მექანიკური; სირენები; სკანერები [ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]; 
სმარტ-ბარათები [მიკროსქემიანი ბარათები]; 

 
 #5  2016 03 10 

 
68 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

შეერთებები ელექტროხაზებისათვის; შეერ-
თებები, ელექტრული; ხაზური შეერთებები 
[ელექტრობა]; სონარები; სონომეტრები; განა-
თების სისტემის ბალასტური წინაღობები; წი-
ნაღობები, ელექტრული; სპექტროგრაფები; 
სპექტროსკოპები; სპიდომეტრები; სპირტსა-
ზომები; თანამგზავრები სამეცნიერო კვლევე-
ბისათვის; უბედური შემთხვევებისგან დამცა-
ვი ინდივიდუალური საშუალებები; სასწავლო 
აუდიოვიზუალური აპარატურა; რადიოსატე-
ლეგრაფო სადგურები; რადიოსატელეფონო 
სადგურები; სათვალის მინები; მინები დენგამ-
ტარი საფარით; შუქდამცავი მინები; ოპტიკუ-
რი მინა; პორტატიული სტერეომიმღებები; 
სტერეოსკოპები; ფოტოაპარატის დგარები; 
სტრობოსკოპები; სახანძრო გემები; სულფი-
ტომეტრები; გადასატანი კომპიურების ჩანთე-
ბი; საშრობი მოწყობილობები ფოტოგრაფი-
ისათვის; სფერომეტრები; ინტეგრალური სქე-
მები; ნაბეჭდი სქემები; მრიცხველები; დროის 
აღმრიცხველები ფასიანი ავტოსადგომისათ-
ვის; განვლილი მანძილის აღმრიცხველები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ბრუნ-
თა რიცხვის მთვლელები; საანგარიშოები; 
კვერცხის მოსახარში ტაიმერები [ქვიშის სა-
ათები]; ტაქსომეტრები; წყალქვეშა ცურვის-
თვის განკუთვნილი ყურთსაცობები; ტაქომეტ-
რები; ტელევიზორები; ტელეგრაფის აპარატე-
ბი; ტელესკოპები; ტელემოკარნახე; ტელეტაი-
პები; პერსონალური ტელეფონები; თეოდო-
ლიტები; თერმომეტრები, არასამედიცინო; 
თერმოსტატები; თერმოსტატები სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისთვის; ტიგელები [ლაბორა-
ტორიული]; ტონარმები ფირსაკრავებისათ-
ვის; ტოტალიზატორები; ტრანზისტორები 
[ელექტრონიკა]; ტრანსპონდერები [გადამცემ–
მოპასუხეები]; ტრანსპორტირები [გამზომი 
ინსტრუმენტები]; ტრანსფორმატორები [ელექ-
ტრობა]; ამწევი ტრანსფორმატორები; გამა-
ფრთხილებელი სამკუთხედები გაუმართავი 
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ტრიო-
დები; გამშვები ტროსები ძრავასათვის; აირგა-
ნმუხტვის ელექტრული მილაკები, განათე-
ბისას გამოსაყენებლის გარდა; კაპილარული 
მილები; ნეონის მილები ფირნიშებისთვის; 
რენტგენის მილაკები, არასამედიცინო;  ტელე-
ფონის ყურმილები; პიტოს მილები; მაჩვენებ-
ლები; რაოდენობის მაჩვენებლები; სალტეებ-
ში  დაბალი წნევის ავტომატური მაჩვენებლე-
ბი; ბენზინის დონის მაჩვენებლები; წყლის 
დონის მაჩვენებლები; დენის გაპარვის ელექ-
ტრონული მაჩვენებლები; სინათლის გამოსხი-
ვების ელექტრონული მაჩვენებლები; ქანობსა-
ზომები; თარაზოები; ვერცხლისწყლიანი თა-
რაზოები; სპირტიანი თარაზოები; ურომეტრე-
ბი; ხმის გამაძლიერებლები; ნაწილაკების ამა-
ჩქარებლები; სამრეწველო პროცესების დის-

ტანციური მართვის ელექტრული დანადგა-
რები; სატრანსპორტო საშუალებების ავტომა-
ტური მართვის მოწყობილობები; ბალანსირე-
ბის მოწყობილობები; მოწყობილობა ვიდეო-
ჩანაწერებისთვის; ხმის აღმწარმოებელი მოწ-
ყობილობა; ანგარიშების გამოსაწერი მოწყო-
ბილობა; მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყო-
ბილობა; რენტგენის გამოსხივებისაგან დამ-
ცავი მოწყობილობები, არასამედიცინო; უსა-
ფრთხოების მოწყობილობები სარკინიგზო 
ტრანსპორტისათვის; ინფორმაციის დასამუ-
შავებელი მოწყობილობები; ჟანგბადის გადა-
სასხმელი [გადამშვები] მოწყობილობები; გა-
ქურდვისაგან დამცავი ელექტრული მოწყობი-
ლობები; ფირსაჭრელი აპარატები; ფოტოსუ-
რათების გასაშრობი მოწყობილობები; ნიშნე-
ბის ამომკითხავი ოპტიკური მოწყობილობები; 
დიაპოზიტივის დაცენტრების ხელსაწყოები; 
დოზატორები; სამუხტავი მოწყობილობები 
აკუმულატორის ბატარეებისთვის; სამუხტავი 
მოწყობილობები ელექტროაკუმულატორი-
სათვის; ხმოვანი სასიგნალო მოწყობილობე-
ბი; ზონდირების აპარატები და მანქანები; კი-
ნოფირების  დასამონტაჟებელი ხელსაწყოები 
და სამარჯვები; კათოდური მოწყობილობები 
კოროზიისაგან დასაცავად; კომუტაციის მოწ-
ყობილობები [მონაცემების დასამუშავებელი 
მოწყობილობები]; დაცვის სიგნალიზაციის 
მოწყობილობები; პერიფერიული კომპიუტე-
რის მოწყობილობები; დაბრკოლებამედეგი 
მოწყობილობები [ელექტრობა]; მაგნიტური 
ლენტის განმაგნიტების მოწყობილობები; კავ-
შირის აკუსტიკური მოწყობილობები; ავარიუ-
ლი სასიგნალო მოწყობილობები; ნისლში გა-
მოსაყენებელი სასიგნალო მოწყობილობები, 
არაფეთქებადი; განგაშის სასიგნალო მოწ-
ყობილობები; მაჯამებელი მოწყობილობები; 
ამომკითხავი მოწყობილობები [ინფორმაციის 
დასამუშავებელი მოწყობილობა]; თბორეგუ-
ლირების მოწყობილობები; ფოტოკოპირების 
მოწყობილობები [ფოტოგრაფიული, ელექ-
ტროსტატიკური, თბური]; შტრიხ-კოდის ამომ-
კითხველი მოწყობილობები; მობილური ტე-
ლეფონების ზარებისთვის ხმოვანი ჩატვირთ-
ვადი ფაილები; გამოსახულებითი ფაილები, 
ჩატვირთვადი; მუსიკალური ფაილები, ჩატ-
ვირთვადი; მულტიპლიკაციური ფილმები; 
ფილტრები [ფოტოგრაფია]; რესპირატორის 
ფირები; ულტრაიისფერი სხივების ფილტრე-
ბი [ფოტოგრაფია]; USB ფლეშ-მაგროვებელი;  
"ჯადოსნური" ფანრები; ფანრები ოპტიკური 
სისტემით; სასიგნალო ფანრები; ფოტოაპარა-
ტები; ფოტოსურათების გასაპრიალებელი 
მოწყობილობები; ფოტოსაკეტები; ფოტოლა-
ბორატორიები; ფოტომეტრები; იმპულსური 
ნათურები [ფოტოგრაფია]; ფოტოგამადიდებ-
ლები; ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით; 
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ციფრული ფოტოჩარჩოები; კონტაქტური ლი-
ნზების ბუდეები; სათვალის ბუდეები; პენსნეს 
ბუდეები; მიკროსკოპის სასაგნე მინის ბუდეე-
ბი; სპეციალური ბუდეები  ფოტოაპარატისა 
და ფოტოსაკუთნოსათვის; ლაბორატორიული 
ქრომატოგრაფები; ქრონოგრაფები [დროის 
ჩამწერი მოწყობილობები]; ლაბორატორიული 
ცენტრიფუგები; პენსნეს ძეწკვები; ციკლო-
ტრონები; ფარგლები [გამზომი ინსტრუმენ-
ტები]; სიხშირის საზომები;  სატაბელო დრო-
ის აღმრიცხველი საათები; პეტრის ჭიქები; 
ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავი შალითები; 
გადასატანი კომპიუტერის შალითები; ჩიპები 
[ინტეგრალური სქემები]; შაბლონები (თარგე-
ბი) [გამზომი ინსტრუმენტები]; ბიჯსაზომები; 
პედომეტრები; მეტეოროლოგიური ზონდები; 
ელექტრიფიცირებული სალტეები სინათლის 
წერტილოვანი წყაროს დასამონტაჟებლად; 
მეხანძრის დამცავი აზბესტის ეკრანები; სა-
ხანძრო შლანგები; სპორტსმენების დამცავი 
ჩაფხუტები, მუზარადები; მობილური ტელე-
ფონის ზონრები; პენსნეს ზონრები; ფოტოაპა-
რატის შტატივები; საკომუტაციო დაფა; გამა-
ნაწილებელი დაფები [ელექტრობა]; ეკრანები 
[ფოტოგრაფია]; დამცავი ეკრანები  მუშების-
თვის; საპროექციო ეკრანები; რენტგენის 
აპარატის ეკრანები სამრეწველო მიზნებისათ-
ვის; ფლუორესცენციური ეკრანები; ექსპონო-
მეტრები [განათების მზომები]; ელექტროგაყ-
ვანილობა; გალვანური ელემენტები; ეპიდიას-
კოპები; ერგომეტრები; ღუზები [ელექტრობა]. 
 

16 – ავტოკალმები; აკვარელი [საღებავები]; 
ალბომები; ალმანახები; საბუთების ლამინი-
რების აპარატები; სამრავლებელი აპარატები; 
ატლასები; აფიშები, პლაკატები; ქაღალდის 
ბაფთები; მაგიდის ქაღალდის თეთრეული; 
ბილეთები; ბლანკები, ნაბეჭდი; შეტყობინების 
ბლანკები [საკანცელარიო]; უბის წიგნაკები; 
ბლოკნოტები [საკანცელარიო]; ბლოკნოტები 
ხაზვის ან ხატვისათვის; ბლოკნოტები მოსა-
ხევი ფურცლებით; საწერი ინსტრუმენტების 
დასამაგრებელი სამაჯურები; ბროშურები; 
ბუკლეტები; ქაღალდის  ფურცლები [საკან-
ცელარიო];  გასანთლული ქაღალდი; ქაღალ-
დი თვითმწერისათვის; ქაღალდი რენტგენის 
სურათებისათვის; ელექტროკარდიოგრაფის 
ქაღალდი; უჯრებში ჩასაფენი ქაღალდი, არო-
მატიზებული ან არაარომატიზებული; მერქ-
ნის მასის ქაღალდი; ასლის გადასაღები ქა-
ღალდი [საკანცელარიო]; საოფისე ქაღალდი; 
პერგამენტის ქაღალდი; საწერი ქაღალდი; 
მნათი ქაღალდი; ქაღალდი ხუანი [ჩინური 
ხატვისა და კალიგრაფიისათვის]; ტუალეტის 
ქაღალდი; შესაფუთი ქაღალდი; საფილტრავი 
ქაღალდი; ქაღალდი; ბიუვარები; საინფორმა-
ციო ბიულეტენები; ლილვაკები საბეჭდი მან-
ქანებისათვის; მღებავის ლილვაკები; საამ-

წყობო საპწკარეები; ცვილი მოდელირები-
სათვის, სტომატოლოგიაში გამოსაყენებლის 
გარდა; ფირნიშები ქაღალდის ან მუყაოსაგან; 
თარგები ტანსაცმლის დასამზადებლად; თარ-
გები კერვისათვის; გაზეთები; გალვანოსტე-
რეოტიპები; ჰექტოგრაფები; საძერწი თიხა; 
გლობუსები; საფარგლეები; გრავიურები; 
გრიფელები; გრიფელები ფანქრებისათვის; 
დოკუმენტების დამჭერები [საკანცელარიო 
საკუთნო]; ფანქრის დამჭერები; ცარცის დამ-
ჭერები; ჩეკების წიგნაკის დამჭერები; ბეჭდისა 
და შტემპელის დამჭერები; დიაგრამები; გრა-
ვირების დაფები; გრიფელის დაფები წერილე-
ბისთვის; საკლასო დაფები; საამწყობო დაფე-
ბი [პოლიგრაფია]; სახაზავი დაფები; ქაღალ-
დის ან მუყაოს დაფები განცხადებებისთვის; 
დუბლიკატორები; ქაღალდის სახვრეტელები 
[კანტორის საკუთნო]; ქაღალდის კონტეინე-
რები ნაღებისათვის; ჟურნალები [პერიოდული 
გამოცემები]; ფულის დამჭერები; კართოტე-
კის ბარათების დამჭერები; კალმისტრის დამ-
ჭერები; წიგნის სანიშნები; გრავირების ნემ-
სები; საჩნევი ნემსები ხაზვისთვის; პერიოდუ-
ლი გამოცემები; ბეჭდვითი გამოცემები; მუ-
ყაოს ნაკეთობა; ქაღალდის დამქუცმაცებლე-
ბი ოფისისათვის; გრაფიკული გამოსახულე-
ბები; ჩამბეჭდავები, არაელექტრული; ინს-
ტრუმენტები ზედაპირზე მარმარილოს ან 
ძვირფასი მერქნის ფაქტურის იმიტაციისათ-
ვის; ხაზვის ინსტრუმენტები; კალენდრები; ქა-
ღალდის კალკა; ქსოვილის კალკა; კალკები; 
გუმფისი [წებო] საკანცელარიო ან საყოფაც-
ხოვრებო მიზნებისათვის; ლითოგრაფიის ქვე-
ბი; მელნის ქვები [სატუშეები];  ფანქრები; ავ-
ტომატური ფანქრები; ნახშირის ფანქრები; 
სურათები, ნახატები; გადასაყვანი სურათები; 
სურათები, [ნახატები] ჩარჩოში ჩასმული ან 
ჩარჩოს გარეშე; მერქნის მასის მუყაო [საკან-
ცელარიო საქონელი]; მუყაო; ქუდის მუყაოს 
კოლოფები; კარტოთეკები [კანტორის საკუთ-
ნო]; ბარათები; კარტოთეკის ბარათები [საკან-
ცელარიო საქონელი]; გეოგრაფიული რუკები; 
კომპიუტერული პროგრამის ჩასაწერი ბარა-
თები და ქაღალდის ლენტები; საკოლექციო 
ბარათები, სათამაშოს გარდა; ჟაკარდული 
საქსოვი დაზგების პერფობარათები; კატალო-
გები; კოჭები საღებავი ლენტისათვის; ქაღალ-
დის კაშპო; სახატავი ფუნჯები; მხატვრის 
ფუნჯები; საწერი ფუნჯები; საბეჭდი მანქანის 
კლავიშები; წებო საკანცელარიო ან საყო-
ფაცხოვრებო მიზნებისათვის; თევზის წებო 
საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო მიზნები-
სათვის; წებოვანა [წებო] საკანცელარიო ან 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ბუბკო [სა-
ხამებლის წებო] საკანცელარიო ან საყოფაც-
ხოვრებო მიზნებისათვის; ტიპოგრაფიული 
კლიშე; წიგნები; ქვითრების წიგნაკები [საკან-
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ცელარიო საქონელი]; კომიქსები; ჭიკარტები; 
სიგარის რგოლები; სიგარის ლენტები; კონ-
ვერტები [საკანცელარიო საქონელი]; ბეჭდე-
ბისა და შტემპელების ყუთები; ქაღალდის ან 
მუყაოს ყუთები; საღებავიანი ყუთები [სასკო-
ლო საკუთნო]; თხევადი კორექტორები [კან-
ტორის საკუთნო]; ლეკალოები [საკანცელა-
რიო საკუთნო]; მრუდთარგები; ქაღალდის 
ლენტები; ლენტები საბეჭდი მანქანისათვის; 
წებვადი ლენტები [საკანცელარიო]; წებვადი 
ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრე-
ბო მიზნებისათვის;  ლენტები კორექტირე-
ბისთვის [საკანცელარიო საკუთნო]; მღებავი 
ლენტები; მღებავი ლენტები პრინტერებისთ-
ვის; წებოვანი ლენტები საკანცელარიო ან 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; თვითწებ-
ვადი ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაც-
ხოვრებო მიზნებისათვის; მხაზველობითი სა-
ხაზავები; ოთხწახნაგა სახაზავები; ქაღალ-
დის ან პლასტმასის შემწოვი ფურცლები 
საკვები პროდუქტის შესაფუთად; ტენიანობის 
მაკონტროლებელი ქაღალდის ან პლასტმასის 
ფურცლები, რომელიც გამოიყენება შესაფუთ 
მასალად; ვისკოზის შესაფუთი ფურცლები; 
აღდგენილი ცელულოზის  ფურცლები შესა-
ფუთად;  ბუშტებიანი პლასტმასის ფურცლები 
შეფუთვის ან დაფასოებისათვის; ფოლადის 
ლიტერები; ტიპოგრაფიული ლიტერები [ციფ-
რული და ანბანური]; ლითოგრაფიები; საღე-
ბავის სინები; არქიტექტურული მაკეტები; 
საფოსტო მარკები; პლასტიკური მასები ძერწ-
ვისათვის; ნაბეჭდი გრაფიკული მასალა; 
პლასტიკური მასალები ძერწვისათვის; სას-
წავლო მასალა [ხელსაწყოების გარდა]; დასა-
ლუქი საკანცელარიო მასალა; თვითწებვადი 
ლენტები საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრე-
ბო მიზნებისათვის; საამკინძაო მასალა; გა-
ხამებული შესაფუთი მასალა; საფილტრავი 
მასალა [ქაღალდი]; სამისამართო მანქანები; 
ფანქრის სათლელი მანქანები ელექტრული 
და არაელექტრული; საამკინძაო მანქანები და 
მოწყობილობები [ოფისის საკუთნო]; საბეჭდი 
მანქანები, ელექტრული ან არაელექტრული; 
გადასაკეცი მოწყობილობები [საკანცელა-
რიო]; დაფრანკვის მანქანები [დამღის დასა-
დები მანქანები]; ცარცი ლითოგრაფიისათვის; 
საწერი ცარცი; თერძის ცარცი; მოსანიშნი 
ცარცი; ტომრები, პარკები [კონვერტები, პაკე-
ტები] შეფუთვისთვის, ქაღალდი ან პლას-
ტმასის; ნაგვის პარკები, ქაღალდის ან პლას-
ტმასის; მოლბერტები; მუშტაბელები [ხელის 
საყრდენები] მხატვრებისათვის; საწერი სა-
კუთნოს ნესესერები [საკანცელარიო საქონე-
ლი]; ტიპოგრაფიული კომპლექტები, პორტა-
ტიული [ოფისის საკუთნო]; ქაღალდის გულ-
საფარები ბავშვებისათვის; თვითწებვადი ეტი-
კეტები [საკანცელარიო საქონელი]; რეზინის 

სათითურები [ოფისის საკუთნო];  საამკინძაო 
ზონრები; ქაღალდის საჭრელი დანები [ოფი-
სის საკუთნო]; ნუმერატორები; ბოთლის მუ-
ყაოს ან ქაღალდის შემოსახვევები; დასალუქი 
ობლატები; გარეკანები, ყდები [საკანცელა-
რიო]; პასპორტის ყდები; ელასტიკური პლას-
ტიკური გარსები შტაბელირებისათვის; ნა-
ქარგობის ნიმუშები [შაბლონები]; ხელწერის 
ნიმუშები; ოლეოგრაფიები; მუსიკალური მი-
სალოცი ღია ბარათები; მისალოცი ღია ბარა-
თები; ღია ბარათები; ოფორტები; ქაღალდის 
კონუსური პარკები; მიკროტალღურ ღუმლებ-
ში საჭმლის დასამზადებელი პარკები; პალიტ-
რები მხატვრებისათვის; ჩხირები ტუშით წე-
რისათვის; პანტოგრაფები [ხაზვის ინსტრუ-
მენტები]; საქაღალდეები საბუთებისათვის; 
პაპიე-მაშე; პასტელი [ფანქრები]; პასტები 
ძერწვისთვის; პენალები; წიგნის ყდები; კალ-
მის საწმენდები; პერფორატორები; საწერი 
კალმები [ოფისის საკუთნო]; ოქროს კალმები; 
საწერი კალმები; ფოლადის კალმები; სახაზა-
ვი კალმები [რაისფედერები, ხაზკალმები]; 
სიმღერების კრებულები; ბეჭდები [საკანცე-
ლარიო]; დასალუქი ბეჭდები;  პლანშეტები 
მომჭერით; მისამართიანი ფირფიტები ადრე-
სოგრაფისათვის; ქაღალდის ცხვირსახოცები; 
პლასტმასის შესაფუთი ფურცლები; ქვეშსა-
დებები წერილებისთვის; ლანგრები კორეს-
პონდენციისათვის; ლანგრები ფულის დათვ-
ლისა და დახარისხებისათვის; გრაფინის ქა-
ღალდის სადგარები; წიგნების მწკრივის სა-
მაგრები; ქვესადგამები ბეჭდების, შტემპელე-
ბისა და შტამპებისათვის; ლუდის ჭიქის ქვეშ-
სადებები; ქვესადგამები კალმისტრებისა და 
ფანქრებისათვის; ქვესადგამები ფოტოსურა-
თისათვის; სამელნე ბალიშები; შტემპელის 
ბალიშები; წებვადი ზოლები [საამკინძაო საქ-
მე]; ქაღალდის პირსახოცები; საღებავის და-
სატანი ტილოს ქსოვილები დოკუმენტების 
რეპროდუცირების მანქანებისათვის; საღება-
ვის დასატანი ტილოს ქსოვილები გასამრავ-
ლებელი აპარატებისთვის; ტილო საამკინძაო 
სამუშაოებისთვის; წებოვანი ტილო საკანცე-
ლარიო მიზნებისათვის; ოფსეტური ტილოები, 
არაქსოვილი; პორტრეტები; პრეს-პაპიე; საწე-
რი მოწყობილობები; სამელნე მოწყობილო-
ბები; ოფისის საკუთნო, ავეჯის გარდა; სა-
წერი საკუთნო; საბეჭდი საკუთნო; ხაზვისა და 
ხატვის საკუთნო;  სასკოლო ნივთები [საკან-
ცელარიო საქონელი]; წებვადი ლენტის მისა-
წოდებელი მოწყობილობები [ოფისის საკუთ-
ნო]; ეტიკეტების მისაწებებელი ხელის მოწ-
ყობილობები; ნაბეჭდი მასალა; ლითოგრა-
ფიული ხელოვნების ნიმუშები; პროსპექტები; 
ნაბეჭდი განრიგები; რეგისტრები; ტიპოგრა-
ფიული რეგლეტები; რეესტრები; საშლელი 
რეზინი; ელასტიკური შესაკრავები; სახაზავი 
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რაისშინები; გრაფიკული რეპროდუქციები; 
ავტოკალმები; მარკერები [საკანცელარიო სა-
კუთნო]; გრიმის მოსაცილებელი ქაღალდის 
ხელსახოცები; ქაღალდის კოსმეტიკური პირ-
სახოცები; მაგიდის ქაღალდის მრგვალი ხელ-
სახოცები; მაგიდის ჭურჭლის ქვეშ დასაფენი 
ქაღალდის ხელსახოცები; მაგიდის ქაღალდის  
ხელსახოცები; ქაღალდის სუფრები; საკანცე-
ლარიო სამაგრები; სწრაფჩამკერები [საკან-
ცელარიო საკუთნო]; საფხეკები [წასაშლელი 
საშუალება] ოფისისათვის; ქაღალდის სამაგ-
რები (სკრეპები); საკანცელარიო სამაგრები; 
საშლელი საშუალებები; ბიოლოგიური ანა-
თალი [პრეპარატი] მიკროსკოპში გამოსაკ-
ვლევად [თვალსაჩინოება]; ჰისტოლოგიური 
ანათალები [პრეპარატები, თვალსაჩინოება]; 
სტეატიტი [თერძის ცარცი]; დაფის საწმენდე-
ბი; საამწყობო მაგიდები [ტიპოგრაფია]; ლუ-
ქი; საანგარიშო ცხრილები; ქაღალდის ამ მუ-
ყაოს დაფები განცხადებებისათვის; რვეულე-
ბი; საამკინძაო ქსოვილები; საკანცელარიო 
საქონელი; ფანქრის სათლელები ელექტრუ-
ლი ან არაელექტრული; ტრანსპარანტები [სა-
კანცელარიო ]; ტრაფარეტები ხატვისთვის; 
მუყაოს ტუბუსები; ტუში; დამტენიანებლები 
[ოფისის საკუთნო]; წებოწასმული ზედაპირის 
დამტენიანებლები [ოფისის საკუთნო]; სამკუ-
თხედი სახაზავი; საჩვენებელი ჯოხები, არა-
ელექტრონული; ბოთლის მუყაოს ან ქაღალ-
დის საფუთავები;  კონვერტის დასალუქი მოწ-
ყობილობები ოფისისათვის;  დასალუქი მოწ-
ყობილობები ოფისისათვის; ვინიეტების და-
სამზადებელი მოწყობილობები; ფოტოსურა-
თის მისაწებებელი მოწყობილობები;   სტეპ-
ლერები მოწყობილობები [ოფისის საკუთნო];  
სახელმძღვანელოები; პაპიე-მაშეს სტატუეტე-
ბი; ყავის გასაფილტრი ქაღალდი; ქაღალდის 
დროშები; ფლაერები; ბუკლეტები; ვერცხლის 
კილიტა; საძერწი თიხის ფორმები; ფოტოგრა-
ვიურები; ფოტოსურათები; ტრაფარეტისა და 
შაბლონის ბუდეები; ფერწერის ტილოები; 
ქრომოლითოგრაფიები; სახაზავი ფარგლები; 
ციფრები [ტიპოგრაფიული ლიტერები]; აკვა-
რელის საღებავის გასახსნელი ჯამები; შეც-
დომების გასასწორებელი მელანი [ჰელიოგ-
რაფია]; მელანი; სამელნეები; ნახაზები [შუქ-
პირები]; ლოცვანი; შაბლონები; წასაშლელი 
შაბლონები; ბურთულები ბურთულიანი ავტო-
კალმისათვის; საკანცელარიო კარადები 
[ოფისის საკუთნო]; ტიპოგრაფიული შრიფტე-
ბი; მისამართიანი შტამპები;  შტემპელები 
[ბეჭდები]; ემბლემები [ქაღალდის ბეჭდები, 
დამღები]; ესტამპები [გრავიურები]; იარლიყე-
ბი, არაქსოვილი. 
 

35 – აბონირების ორგანიზება მესამე პირთათ-
ვის  (კავშირგაბმულობის მომსახურებაზე - ); 
იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; კომერციუ-

ლი ინფორმაციის სააგენტოები; სარეკლამო 
სააგენტოები; თვითღირებულების ანალიზი; 
სარეკლამო სივრცის გაქირავება; კომერციუ-
ლი აუდიტი; დაქირავების ბიუროები; მონა-
ცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვა; სა-
ბუღალტრო  დოკუმენტების აღრიცხვა; ანგა-
რიშ-ფაქტურის გამოწერა; საქმიანობის ეფექ-
ტურობის ექსპერტიზა; საქონლის დემონს-
ტრირება; შეტყობინებათა ჩაწერა; საზოგადო-
ებრივი აზრის შესწავლა; ბაზრის შესწავლა; 
საქმიანი ინფორმაცია; კომერციული ინფორ-
მაცია და რჩევები მომხმარებლისათვის; ბიზ-
ნეს-კვლევები; ბაზრის კვლევა; კონუქტურუ-
ლი კვლევები; პერსონალის დაკომპლექტება; 
კონსულტაციები ბიზნესის მართვისა და ორ-
განიზაციის საკითხებში; კონსულტაციები სა-
ქმიანობის  ორგანიზებაში; კონსულტაციები 
საქმიანობის მართვაში; პერსონალის მენეჯ-
მენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები; 
პროფესიული კონსულტაციები საქმიანობის 
სფეროში; რეკლამის მაკეტირება; ბაზრის შე-
სწავლა; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანო-
ბის მენეჯმენტი; სპორტული საქმიანობის მე-
ნეჯმენტი; პრესის მიმოხილვა; სარეკლამო მა-
სალის განახლება; ტექსტის დამუშავება; გა-
მოფენების ორგანიზება კომერციული ან სა-
რეკლამო მიზნით; გაზეთებზე ხელმოწერის 
ორგანიზება მესამე პირთათვის; მოდების ჩვე-
ნების ორგანიზება სარეკლამო მიზნით; ბაზ-
რობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკ-
ლამო მიზნით; ვიტრინების გაფორმება; კო-
მერციული საქმიანობის შეფასება;  საგადასა-
ხადო უწყისების მომზადება; მონაცემთა მო-
ძიება კომპიუტერულ ფაილებში მესამე პირ-
თათვის; სპონსორის, თავდების მოძიება; დახ-
მარება საქმიანობის მართვაში; დახმარება კო-
მერციული ან სამრეწველო საწარმოების მარ-
თვაში; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭ-
რობისათვის; ეკონომიკური პროგნოზირება; 
აუქციონით გაყიდვა; მედიკამენტების, ვეტე-
რინარული და ჰიგიენური პრეპარატების და 
სამედიცინო დანიშნულების მასალების საბი-
თუმო და საცალო გაყიდვები; საქონლის გასა-
ღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; სა-
რეკლამო ფილმების წარმოება; საოფისე აპა-
რატურისა და აღჭურვილობის გაქირავება; 
სარეკლამო დროის გაქირავება მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებში; სარეკლამო მა-
სალის გაქირავება; სავაჭრო ავტომატების გა-
ქირავება; ფოტოპირების გადამღები მოწყობი-
ლობების გაქირავება; სარეკლამო ტექსტების 
გამოქვეყნება; რადიორეკლამა; აფიშების გან-
თავსება; გარე რეკლამა; ნიმუშების გავრცე-
ლება; სარეკლამო მასალის გავრცელება; სა-
რეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით სა-
ვარაუდო მომხმარებელზე; სარეკლამო მასა-
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ლის რედაქტირება; რეკლამა; ინტერაქტიური 
რეკლამა კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; 
რეკლამა ფოსტით; სატელევიზიო რეკლამა; 
დოკუმენტაციის რეპროდუცირება; სტატისტი-
კური მონაცემების შეგროვება და წარდგენა; 
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფორმაცი-
ის შეგროვება; მონაცემები საქმიანი ოპერა-
ციების შესახებ; კომპიუტერის მონაცემთა ბა-
ზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; კონ-
სულტაციები საქმიანობის მართვაში; საგადა-
სახადო დეკლარაციის შედგენა; ანგარიშების 
მდგომარეობაზე ანგარიშის შედგენა; სარეკ-
ლამო საგაზეთო სვეტების მომზადება; ტელე-
მარკეტინგი; ფსიქოლოგიური ტესტირება პერ-
სონალის შერჩევისას; სასტუმროს საქმიანო-
ბის მართვა; საქონლისა და მომსახურების 
ლიცენზირების კომერციული ადმინისტრირე-
ბა მესამე პირთათვის; შესყიდვაზე შეკვეთე-
ბის დამუშავების ადმინისტრირება; საზოგა-
დოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული 
მომსახურება;  მოდელების მიერ გაწეული მო-
მსახურება საქონლის რეკლამის ან გასაღება-
ში ხელშეწყობის მიზნით; მანქანაზე ბეჭდვის 
მომსახურება; საქმიანობის სხვა ადგილზე გა-
ნთავსების მომსახურება; სამდივნო სამსახუ-
რი; ფასების შედარების სამსახური; მომარა-
გების მომსახურება მესამე პირთათვის [სა-
ქონლისა და მომსახურების შესყიდვა სხვა მე-
წარმეებისათვის]; სტენოგრაფისტთა სამსახუ-
რი; ქვესანარდო მომსახურება [კომერციული 
დახმარება]; ტელეფონზე მოპასუხეთა სამსა-
ხური აბონენტის არყოფნის დროს; ფოტოოპი-
რების მომსახურება. 
 

38 – ახალი ამბების სააგენტოები; უსადენო 
მაუწყებლობა; ტელემაუწყებლობა; საკაბელო 
ტელემაუწყებლობა; შეტყობინებების ელექ-
ტრონული დაფები [კავშირგაბმულობის სამ-
სახური]; კავშირგაბმულობასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაცია; გლობალურ საინფორმა-
ციო ქსელში მომხმარებლის შეღწევის უზ-
რუნველყოფა; მონაცემთა ბაზის წვდომის  
უზრუნველყოფა; წვდომის უზრუნველყოფა 
„სასაუბრო ოთახებით“ ინტერნეტში; კავშირ-
გაბმულობის გლობალურ საინფორმაციო 
ქსელთან კავშირის უზრუნველყოფა; კავშირ-
გაბმულობის არხებით ტელემაღაზიების მომ-
სახურების უზრუნველყოფა; მისალოცი ბარა-
თების გადაცემა ინტერაქტიურ-რეჟიმში; შეტ-
ყობინების გაგზავნა; შეტყობინებებისა და გა-
მოსახულებების გადაცემა კომპიუტერის მეშ-
ვეობით; ტელეგრამების გადაცემა; ციფრული 
ფაილების გადაცემა; ელექტრონული ფოსტა;  
უზრუნველყოფა ფორუმებით ინტერაქტიურ-
რეჟიმში; ვიდეოკონფერენციების კავშირის 
მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეტყობინე-
ბების გასაგზავნი აპარატურის გაქირავება; 
გლობალურ საინფორმაციო ქსელთან წვდო-

მის დროის გაქირავება; მოდემების გაქირავე-
ბა; კავშირგაბმულობის მოწყობილობების გა-
ქირავება; ტელეფონების გაქირავება; ფაქსი-
მილეს აპარატების გაქირავება; რადიომაუწ-
ყებლობა; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირი; ფი-
ჭური სატელეფონო კავშირი; კავშირი კომპი-
უტერული ტერმინალების მეშვეობით;  სატე-
ლიტური კავშირი; სატელეგრაფო კავშირი; 
სატელეფონო კავშირი; ფაქსიმილური კავში-
რი; პეიჯინგური სამსახური [რადიო, სატელე-
ფონო და სხვა ელექტრონული კავშირის სა-
შუალებები]; ტელეკონფერენციების მომსახუ-
რება; ტელექსი; ხმოვანი შეტყობინებების მომ-
სახურება; კავშირგაბმულობის მარშრუტიზა-
ციისა და შეერთების მომსახურება; სატელეგ-
რაფო კავშირის მომსახურება; სატელეფონო 
კავშირის მომსახურება. 
 

41 – მხატვრის მოდელებით უზრუნველყოფის 
სააგენტოები; აკადემიები [განათლება]; სპორ-
ტული მოედნების გაქირავება; ჩოგბურთის 
კორტების გაქირავება; წიგნების ხელზე გამ-
ცემი ბიბლიოთეკები; ბილეთების დაჯავშნა 
სანახაობრივ ღონისძიებებზე; ვიდეოფილმე-
ბის გადაღება; ფიზიკური აღზრდა; დისკოთე-
კები;  ცხოველების გაწვრთნა; დუბლირება; 
აზარტული თამაშები; წიგნების გამოცემა; 
ინფორმაცია აღზრდისა და განათლების სა-
კითხებში; დასვენებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია; გართობასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია; კინოსტუდიები; გამაჯანსაღებე-
ლი კლუბები [ჯანმრთელობისა და ფიტნეს-
ვარჯიშები]; ღამის კლუბები; მაკეტირება, რე-
კლამისათვის განკუთვნილის გარდა; მიკრო-
ფილმირება; ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი;  ტე-
ლე- და რადიოპროგრამების მონტაჟი; მიუზიკ-
ჰოლები; მუსიკის წერა; თამაშების ინტერაქ-
ტიური უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; ინტერაქტიული გამოცემების უზრუნველ-
ყოფა [არაჩატვირთვადი]; რელიგიური განათ-
ლება; ტანვარჯიშის სწავლება; დაუსწრებე-
ლი სწავლა; პრაქტიკული ჩვევების სწავლება 
[დემონსტრირება]; მეჯლისების მოწყობა; 
კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენე-
ბის მოწყობა; დასვენების უზრუნველყოფა; 
კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება; 
კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; კონ-
ფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; კონ-
ცერტების ორგანიზება და ჩატარება; მასტერ-
კლასების ორგანიზება და ჩატარება; სემინა-
რების ორგანიზება და ჩატარება; სიმპოზიუ-
მების ორგანიზება და ჩატარება; სასწავლო ან 
გასართობი კონკურსების ორგანიზება; სილა-
მაზის კონკურსების ორგანიზება; ლატარეის 
ორგანიზება; გასართობი მიზნით მოდების 
ჩვენებების ორგანიზება; სანახაობების ორგა-
ნიზება [იმპრესარიოს მომსახურება]; სპორ-
ტული შეჯიბრების ორგანიზება; პროფესიუ-
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ლი ორიენტირება [რჩევები განათლებისა და 
სწვალების სფეროში]; გართობის პარკები; 
ჟესტების ენიდან თარგმნა; სატელევიზიო გა-
სართობი გადაცემები; მოძრავი ბიბლიოთეკე-
ბი; პროფესიული გადამზადება; კარაოკეს უზ-
რუნველყოფა; გოლფის სათამაშო მოედნებით 
უზრუნველყოფა; სპორტული აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა; სათამაშო ავტომატების და-
რბაზებით უზრუნველყოფა; კინოდარბაზებით 
უზრუნველყოფა; თეატრალიზებული წარმო-
დგენები; თეატრალური წარმოდგენები; ფიტ-
ნეს-კლასის ჩატარება; გამოცდების ჩატარება; 
სპორტული შეჯიბრების პროგრამის შედგენა; 
ვიდეოფილმების წარმოება; კინოფილმების 
წარმოება, გარდა სარეკლამო რგოლის წარ-
მოებისა; აუდიომოწყობილობების გაქირავე-
ბა; ვიდეოკამერების გაქირავება; ვიდეომაგნი-
ტოფონების გაქირავება; ვიდეოფილმების გა-
ქირავება; შოუ-პროგრამის დეკორაციების გა-
ქირავება; მუსიკალური ჩანაწერების გაქირა-
ვება; სათამაშოების გაქირავება; გაქირავება 
(კინოპროექტორებისა და კინოაღჭურვილო-
ბის); კინოფილმების გაქირავება; თამაშების 
აღჭურვილობის გაქირავება; სტადიონის აღ-
ჭურვილობის გაქირავება; თეატრისა და ტე-
ლესტუდიის გასანათებელი აპარატურის გა-
ქირავება;  რადიო- და ტელემიმღებების გაქი-
რავება; საყვინთი აღჭურვილობის გაქირავე-
ბა; სპორტული ინვენტარის გაქირავება, გარ-
და სატრანსპორტო საშუალებებისა; თეატრის 
დეკორაციების გაქირავება; პუბლიკაცია მაგი-
დის ელექტრონული საგამომცემლო სისტემე-
ბის გამოყენებით; ელექტრონული წიგნებისა 
და ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა; ტექსტების 
გამოქვეყნება, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; 
გასართობი რადიოგადაცემები; გამრთობების 
სამსახური; გართობა; ტექსტების რედაქტირე-
ბა, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; ზოოლო-
გიური ბაღები; ახალი ამბების სამსახური; მი-
ღების, წვეულების პროგრამის შედგენა [გარ-
თობა]; მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; 
სუბტიტრება; დასვენების მომსახურების უზ-
რუნველყოფა [გასართობი]; დისკ-ჟოკეის მომ-
სახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალუ-
რი ტრენერის მომსახურების უზრუნველყოფა 
[ფიტნესი]; კაზინოთი მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები]; კალიგრა-
ფიის სამსახური; კლუბებით მომსახურების 
უზრუნველყოფა [გართობა ან განათლება]; 
მუზეუმებით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციე-
ბი, გამოფენები]; საგანმანათლებლო-აღმზ-
რდელობითი მომსახურება; ორკესტრით მომ-
სახურება; მთარგმნელების სამსახური; სცე-
ნარისტების სამსახური; ბილეთების გავრცე-
ლების სამსახური [გართობა]; მომსახურება 
რეპეტიტორებით, ინსტრუქტორებით [სწავ-
ლა]; სპორტული ბანაკებით მომსახურება; ჩა-

მწერი სტუდიები; ზეპირი თარგმანის თარჯიმ-
ნებით მომსახურება; სკოლების მომსახურება 
(განათლება); სკოლამდელი აღზრდის დაწე-
სებულებები; ფოტოგრაფირება; ფოტორეპორ-
ტაჟი; ცირკი; სკოლა-ინტერნატები; შოუ-პრო-
გრამები. 
    

42 – წყლის ანალიზი; კომპიუტერული სისტე-
მების ანალიზი; ხელწერის ანალიზი [გრაფო-
ლოგია]; ქიმიური ანალიზი; არქიტექტურა; აუ-
დიტი ენერგეტიკის სფეროში; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზის აღდგენა; სამრეწველო დი-
ზაინი; მხატვრული დიზაინი; ინფორმაციული 
სისტემების ვირუსებისაგან დაცვა; ტექნიკური 
პროექტების შესწავლა; ნავთობის საბადოე-
ბის ძიება; ნავთობის საბადოების ძიების ექს-
პერტიზა; გეოლოგიური ძიება; გეოლოგიური 
ექსპერტიზა; საინჟინრო სამსახური; ინსტა-
ლაცია (კომპიუტერების პროგრამული უზ-
რუნველყოფის-); ამინდის პროგნოზი; მასალე-
ბის გამოცდა; საფეიქრო ნაწარმის გამოცდა; 
კლინიკური კვლევა; მეცნიერული კვლევა; ბა-
ქტერიოლოგიური კვლევა; ბიოლოგიური 
კვლევა; გეოლოგიური კვლევა; გარემოს დაც-
ვასთან დაკავშირებული კვლევა; კოსმეტო-
ლოგიური კვლევა; კვლევა მექანიკაში; 
კვლევა ქიმიაში; ახალი ნაწარმის კვლევა და 
დამუშავება მესამე პირთათვის; ნავთობის სა-
ბადოების შესწავლა ექსპლუატაციის მიზნით; 
წყალქვეშა კვლევა; ტექნიკური კვლევა; დაკა-
ლიბრება [გაზომვა]; კომპიუტერულ ტექნიკას-
თან დაკავშირებული ძიება და განვითარების 
კონსულტაციები; კონსულტაციები არქიტექ-
ტურის საკითხებში; კომპიუტერის პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; ვებ-საიტების დიზაინთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები; ინფორმა-
ციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კო-
ნსულტაციები; ნავთობის საბადოების კონტ-
როლი; ხარისხის კონტროლი; საავტომობი-
ლო ტრანსპორტის ტექნიკური კონტროლი; 
გამიჯვნა; ტანსაცმლის მოდელირება; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფის მო-
დერნიზაცია; კომპიუტერერული სისტემების 
მონიტორინგი დისტანციური წვდომით; კომპი-
უტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, რო-
გორც მომსახურება (SaaS); კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურე-
ბა; ხელოვნების ნიმუშების ავთენტურობის 
დადგენა; ინტერიერის გაფორმება; ტყის ხა-
რისხის შეფასება ძირიანად; მატყლის ხარის-
ხის შეფასება; დოკუმენტების სკანირება; მო-
ნაცემთა ან დოკუმენტაციის გადატანა ფიზი-
კური მატარებლიდან ელექტრონულზე; ქალა-
ქის დაგეგმარება; სათბურის აირების გამო-
ყოფა/ამოხეთქვის შემცირებასთან დაკავში-
რებული სამეცნიერო ინფორმაციებით და 
კონსულტაციებით უზრუნველყოფა; საძიებო 
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საშუალებებით ინტერნეტის უზრუნველყოფა; 
მონაცემებისა და ინფორმაციული პროგრამე-
ბის გადამუშავება [არაფიზიკური გადამუშა-
ვება]; კომპიუტერული სისტემების პროექტი-
რება; ვებ-სერვერების გაქირავება;  კომპიუტე-
რების გაქირავება; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის გაქირავება; გეოლო-
გიური დაზვერვა; ნავთობის საბადოების დაზ-
ვერვა; კომპიუტერული საიტების განთავსება 
[ვებ-საიტები]; კომპიუტერული პროგრამების 
გამრავლება; მშენებლობის დაგეგმვა; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფის დამუ-
შავება; სერვერების განთავსება; ღრუბლების 
გაფანტვა; ენერგიის დაზოგვასთან დაკავში-
რებული კონსულტაციები; ვებ-საიტების შექ-
მნა და ტექნიკური უზრუნველყოფა მესამე 
პირთათვის; კომპიუტერული პროგრამების 
შედგენა; მომსახურება ქიმიის სფეროში; შე-
ფუთვის დიზაინი; მომსახურება სამეცნიერო 
ლაბორატორიებით; სამრეწველო დიზაინი; 
ფიზიკა [კვლევა]; საინჟინრო ექსპერტიზა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82621 A 
(210) AM 82621 
(220) 2015 06 22 
(731) ჰედჰანტერ ფსუ ლიმიტიდ  

დიაგორუ 4, კერმია ბილდინგი, მე-6  
სართ. ოფისი 601, 1097 ნიქოზია, კვიპროსი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
38 – ახალი ამბების სააგენტოები; უსადენო 
მაუწყებლობა; ტელემაუწყებლობა; საკაბელო 
ტელემაუწყებლობა; შეტყობინებების ელექ-
ტრონული დაფები [კავშირგაბმულობის სამ-
სახური]; კავშირგაბმულობასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაცია; გლობალურ საინფორმა-
ციო ქსელში მომხმარებლის შეღწევის უზ-
რუნველყოფა; მონაცემთა ბაზის წვდომის  
უზრუნველყოფა; წვდომის უზრუნველყოფა 
„სასაუბრო ოთახებით“ ინტერნეტში; კავშირ-
გაბმულობის გლობალურ საინფორმაციო 
ქსელთან კავშირის უზრუნველყოფა; კავშირ-
გაბმულობის არხებით ტელემაღაზიების მომ-
სახურების უზრუნველყოფა; მისალოცი ბარა-
თების გადაცემა ინტერაქტიურ-რეჟიმში; შეტ-
ყობინების გაგზავნა; შეტყობინებებისა და გა-
მოსახულებების გადაცემა კომპიუტერის მეშ-
ვეობით; ტელეგრამების გადაცემა; ციფრული 
ფაილების გადაცემა; ელექტრონული ფოსტა;  
უზრუნველყოფა ფორუმებით ინტერაქტიურ-

რეჟიმში; ვიდეოკონფერენციების კავშირის 
მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეტყობინე-
ბების გასაგზავნი აპარატურის გაქირავება; 
გლობალურ საინფორმაციო ქსელთან წვდო-
ის დროის გაქირავება; მოდემების გაქირავება; 
კავშირგაბმულობის მოწყობილობების გაქი-
რავება;  ტელეფონების გაქირავება; ფაქსიმი-
ლეს აპარატების გაქირავება; რადიომაუწყებ-
ლობა; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირი; ფიჭური 
სატელეფონო კავშირი; კავშირი კომპიუტერუ-
ლი ტერმინალების მეშვეობით;  სატელიტური 
კავშირი; სატელეგრაფო კავშირი; სატელეფო-
ნო კავშირი; ფაქსიმილური კავშირი; პეიჯინ-
გური სამსახური [რადიო, სატელეფონო და 
სხვა ელექტრონული კავშირის საშუალებე-
ბი]; ტელეკონფერენციების მომსახურება; ტე-
ლექსი; ხმოვანი შეტყობინებების მომსახურე-
ბა; კავშირგაბმულობის მარშრუტიზაციისა 
და შეერთების მომსახურება; სატელეგრაფო 
კავშირის მომსახურება; სატელეფონო კავში-
რის მომსახურება. 
 

41 – მხატვრის მოდელებით უზრუნველყოფის 
სააგენტოები; აკადემიები [განათლება]; სპორ-
ტული მოედნების გაქირავება; ჩოგბურთის კო-
რტების გაქირავება; წიგნების ხელზე გამცემი 
ბიბლიოთეკები; ბილეთების დაჯავშნა სანა-
ხაობრივ ღონისძიებებზე; ვიდეოფილმების გა-
დაღება; ფიზიკური აღზრდა; დისკოთეკები;  
ცხოველების გაწვრთნა; დუბლირება; აზარ-
ტული თამაშები; წიგნების გამოცემა; ინფორ-
მაცია აღზრდისა და განათლების საკითხებ-
ში; დასვენებასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაცია; გართობასთან დაკავშირებული ინფო-
რმაცია; კინოსტუდიები; გამაჯანსაღებელი 
კლუბები [ჯანმრთელობისა და ფიტნეს-ვარ-
ჯიშები]; ღამის კლუბები; მაკეტირება, რეკ-
ლამისათვის განკუთვნილის გარდა; მიკროფი-
ლმირება; ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი;  ტელე- 
და რადიოპროგრამების მონტაჟი; მიუზიკ-
ჰოლები; მუსიკის წერა; თამაშების ინტერაქ-
ტიური უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; ინტერაქტიული გამოცემების უზრუნ-
ველყოფა [არაჩატვირთვადი]; რელიგიური გა-
ნათლება; ტანვარჯიშის სწავლება; დაუსწრე-
ბელი სწავლა; პრაქტიკული ჩვევების სწავ-
ლება [დემონსტრირება]; მეჯლისების მოწყო-
ბა; კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფე-
ნების მოწყობა; დასვენების უზრუნველყოფა; 
კოლოკვიუმების ორგანიზება და ჩატარება; 
კონგრესების ორგანიზება და ჩატარება; კონ-
ფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; კონ-
ცერტების ორგანიზება და ჩატარება; მასტერ-
კლასების ორგანიზება და ჩატარება; სემინა-
რების ორგანიზება და ჩატარება; სიმპოზიუ-
მების ორგანიზება და ჩატარება; სასწავლო ან 
გასართობი კონკურსების ორგანიზება; სილა-
მაზის კონკურსების ორგანიზება; ლატარეის 
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ორგანიზება; გასართობი მიზნით მოდების 
ჩვენებების ორგანიზება; სანახაობების ორგა-
ნიზება [იმპრესარიოს მომსახურება]; სპორ-
ტული შეჯიბრების ორგანიზება; პროფესიუ-
ლი ორიენტირება [რჩევები განათლებისა და 
სწვალების სფეროში]; გართობის პარკები; 
ჟესტების ენიდან თარგმნა; სატელევიზიო გა-
სართობი გადაცემები; მოძრავი ბიბლიოთეკე-
ბი; პროფესიული გადამზადება; კარაოკეს უზ-
რუნველყოფა; გოლფის სათამაშო მოედნებით 
უზრუნველყოფა; სპორტული აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა; სათამაშო ავტომატების და-
რბაზებით უზრუნველყოფა; კინოდარბაზებით 
უზრუნველყოფა; თეატრალიზებული წარმო-
დგენები; თეატრალური წარმოდგენები; ფიტ-
ნეს-კლასის ჩატარება; გამოცდების ჩატარება; 
სპორტული შეჯიბრების პროგრამის შედგენა; 
ვიდეოფილმების წარმოება; კინოფილმების 
წარმოება, გარდა სარეკლამო რგოლის წარ-
მოებისა; აუდიომოწყობილობების გაქირავე-
ბა; ვიდეოკამერების გაქირავება; ვიდეომაგნი-
ტოფონების გაქირავება; ვიდეოფილმების გა-
ქირავება; შოუ-პროგრამის დეკორაციების გა-
ქირავება; მუსიკალური ჩანაწერების გაქირა-
ვება; სათამაშოების გაქირავება; გაქირავება 
(კინოპროექტორებისა და კინოაღჭურვილო-
ბის); კინოფილმების გაქირავება; თამაშების 
აღჭურვილობის გაქირავება; სტადიონის აღ-
ჭურვილობის გაქირავება; თეატრისა და ტე-
ლესტუდიის გასანათებელი აპარატურის გა-
ქირავება; რადიო- და ტელემიმღებების გაქი-
რავება; საყვინთი აღჭურვილობის გაქირავე-
ბა; სპორტული ინვენტარის გაქირავება, გარ-
და სატრანსპორტო საშუალებებისა; თეატრის 
დეკორაციების გაქირავება; პუბლიკაცია მაგი-
დის ელექტრონული საგამომცემლო სისტემე-
ბის გამოყენებით; ელექტრონული წიგნებისა 
და ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა; ტექსტების 
გამოქვეყნება, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; 
გასართობი რადიოგადაცემები; გამრთობების 
სამსახური; გართობა; ტექსტების რედაქტირე-
ბა, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; ზოოლო-
გიური ბაღები; ახალი ამბების სამსახური; 
მიღების, წვეულების პროგრამის შედგენა [გა-
რთობა]; მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; 
სუბტიტრება; დასვენების მომსახურების უზ-
რუნველყოფა  [გასართობი]; დისკ-ჟოკეის მო-
მსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალუ-
რი ტრენერის მომსახურების უზრუნველყოფა 
[ფიტნესი]; კაზინოთი მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა [აზარტული თამაშები]; კალიგრა-
ფიის სამსახური; კლუბებით მომსახურების 
უზრუნველყოფა [გართობა ან განათლება]; 
მუზეუმებით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციე-
ბი, გამოფენები]; საგანმანათლებლო-აღმზ-
რდელობითი მომსახურება; ორკესტრით მომ-
სახურება; მთარგმნელების სამსახური; სცე-

ნარისტების სამსახური; ბილეთების გავრცე-
ლების სამსახური [გართობა]; მომსახურება 
რეპეტიტორებით, ინსტრუქტორებით [სწავ-
ლა]; სპორტული ბანაკებით მომსახურება; 
ჩამწერი სტუდიები; ზეპირი თარგმანის თარ-
ჯიმნებით მომსახურება; სკოლების მომსახუ-
რება (განათლება); სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებები; ფოტოგრაფირება; ფოტო-
რეპორტაჟი; ცირკი; სკოლა-ინტერნატები; 
შოუ-პროგრამები. 
 

42 – წყლის ანალიზი; კომპიუტერული სისტე-
მების ანალიზი; ხელწერის ანალიზი [გრაფო-
ლოგია]; ქიმიური ანალიზი; არქიტექტურა; აუ-
დიტი ენერგეტიკის სფეროში; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზის აღდგენა; სამრეწველო დი-
ზაინი; მხატვრული დიზაინი; ინფორმაციული 
სისტემების ვირუსებისაგან დაცვა; ტექნიკური 
პროექტების შესწავლა; ნავთობის საბადოე-
ბის ძიება; ნავთობის საბადოების ძიების ექს-
პერტიზა; გეოლოგიური ძიება; გეოლოგიური 
ექსპერტიზა; საინჟინრო სამსახური; ინსტა-
ლაცია (კომპიუტერების პროგრამული უზ-
რუნველყოფის-); ამინდის პროგნოზი; მასალე-
ბის გამოცდა; საფეიქრო ნაწარმის გამოცდა; 
კლინიკური კვლევა; მეცნიერული კვლევა; 
ბაქტერიოლოგიური კვლევა; ბიოლოგიური 
კვლევა; გეოლოგიური კვლევა; გარემოს დაც-
ვასთან დაკავშირებული კვლევა; კოსმეტო-
ლოგიური კვლევა; კვლევა მექანიკაში; კვლე-
ვა ქიმიაში; ახალი ნაწარმის კვლევა და დამუ-
შავება მესამე პირთათვის; ნავთობის საბა-
დოების შესწავლა ექსპლუატაციის მიზნით; 
წყალქვეშა კვლევა; ტექნიკური კვლევა; და-
კალიბრება [გაზომვა]; კომპიუტერულ ტექნი-
კასთან დაკავშირებული ძიება და განვითარე-
ბის კონსულტაციები; კონსულტაციები არქი-
ტექტურის საკითხებში; კომპიუტერის პროგ-
რამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებუ-
ლი კონსულტაციები; ვებ-საიტების დიზაინ-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები; ინ-
ფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; ნავთობის საბადოე-
ბის კონტროლი; ხარისხის კონტროლი; საავ-
ტომობილო ტრანსპორტის ტექნიკური კონტ-
როლი; გამიჯვნა; ტანსაცმლის მოდელირება; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
მოდერნიზაცია; კომპიუტერული სისტემების 
მონიტორინგი დისტანციური წვდომით; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
როგორც მომსახურება (SaaS); კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურე-
ბა; ხელოვნების ნიმუშების ავთენტურობის 
დადგენა; ინტერიერის გაფორმება; ტყის ხა-
რისხის შეფასება ძირიანად; მატყლის ხარის-
ხის შეფასება; დოკუმენტების სკანირება; მო-
ნაცემთა ან დოკუმენტაციის გადატანა ფიზი-
კური მატარებლიდან ელექტრონულზე; ქალა-
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ქის დაგეგმარება; სათბურის აირების გამოყო-
ფა/ამოხეთქვის შემცირებასთან დაკავშირებუ-
ლი სამეცნიერო ინფორმაციებით და კონსულ-
ტაციებით უზრუნველყოფა; საძიებო საშუა-
ლებებით ინტერნეტის უზრუნველყოფა; მონა-
ცემებისა და ინფორმაციული პროგრამების 
გადამუშავება [არაფიზიკური გადამუშავება]; 
კომპიუტერული სისტემების პროექტირება; 
ვებ-სერვერების გაქირავება;  კომპიუტერების 
გაქირავება; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის გაქირავება; გეოლოგიური და-
ზვერვა; ნავთობის საბადოების დაზვერვა; 
კომპიუტერული საიტების განთავსება [ვებ–
საიტები]; კომპიუტერული პროგრამების გამ-
რავლება; მშენებლობის დაგეგმვა; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავ-
ება; სერვერების განთავსება; ღრუბლების გა-
ფანტვა; ენერგიის დაზოგვასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; ვებ-საიტების შექმნა 
და ტექნიკური უზრუნველყოფა მესამე პირ-
თათვის; კომპიუტერული პროგრამების შედ-
გენა; მომსახურება ქიმიის სფეროში; შეფუთ-
ვის დიზაინი; მომსახურება სამეცნიერო ლა-
ბორატორიებით; სამრეწველო დიზაინი; ფი-
ზიკა [კვლევა]; საინჟინრო ექსპერტიზა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82633 A 
(210) AM 82633 
(220) 2015 06 23 
(731) შპს `ოპტიმალ სერვისი~   

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 49, კორპ. 3, ბ. 3,  
0177, თბილისი, საქართველო 

(740) მიხეილ ღლონტი 
(540)  

ოპტიმალ სერვისი 
Optimal Service 

Оптимал Сервис 
(511)     
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოები-
სათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის 
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
ქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);  
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარა-
ტურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასა-
ლა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

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

(260) AM 2016 82636 A 
(210) AM 82636 
(220) 2015 06 23 
(731) შპს „ტეტრაპროდუქტი“   

ვარკეთილის მე-3 მას. მე-9 კვარტ.  
3ა კორპ. ბ. 96, 0182, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ზაალ შონია 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი, წითელი, ყვითელი და  

მწვანე  
(531) 05.09.24, 25.03.03, 26.01.15, 28.05, 29.01.14 
(511)    
6 – მეტალის საკონსერვო ხუფი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82676 A 
(210) AM 82676 
(220) 2015 06 25 
(731) ნოვარტის აგ   

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი  
(531) 28.19 
(511)     
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82677 A 
(210) AM 82677 
(220) 2015 06 25 
(731) ნოვარტის აგ   

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 28.05 
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(511)    
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82678 A 
(210) AM 82678 
(220) 2015 06 25 
(731) ნოვარტის აგ   

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) პავლე მეიფარიანი 
 (540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 28.05 
(511)     
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანები-
სათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82695 A 
(210) AM 82695 
(220) 2015 06 26 
(731) შპს `ქართუ უნივერსალი~   

კახეთის გზატ. მე-2 ჩიხი 11, 0190,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გოჩა გოგიშვილი 
(540)  
სიგრილე რომელიც გათბობს 
The cool that keeps you warm 

(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფურთუ-
შეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფ-
ლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82716 A 
(210) AM 82716 
(220) 2015 06 29 
(731) ამგენ ინკ.   

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

SURECLICK 
(511)     
10 – სამედიცინო დანიშნულების ინჟექტორე-
ბი, ზრდის ჰორმონის  პრეპარატებისათვის გა-
ნკუთვნილი ინჟექტორების გარდა. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 82740 A 
(210) AM 82740 
(220) 2015 06 30 
(731) შპს „ქარავანი“  

შიო მღვიმელის ქ. 7, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) ოქროსფერი,თეთრი, შავი  
(531) 02.01.21, 28.19, 29.01.12, 03.02.13 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: "©". 
(511)     
30 – პურ - ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარ-
მი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82818 A 
(210) AM 82818 
(220) 2015 07 03 
(731) შპს „მარანული“   

აღმაშენებლის ხეივანი 95, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თორნიკე   ბოჭორაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 06.19.07, 26.11.08 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82819 A 
(210) AM 82819 
(220) 2015 07 03 
(731) შპს „მარანული“   

აღმაშენებლის ხეივანი 95, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თორნიკე  ბოჭორაძე  
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(540)  

მარანული 
МАРАНУЛИ 
MARANULI 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82820 A 
(210) AM 82820 
(220) 2015 07 03 
(731) კერძო სავაჭრო უნიტარული საწარმო  

"МААХ-1"   
კრასნოზვიოზდნის ქ., შენ. 18ბ,  
ოთახი 26, მინსკი 220034, ბელორუსიის  
რესპუბლიკა 

(740) თინა ჩალაური 
(540)  

Sunny Days 
(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა 
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და 
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მო-
მსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და 
სრულყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82822 A 
(210) AM 82822 
(220) 2015 07 03 
(731) აქტივიჟენ პაბლიშინგ, ინკ.  

3100 ოუშენ პარკ ბულვარ, სანტა მონიკა,  
კალიფორნია 90405, აშშ 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540)  

SKYLANDERS 
BATTLECAST 

(511)   
9 – ინფორმაციის მატარებლები ჩანაწერებით, 
სახელდობრ, ციფრული, აუდიო და ვიდეო ფი-
რები (კასეტები) და დისკები, CD და DVD, 
რომლებზეც ჩაწერილია წიგნები, მუსიკა, 
ფილმები, კინოსურათები, სატელევიზიო 
პროგრამები და სხვა გასართობი აუდიო-ვი-
ზუალური პროდუქცია ექშენის, ანიმაციის და 

თავგადასავლების სფეროში; ჩასატვირთი აუ-
დიო-ვიზუალური ფაილები, რომლებიც შეი-
ცავს წიგნებს, მუსიკას, ფილმებს, კინოსუ-
რათებს, სატელევიზიო პროგრამებს და სხვა 
აუდიო-ვიზუალურ გასართობ კონტენტს ექშე-
ნის, ანიმაციის და თავგადასავლების სფერო-
ში, რომლებიც შეიძლება ჩამოტვირთულ იქ-
ნეს გლობალური კომპიუტერული ქსელიდან 
და უმავთულო საკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბებიდან; კომპიუტერული კლავიატურები; კო-
მპიუტერული „თაგვები“ (მაუსები); სათამაშო 
მოწყობილობები (სათამაშო კონტროლერები) 
კომპიუტერული თამაშებისათვის; საყურისები 
(თავის გარნიტურა) კომპიუტერებთან გამოსა-
ყენებლად; „თაგვების“ (მაუსების) ხალიჩები; 
დეკორატიული მაგნიტები; დამცავი სათვა-
ლეები; დამცავი მუზარადები სპორტისათვის; 
დამცავი ხელთათმანები სპორტისათვის; კომ-
პიუტერული თამაშები, რომელთათვის გამოი-
ყენება ფიზიკური ბარათები, რომლებზეც ინა-
ხება ან რომელთა მეშვეობით აისახება მანქა-
ნაწაკითხვადი ინფორმაცია. 
 

28 – აღჭურვილობა საბავშვო მოედნებისათ-
ვის და გასართობი ატრაქციონებისათვის, სა-
ხელდობრ, გასაბერი ციხე-დარბაზები (სასახ-
ლეები) ნაგებობების სახით ჰაერით გაბერილი 
ბალიშებისგან, გასართობი საპარკო ატრაქ-
ციონები, ბეისბოლის ჯოხები (ბიტები), ბეის-
ბოლის ხელთათმანები, ბეისბოლის აღკაზმუ-
ლობა, კალათბურთის რგოლები, კალათბურ-
თის აღკაზმულობა, ბატარეებზე (ელემენტებ-
ზე) ან აკუმულატორებზე მომუშავე ექშენ-სა-
თამაშოები, წვრილი პლასტიკური ბურთულე-
ბით დატენილი თოჯინები, თოჯინები რითმუ-
ლად ქნევადი თავით, სათამაშო მოწყობილო-
ბები ელექტრონული თამაშებისათვის, რო-
მელთანაც გამოიყენება ბარათები, რომლებ-
ზეც ინახება ან რომელთა მეშვეობით აისა-
ხება მანქანაწაკითხვადი ინფორმაცია (გარდა 
ისეთებისა, რომლებიც განკუთვნილია გარე 
დისპლეისთან ან მონიტორთან გამოსაყენებ-
ლად), საშობაო წინდები, ნაკრებები კვერცხე-
ბის მოსართავად, ელექტრო ექშენ-სათამა-
შოები, ფეხბურთის აღკაზმულობა, ხელბურ-
თის აღკაზმულობა, გასაბერი სათამაშოები 
აბაზანებისათვის, ფრანები, დაფები წყალზე 
გადასაადგილებლად, ქაღალდისგან დამზა-
დებული თავსაბურავები გასართობი საღამო-
ებისათვის, პინიატები, პლასტიკისგან დამზა-
დებული თავსაბურავები გასართობი საღამო-
ებისათვის, რადიომართვადი გადაადგილების 
საშუალებები-სათამაშოები, ფეხბურთის ბურ-
თები, ლასტები, სათამაშოები-ყულაბები, კამ-
ფეტების დასარიგებელი სათამაშოები, სათა-
მაშოები სატვირთო ავტომობილების სახით, 
ხმელეთზე, ჰაერში და წყალზე გადასაადგი-
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ლებელი საშუალებები-სათამაშოები, სათამა-
შო კოსმოსური საფრენი აპარატები. 
 

41 – გართობებით მომსახურება, სახელდობრ, 
მუსიკის, სერიალების, კინოფილმების, სატე-
ლევიზიო პროგრამების, აუდიო-ვიზუალური 
კონტენტის და ვებიზოდების უზრუნველყოფა 
ექშენის, ანიმაციის და თავგადასავლების 
სფეროში; მულტიმედიური გართობებით მომ-
სახურება, რომელიც განეკუთვნება ჩაწერას, 
წარმოებას და პოსტწარმოებას მუსიკის, ვი-
დეოს, ტელევიზიის, კინოსურათების და ფილ-
მების სფეროში; გართობებით მომსახურება 
საპარკო გასართობი ატრაქციონების სფერო-
ში, სახელდობრ, თემატური პარკებით მომსა-
ხურება; გართობებით მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82833 A 
(210) AM 82833 
(220) 2015 07 07 
(731) შპს „ლოგიკმეტრი“  

მარაბდის ქ. 29, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) კახა კოხრეიძე 
(540) 

 
(591) შავი, ღია ლურჯი  
(531) 17.05.02, 26.11.07, 29.01.12 
(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე 
სამსახური. 
 

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

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეც-
ნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო 
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტე-
ქნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავება და სრულყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82834 A 
(210) AM 82834 
(220) 2015 07 07 
(731) შპს „ლოგიკმეტრი“  

მარაბდის ქ.29, 0160 თბილისი,  
საქართველო 

(740) კახა კოხრეიძე 
 

(540) 

 
(591) შავი, ღია ლურჯი  
(531) 26.11.07, 28.19, 29.01.12, 17.05.02 
(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე 
სამსახური. 
 

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

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიე-
რო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანა-
ლიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექ-
ნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავება და სრულყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82870 A 
(210) AM 82870 
(220) 2015 07 08 
(731) აიკ ჩეონგ კოფფი როასტერ სდნ. ბხდ.   

ლოტ 1-1, ჯალან თითისი 1, კავასან  
პერინდასტრიან ჩენგ, 75250 მელაკა,  
მალაიზია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540)  

GOLDEN EAGLE 
(511)     
30 – ყავა, ყავის ფხვნილი, ყავის ექსტრაქტები, 
ყავის ნაზავები და ყავისაგან დამზადებული  
სასმელები, ყავის შემცვლელები, ყავის სასმე-
ლები რძით და სხვა დანამატებით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82871 A 
(210) AM 82871 
(220) 2015 07 08 
(731) აიკ ჩეონგ კოფფი როასტერ სდნ. ბხდ.   

ლოტ 1-1, ჯალან თითისი 1, კავასან  
პერინდასტრიან ჩენგ, 75250 მელაკა,  
მალაიზია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 
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(591) ყავისფერი, ღია ყავისფერი,  
ნარინჯისფერი, ღია ნარინჯისფერი,  
ყვითელი, თეთრი, წითელი, ლურჯი,  
შავი, ღია მწვანე   

(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.16, 05.07.01,  
11.03.04, 25.01.01, 27.05.02, 29.01.15 

(511)     
30 – ყავა, ყავის ფხვნილი, ყავის ექსტრაქტები, 
ყავის ნაზავები და ყავისაგან დამზადებული  
სასმელები, ყავის შემცვლელები, ყავის სასმე-
ლები რძით და სხვა დანამატებით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82965 A 
(210) AM 82965 
(220) 2015 07 13 
(731) შპს „მედიქოლი“   

ყიფშიძის ქ. 9, ბ. 63,  0162, თბილისი, 
საქართველო 

 (740) ირაკლი ჩიტიაშვილი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, ცისფერი და წითელი  
(531) 16.01.14, 27.05.07, 29.01.12 
(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

38 – კავშირგაბმულობა, სამედიცინო სატელე-
ფონო მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83000 A 
(210) AM 83000 
(220) 2015 07 16 
(731) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ 

ლლკ   
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,  
ნიუ-ჯერზი 07936,  აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, მწვანე  
(531) 01.15.09, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.10,  

29.01.14 

(511)     
30 – გამომცხვარი ნაწარმი, საკონდიტრო ნა-
წარმი, ბისკვიტები და გალეტები, ვაფლი, ნა-
ყინი ვაფლით, ნამცხვრები, ტკბილი ერბოზე-
ლილი ცომი საკონდიტრო ნაწარმისათვის, 
პური, ორცხობილა, გალეტები (ტკბილი ან 
ცხარე), გალეტის ფილები, საუზმეული, მათ 
შორის, მარცვლეულის ფილები, საუზმის ფი-
ლები, ტკბილეულის ფილები, თხილის შემც-
ველი ფილები, ენერგიის მიმნიჭებელი ფილე-
ბი, პროტეინის შემცველი ფილები, დაბალი 
ნახშირბადის გამოყოფით მიღებული საკვები 
ფილები, მარცვლეულის ფილები და რძის ნა-
წარმის შემცველი ფილები, ხილის შემცველი 
ფილები, იოგურტის შემცველი ფილები და 
ფილები ცხიმის დაბალი შემცველობით; 
ტკბილეული ნაწარმი; არც ერთი ზემოჩამოთ-
ვლილი საქონელი არის განკუთვნილი ჩვილე-
ბის, ბავშვებისა და მოზარდებისათვის.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83001 A 
(210) AM 83001 
(220) 2015 07 16 
(731) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“  

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 55, საქართველო 
(740) ვასილ სეფაშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, მწვანე, ცისფერი, ნარინჯისფერი,  

შავი  
(531) 01.03.13, 06.01.02, 24.17.09, 29.01.14 
(511)     
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83194 A 
(210) AM 83194 
(220) 2015 07 29 
(731) შპს `ვაზიანი კომპანი~  

მშვიდობის ქ. 42,  2200,  თელავი,  
საქართველო 

(740) ლალი ცომაია 
(540) 

 
(591) შინდისფერი, ოქროსფერი                           
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(531) 03.07.24, 19.09.02, 24.09.01, 25.01.17, 28.19,  
29.01.12 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
_____________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83243 A 
(210) AM 83243 
(220) 2015 07 31 
(731) ივლიანე იოვაძე 

ი. გოგებაშვილის ქ.38, 0179 თბილისი,  
საართველო 

(740) ივლიანე იოვაძე 
(540)  

ორიდა 
ORIDA 

(511)     
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83245 A 
(210) AM 83245 
(220) 2015 07 31 
(731) ჰიგერ ბას კომპანი ლიმიტიდ   

288 სუჰონგ ისტ როუდი, სუჯოუ  
ინდასტრიალ პარკი, სუჯოუ, ძიანსის  
პროვინცია, ჩინეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 24.11.25, 25.05.02, 26.01.02, 26.01.20,  

27.05.17 
(511)     
12 – ავტობუსები, ძრავიანი ვაგონები (ავტობუ-
სები), ვაგონეტები, ავტომობილები მოტოციკ-
ლის ძრავით, ელექტროძრავიანი სატრან-
სპორტო საშუალებები, ავტომობილები, ავტო-
მობილები, ბეტონსარევი მანქანები, სატვირ-
თო ავტომობილები, ავტომობილის შასი, ავ-
ტომობილის ძარები, სატრანსპორტო საშუა-
ლებების თვლის მორგვები, სატრანსპორტო 
საშუალებების თვლები, გადასაკრავები სატ-
რანსპორტო საშუალებების სალონისათვის, 
მოხვევის მაჩვენებლები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის, მსუბუქი ავტობუსები, პი-
კაპები. 
__________________________________________ 
 
 

(260) AM 2016 83247 A 
(210) AM 83247 
(220) 2015 07 31 
(731) ჰიგერ ბას კომპანი ლიმიტიდ  

288 სუჰონგ ისტ როუდი, სუჯოუ  
ინდასტრიალ პარკი, სუჯოუ, ძიანსის  
პროვინცია, ჩინეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(511)     
12 – ავტობუსები, ძრავიანი ვაგონები (ავტობუ-
სები), ვაგონეტები, ავტომობილები მოტოციკ-
ლის ძრავით, ელექტროძრავიანი სატრან-
სპორტო საშუალებები, ავტომობილები, ავტო-
მობილები, ბეტონსარევი მანქანები, სატვირ-
თო ავტომობილები, ავტომობილის შასი, ავ-
ტომობილის ძარები, სატრანსპორტო საშუა-
ლებების თვლის მორგვები, სატრანსპორტო 
საშუალებების თვლები, გადასაკრავები სატ-
რანსპორტო საშუალებების სალონისათვის, 
მოხვევის მაჩვენებლები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის, მსუბუქი ავტობუსები, პი-
კაპები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83249 A 
(210) AM 83249 
(220) 2015 07 31 
(731) ბიოგენ მა ინკ. 

მასაჩუსეტსის შტატის კორპორაცია   
250 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტსის შტატი 02142, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

SPINRAZA 
(511)     
5 – ნევროლოგიური დარღვევების მკურნალო-
ბისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრე-
პარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83344 A 
(210) AM 83344 
(220) 2015 08 11 
(731) შენზჰეენ კვდ კომმუნიკეშენ ეკუიპმენტ  

ლიმიტიდ   
როომ 406 ენდ 408, 4 ფლოორ, ზე უესტ  
ოფ ბუილდინგ 405 ოფრ დრნგ დე 
ინდასტრიალ, ზჰენჰუა როად, ტაიან  
დისტრიქტ, შენზჰენ, ჩინეთი 
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(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.22 
(511)     
9 – სმარტფონები, ვიდეო ტელეფონები, უკაბე-
ლო ტელეფონები, USB ფლეშ დრაივები; ელ-
ექტრო ბატარეების დამტენები, პლანშეტური 
კომპიუტერები, ხმის ჩამწერი აპარატურა, პო-
რტატული კომპიუტერები, სატელეფონო გა-
დამცემები, რადიო-სატელეფონო კომპლექტე-
ბი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83383 A 
(210) AM 83383 
(220) 2015 08 17 
(310) 00003097882 
(320) 2015 03 06 
(330) GB 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)   
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(511)     
34 – სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83392 A 
(210) AM 83392 
(220) 2015 08 17 
(731)  ჰოლანდ & ბარეტ რიტეილ ლიმიტიდ 

სამუელ რაიდერ ჰაუზი, ბარლინგ უეი,  
ელიოტ პარკი, ნანიტონი, უორიქშირი,  
CV10 7 RH გაერთიანებული სამეფო 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

HOLLAND & BARRETT 
(511)     
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
დიაბეტური საკვები პროდუქტები; ბალახის 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ბა-

ლახის დანამატები და ბალახის ექსტრაქტები; 
ბალახის სასმელი; ვიტამინები, ვიტამინის 
პრეპარატები; მინერალები, მინერალური პრე-
პარატები;  ვიტამინის და მინერალური საკვე-
ბი დანამატები; საკვები დანამატები. 
 

29 – მურაბები, დაკონსერვებული საკვები; და-
კონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუ-
შავებული ხილი, თხილი და კაკალი; თხილის 
კარაქი, კარაქის სპრედები; კარტოფილის 
ხრაშუნა; ბოსტნეულის ჩირი, დაკონსერვებუ-
ლი ბოსტნეული; რძე, მშრალი რძე, რძიანი 
სასმელები; რძის პროდუქტები; პარკოსნები; 
იოგურტი; კვეთი (დვრიტა); საკვები ზეთები, 
საკვები ცხიმები; საუზმეული; წვნიანების, 
დესერტებისა და სპრედების დასამზადებელი 
პრეპარატები. 
 

30 – ფქვილი; პური, პურის ნარევები; ადამია-
ნის საკვებად  განკუთვნილი პურის ფქვილი 
და მარცვლეული; ქატოს ნაწარმი (საკვები);  
ბრინჯი, შაქარი, ბუნებრივი დამატკბობლები; 
თაფლი; გალეტები, ნამცხვრები, ბლინები, 
მაჭკატები; ჩაი, ყავა, ყავის ესენციები, ყავის 
ექსტრაქტები; ყავის და ვარდკაჭაჭას ნარევე-
ბი; ვარდკაჭაჭა და ვარდკაჭაჭას ნარევები, 
ყველა გამოყენებული ყავის შემცვლელების 
სახით; საფუარი; ძმარი, მარილი, წიწაკა, საკ-
მაზები, მდოგვი, სუნელები, სანელებლები, 
კულინარული ბალახი; საკონდიტრო ნაწარმი, 
არასამედიცინო; საუზმეული, ნაყინის დესერ-
ტები და სპრედები; საკვები ყინული.  
 

31 – ნედლი პარკოსნები; ახალი ბალახი; კაკა-
ლი.  
 

32 – ხილის წვენები, გაზიანი წყალი; მინერა-
ლური წყალი; უალკოჰოლო სასმელები; ლი-
მონათი; სასმელების დასამზადებელი პრეპა-
რატები; ვაჟინები სასმელებისთვის.  
 

35 – პირდაპირი რეკლამა ფოსტით; ნიმუშების 
გავრცელება; საქონლის დემონსტრირება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83464 A 
(210) AM 83464 
(220) 2015 08 20 
(731) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ 

ჰოლდინგზ, ინკ.   
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი,  
კენტუკი 40213, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 
 

 
 

 
 #5  2016 03 10 

 
83 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(591) წითელი, თეთრი, შავი, ბეჟი, ღია ბეჟი  
(531) 02.01.01, 26.04.24, 27.05.01, 27.05.24,  

29.01.15 
(511)     
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
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-ფურთუშე-
ული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83485 A 
(210) AM 83485 
(220) 2015 08 21 
(310) 66638 
(320) 2015 02 24 
(330) JM 
(731) ბიტს ელეკტრონიკს, ლლკ   

8600 ჰეიდენ პლეის კალვერ სიტი, 
კალიფორნია 90232, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

BEATS ONE 
(511)     
38 –  კავშირგაბმულობა; კავშირის სისტემები-
სა  და კავშირგაბმულობის მომსახურება; ელ-
ექტრონული ონლაინ განაცხადების დაფების 
შეთავაზება კომპიუტერის მომხმარებელთათ-
ვის აუდიოვიზუალური ინფორმაციის, მუსი-
კალური, ვიდეომასალის, ფილმების, წიგნები-
სა და სატელევიზიო გადაცემებთან დაკავში-
რებული შეტყობინებების გადაცემისათვის; 
აუდიო და აუდიოვიზუალური მაუწყებლობა 
და მონაცემებისა და ინფორმაციის  გადაცემა  
ელექტრონული ქსელის, ლოკალური და 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის და კავ-
შირის უსადენო ქსელის მეშვეობით; აუდიო 
და აუდიოვიზუალური  კონტენტის ნაკადური 
გადაცემა  ელექტრონული კავშირის ქსელის,  
ლოკალური  და გლობალური კომპიუტერული 
ქსელისა და კავშირის  უსადენო  ქსელის მეშ-
ვეობით; ინტერნეტის ქსელში პროგრამების 
განაწილების მომსახურება; სოციალური ქსე-
ლისთვის ონლაინ ჩეტ-რუმების (სადისკუსიო 
ფორუმების) უზრუნველყოფა; კავშირგაბმუ-

ლობის წვდომის მომსახურება;  კავშირგაბმუ-
ლობის მეშვეობით  ვებსაიტებთან წვდომის 
მომსახურება; კავშირგაბმულობის წვდომისა 
და კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებთან და 
კატალოგებთან დაკავშირების უზრუნველყო-
ფა ინტერნეტისა და ელექტრონული კავშირის 
სხვა ქსელების მეშვეობით; ტექსტის, მონა-
ცემების, გამოსახულების, აუდიო,  ვიდეო და 
მულტიმედიური კონტენტის  ონლაინურ სა-
ძიებო მონაცემთან წვდომის უზრუნველყოფა;  
კავშირის მომსახურება, კერძოდ,  მომხმარებ-
ლების  შეთავსება  მუსიკალური, ვიდეო და 
აუდიო  ჩანაწერების გადასაცემად კავშირის 
ქსელის მეშვეობით; ელექტრონული კავშირის  
ქსელებთან კავშირგაბმულობითი წვდომის 
უზრუნველყოფა აუდიო, ვიდეო და მულტიმე-
დიური კონტენტის გადაცემისა და მიღებისათ-
ვის; ციფრული აუდიო, ვიდეო და  მულტიმე-
დიური კონტენტის გადაცემა კავშირგაბმუ-
ლობის მეშვეობით;  აუდიო და ვიდეოფაილე-
ბის ელექტრონული გადაცემა კომპიუტერისა 
და ელექტრონული კავშირის სხვა ქსელების 
მეშვეობით;  აუდიომაუწყებლობა; ვიდეომაუწ-
ყებლობა;  რადიო და ტელეპროგრამების  მა-
უწყებლობა ან გადაცემა;  ვიდეოკონტენტის 
მაუწყებლობა ან გადაცემა გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელის მეშვეობით; ვიდეოკონ-
ტენტის ნაკადური გადაცემა გლობალური კო-
მპიუტერული ქსელის მეშვეობით;  აუდიოკონ-
ტენტის გადაცემა ნაკადური გლობალური 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; ინტერ-
ნეტის ქსელში პროგრამების განაწილების 
მომსახურება; ინტერნეტმაუწყებლობის მომ-
სახურება; ინტერნეტ რადიომაუწყებლობის 
მომსახურება; რადიომაუწყებლობა; ინტერ-
ნეტრადიოს მომსახურება, კერძოდ, აუდიომა-
სალის გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით.  
 

41 – განათლება და გართობა; აუდიოპროგრა-
მების, ვიდეოპროგრამების, კინოფილმებისა 
და სატელევიზიო პროგრამების  გავრცელება; 
კომპიუტერის გამოყენებაზე დაფუძნებული 
საგანმანათლებლო, სასწავლო  და  აღმზრდე-
ლობითი მომსახურება;  წინასწარ ჩაწერილი 
აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური კონტენტის 
უზრუნველყოფა  სადენიანი და უსადენო ქსე-
ლების მეშვეობით; მომხმარებლის მოთხოვ-
ნების გათვალისწინებით წინასწარ ჩაწერილი 
აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური კონტენტის 
უზრუნველყოფა ინტერნეტისა და  სხვა ელექ-
ტრონული კავშირის  ქსელების მეშვეობით;  
გართობა და განათლება, კერძოდ, გართობას-
თან და განათლებასთან დაკავშირებული პო-
პულარული ელექტრონული პუბლიკაციების, 
აუდიოკონტენტის, ვიდეოკონტენტის, კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფის, კომ-
პიუტერული თამაშების და სხვა მულტიმე-
დიური კონტენტის ვებსაიტებისა და მონა-
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ცემთა ბაზების უზრუნველყოფა; განათლე-
ბასთან და გართობასთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა; გასართობი, 
სპორტული და კულტურული ღონისძიებების 
ორგანიზება და ჩატარება პირდაპირ ეთერში; 
განათლებასთან და გართობასთან დაკავში-
რებული გამოფენების,  ჩვენებების,  მასტერ-
კლასების, ლექციების, სემინარების, ტრეი-
ნინგებისა და კონფერენციების  ორგანიზება 
და ჩატარება; გასართობ, სპორტულ და კულ-
ტურულ ღონისძიებებზე ბილეთების  დაჯავშ-
ნა და გაყიდვა; გასართობი, სპორტული და 
კულტურული ღონისძიებების სფეროში ინფო-
რმაციის, რჩევების, ახალი ამბების, რეცენზი-
ებისა და კომენტარების უზრუნველყოფა; გა-
რთობასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
კერძოდ, ნაკადური, გამოსაწერი და ჩაწერადი 
მუსიკალური პლატფორმებისა და მომსახურე-
ბის უზრუნველყოფა; გასართობი ღონისძიე-
ბების უზრუნველყოფა პირდაპირ ეთერში და 
ჩაწერილი გასართობი ღონისძიებების შეთა-
ვაზება, კერძოდ, პირდაპირ ეთერში მუსიკა-
ლური ჯგუფების და DJ-ების მიერ  შესრულე-
ბის უზრუნველყოფა;  მუსიკალური გასართო-
ბი სანახაობები რეალურ დროის რეჟიმში პირ-
დაპირი ეთერით; გართობასთან დაკავშირებუ-
ლი მომსახურება, კერძოდ,  ონლაინ რეჟიმში 
რადიო და სატლევიზიო პროგრამების უზრუნ-
ველყოფა პოპულარული მუსიკის, გასართობი 
ღონისძიებებისა და მიმდინარე ახალი ამბების 
სახით;  მულტიმედიურ  გართობასთან დაკავ-
შირებული  მომსახურება მუსიკის, ვიდეოს და  
ფილმების სფეროში ჩაწერის, მონტაჟისა და 
მონტაჟის დასრულების სახით; მუსიკის შექმ-
ნასთან დაკავშირებული მომსახურება; მუსი-
კალური ვიდეოს მონტაჟთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ვიდეომონტაჟთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება;  გართობასთან დაკავში-
რებული მომსახურება, კერძოდ, მუსიკის, გარ-
თობისა და სპორტის სფეროში ონლაინ რე-
ჟიმში. გაერთიანების შექმნა მომხმარებლების 
რეგისტრაციისათვის დისკუსიებში მონაწი-
ლეობის მისაღებად, ქსელის სხვა მომ-
ხმარებლებთან კავშირის დასამყარებლად, 
ვირტუალური გაერთიანებების შესაქმნელად, 
სოციალურ ქსელში ჩასართველად;  გართო-
ბასთან დაკავშირებული  მომსახურება, კერ-
ძოდ, პროგრამების სარეკლამო კომენტარები-
სა და ინტერნეტით მოწოდებული მუსიკის უზ-
რუნველყოფა.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83512 A 
(210) AM 83512 
(220) 2015 08 24 
(310) 66637 
(320) 2015 02 24 

(330) JM 
(731) ეფლ ინკ.  

1, ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,  
კალიფორნია 95014, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

RETINA 
(511)     
14 – საათები და სხვა ქრონომეტრული  ხელ-
საწყოები; მაჯის საათები; საათები, მაჯის სა-
ათების გარდა; ქრონომეტრები; ქრონოგრაფე-
ბი, რომლებიც გამოიყენება როგორც ქრონო-
მეტრები; საათის სამაჯურები; საათების, მა-
ჯის საათების და ქრონომეტრული ხელსაწ-
ყოების ბუდეები; საათების, მაჯის საათების 
და ქრონომეტრული ხელსაწყოების ნაწილე-
ბი; საიუველირო ნაწარმი. 
__________________________________________ 
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(111) M 2016 26794 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 76456 A 
(220) 2014 03 27 
(732) რეემტსმა 

სიგარეტენფაბრიკენ გმბჰ  
მაქს-ბორნ-შტრასე 4, 22761  
ჰამბურგი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26795 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 77262 A 
(220) 2014 05 23 
(732) შპს ,,ყვარლის სარდაფი“  

ს. ჭიკაანი, ქ. ყვარელი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26796 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 77405 A 
(220) 2014 06 03 
(732) ტესკო სტორზ ლიმიტიდ  

ტესკო ჰაუზი, დელამერ როუდი,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26797 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 77451 A 
(220) 2014 06 06 
(732) რანბაქსი  ლაბორატორიზ ლიმიტედ  

პლოტ №90, სექტორი-32,  
გურგაონ-122001, ხარიანა, ინდოეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26798 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 77746 A 
(220) 2014 07 01 
(732) მაესტრო ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ, დელავერის  
კორპორაცია 
200, პურჩეიზ სტრიტი, პურჩაზე,  
ნიუ- იორკი 10577, აშშ 

__________________________________________ 
 

 
 
 
(111) M 2016 26799 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 77908 A 
(220) 2014 07 11 
(732) შპს `ქართული სადისტრიბუციო- 

მარკეტინგული კომპანია~  
მოსკოვის გამზ. 31ა, 0120, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26800 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78289 A 
(220) 2014 08 15 
(732) შპს  `გეოდისტრიბუცია~   

გ. ნადარეიშვილის ქ. 5ა, 0120, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26801 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78512 A 
(220) 2014 09 04 
(732) ელემენტოს ტრეიდ ლიმიტედ   

ავლონოსი, 1 მარია ჰაუსი, 1075 ნიქოზია,  
კვიპროსი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26802 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78573 A 
(220) 2014 09 09 
(732) მარია ნიევეს ტორრენტ კრუზ 

კ/პროფესორ კასტილია დელ პინო N1,  
14012 კორდობა, ესპანეთი;  
ფრანსისკო მანუელ ტორრენტ კრუზ 
კ/პროფესორ კასტილია დელ პინო N1,  
14012 კორდობა, ესპანეთი; 
მარია სეტეფილია ტორრენტ კრუზ 
 კ/პროფესორ კასტილია დელ პინო N1,  
14012 კორდობა, ესპანეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26803 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78580 A 
(220) 2014 09 09 
(732) ვლადიმერ ბაკურაძე 
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ცაბაძის ქ. 2, ბ.16, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26804 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78752 A 
(220) 2014 09 19 
(732) დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ 

კონექტიკუტის შტატის კორპორაცია 
801 მეინ ავენიუ, ნორუოლკი CT 06851,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26805 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78804 A 
(220) 2014 09 25 
(732) შპს `არმუნჯი~   

ზურაბ ჭავჭავაძის ქ. 56, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26806 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78846 A 
(220) 2014 09 29 
(732) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ  

ჰოლდინგზ, ინკ 
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი,  
კენტუკი 40213, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26807 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78848 A 
(220) 2014 09 29 
(732) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ  

ჰოლდინგზ, ინკ 
1441 გარდინერ ლეინი, ლუისვილი,  
კენტუკი 40213, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26808 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 78889 A 
(220) 2014 09 30 
(732) ეარბნბ, ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)  
888 ბრანან სტრიტი, 4თ ფლორი,  
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 
94103, აშშ 

__________________________________________ 

(111) M 2016 26809 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79051 A 
(220) 2014 10 10 
(732) სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.  

3, რიუ დუ ფორტ რეინჰეიმი, L-2419,  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26810 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79117 A 
(220) 2014 10 16 
(732) დანტე ინტერნეშენელ ს.ა.   

6თ დისტრიკტი, 148 ვირტუტიი სტ.,  
ოფის E47, ბუქარესტი, რუმინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26811 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79119 A 
(220) 2014 10 16 
(732) დანტე ინტერნეშენელ ს.ა.   

6თ დისტრიკტი, 148 ვირტუტიი სტ.,  
ოფის E47, ბუქარესტი, რუმინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26812 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79123 A 
(220) 2014 10 16 
(732) შპს უკრაინულ-ინგლისური ერთობლივი  

საწარმო უცხოური ინვესტიციით  
`სოლომია”   
კრასნოარმეისკაია ქ. 143/2, კიევი, 03150,  
უკრაინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26813 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79188 A 
(220) 2014 10 22 
(732) აო `პროფიტინვესტ~  

სვერდლოვსკაია ობლ, ეკატერინბურგ,  
ულ. ფროლოვა 27, ოფ. 10, 620028,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26814 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79327 A 
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(220) 2014 11 03 
(732) შპს `აქსა მედიქალ~  

დ. აღმაშენებლის გამზ. 150, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26815 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79337 A 
(220) 2014 11 04 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ „სიგმა“  
ულიცა პრიშვინა, დომ 16, ქ. მოსკოვი,  
127549, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26816 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79368 A 
(220) 2014 11 06 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდზ) ინკ 

(დელავერის კორპორაცია)  
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26817 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79478 A 
(220) 2014 11 13 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ  

300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ  
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26818 R 
(151) 2016 02 29 
(181) 2026 02 28 
(260) AM 2015 79479 A 
(220) 2014 11 13 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ  

300 რეინესანს სენტერი, სიტი ოფ  
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26819 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79573 A 
(220) 2014 11 20 
(732) ამგენ ინკ.  

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

__________________________________________ 

(111) M 2016 26820 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79576 A 
(220) 2014 11 20 
(732) ამგენ ინკ.  

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26821 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79577 A 
(220) 2014 11 20 
(732) ამგენ ინკ.  

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26822 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79688 A 
(220) 2014 11 28 
(732) მენპაუვერგრუპ ინკ 

100 მენპაუვერ პლეისი, მილუოკი,  
უისკონსინი, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26823 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79747 A 
(220) 2014 12 02 
(732) ოოო ,,ნპფ“ მატერია მედიკა ჰოლდინგ“      

3-ი სამოტეჩნიი პერეულოკ 9, მოსკოვი,  
127473, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26824 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79748 A 
(220) 2014 12 02 
(732) ოოო ,,ნპფ“ მატერია მედიკა ჰოლდინგ“      

3-ი სამოტეჩნიი პერეულოკ 9, მოსკოვი,  
127473, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26825 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79749 A 
(220) 2014 12 02 
(732) ოოო ,,ნპფ“ მატერია მედიკა ჰოლდინგ“      

3-ი სამოტეჩნიი პერეულოკ 9, მოსკოვი,  
127473, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
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(111) M 2016 26826 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79750 A 
(220) 2014 12 02 
(732) ოოო ,,ნპფ“ მატერია მედიკა ჰოლდინგ“      

3-ი სამოტეჩნიი პერეულოკ 9, მოსკოვი,  
127473, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26827 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79751 A 
(220) 2014 12 02 
(732) ოოო ,,ნპფ“ მატერია მედიკა ჰოლდინგ“      

3-ი სამოტეჩნიი პერეულოკ 9, მოსკოვი,  
127473, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26828 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79796 A 
(220) 2014 12 04 
(732) ასან გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი  
თერსანე ჯადესი, ბაქირ სოქაქ, ასან ჰან, 
No:11, ქარაქოი- სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26829 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79841 A 
(220) 2014 12 08 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)   
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26830 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79842 A 
(220) 2014 12 08 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)   
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26831 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79844 A 

(220) 2014 12 08 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)   
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26832 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79892 A 
(220) 2014 12 11 
(732) თიჩ ფორ ოლ, ინკ. ნიუ-იორკის  

არაკომერციული კორპორაცია    
315 უესტ 36 სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
შტატი ნიუ-იორკი, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26833 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79939 A 
(220) 2014 12 15 
(732) ნორდმარკ არცნაიმიტელ გმბჰ & კო. კგ   

პინაუალეე 4, 25436 უეტერზენი, გერმანია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26834 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79953 A 
(220) 2014 12 16 
(732) ბიარ ჩენგ კომპანი ლიმითიდ   

15 მუ 14, ვიბავადი რანგსით როუდი, ჩომ- 
ფონ საბ-დისტრიკტი, ჩაფუთაჰ  
დისტრიკტი, ბანგკოკი 10900, ტაილანდი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26835 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79954 A 
(220) 2014 12 16 
(732) ბიარ ჩენგ კომპანი ლიმითიდ   

15 მუ 14, ვიბავადი რანგსით როუდი, ჩომ- 
ფონ საბ-დისტრიკტი, ჩაფუთაჰ  
დისტრიკტი, ბანგკოკი 10900, ტაილანდი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26836 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 79985 A 
(220) 2014 12 23 
(732) ქუინგდაო ნაინ-ალიანს გროუპ კო, ლტდ.  

შანჰაი უესტერნ როუდი, ლეიქსაი სიტი,  
ქუინგდაო, ჩინეთი 

__________________________________________ 
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(111) M 2016 26837 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80367 A 
(220) 2015 01 21 
(732) მილენიუმ & კოპთორნ ინტერნეშენალ  

ლიმიტედ  
36 რობინსონ როუდ N 04-01 სიტი ჰაუს,  
სინგაპური 068877, სინგაპური 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26838 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80378 A 
(220) 2015 01 21 
(732) შპს `ლევორი~  

დავით ჯაბიძის ქ. 15, 0163, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26839 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80558 A 
(220) 2015 01 30 
(732) ჰარდ როკ ლიმიტიდ   

13-14 ესპლანადა, სენტ-ჰელიერი, ჯერზი,  
JE1 1BD, ნორმანდიის კუნძულები,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26840 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80559 A 
(220) 2015 01 30 
(732) ჰარდ როკ ლიმიტიდ   

13-14 ესპლანადა, სენტ-ჰელიერი, ჯერზი,  
JE1 1BD, ნორმანდიის კუნძულები,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26841 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80560 A 
(220) 2015 01 30 
(732) ჰარდ როკ ლიმიტიდ   

13-14 ესპლანადა, სენტ-ჰელიერი, ჯერზი,  
JE1 1BD, ნორმანდიის კუნძულები,  
გაერთიანებული სამეფო  

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26842 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 

(260) AM 2015 80567 A 
(220) 2015 01 30 
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26843 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80569 A 
(220) 2015 01 30 
(732) ზე ჯილეტ კომპანი   

უან ჯილეტ პარკი , ბოსტონი, მასაჩუსეტსი  
02127, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26844 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80633 A 
(220) 2015 02 06 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26845 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80634 A 
(220) 2015 02 06 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26846 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80635 A 
(220) 2015 02 06 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26847 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80636 A 
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(220) 2015 02 06 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26848 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80685 A 
(220) 2015 02 10 
(732) სტარბაკს კორპორეიშნ 

მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი  
კომპანი (ვაშინგტონის  კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საითი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26849 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80717 A 
(220) 2015 02 11 
(732) ,,ლითლ სიზერ ენტერფრაიზის, ინკ.“   

2211 ვუდვორდ ავენიუ, დეტროიტი,  
მიჩიგანის შტატი 48201–3400, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26850 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80718 A 
(220) 2015 02 11 
(732) ,,ლითლ სიზერ ენტერფრაიზის, ინკ.“  

2211 ვუდვორდ ავენიუ, დეტროიტი,  
მიჩიგანის შტატი 48201–3400, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26851 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80728 A 
(220) 2015 02 12 
(732) შპს „მინიონები“  

ხიზანიშვილის ქ. 17, 0167, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26852 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80766 A 
(220) 2015 02 13 
(732) ჰარი ვინსტონ სა   

 

შემინ დუ ტურბილონ 8, 1228 პლან-ლეს- 
უატი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26853 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80986 A 
(220) 2015 02 25 
(732) შპს მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია  

„რიკო ექსპრესი“  
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 70, 0162,  თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26854 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80987 A 
(220) 2015 02 25 
(732) შპს მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია  

„რიკო ექსპრესი“  
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 70, 0162,  თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26855 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80989 A 
(220) 2015 02 25 
(732) შპს მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია  

„რიკო ექსპრესი“  
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 70, 0162,  თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26856 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80991 A 
(220) 2015 02 25 
(732) შპს მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია  

„რიკო ექსპრესი“  
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 70, 0162,  თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26857 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80992 A 
(220) 2015 02 25 
(732) შპს მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია  

„რიკო ექსპრესი“  
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ი. ჭავჭავაძის გამზ. 70, 0162,  თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26858 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 80999 A 
(220) 2015 02 25 
(732) ტემლერ ვერკე გმბჰ  

ვაიჰენსტეფანერ შტრასე 28, 81673  
მიუნხენი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26859 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 81021 A 
(220) 2015 02 26 
(732) შპს `გლობალფარმი~   

ალმასიანის ქ. 13ა /ბერბუთის ქ. 8, 0171,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26860 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 81022 A 
(220) 2015 02 26 
(732) შპს `გლობალფარმი~   

ალმასიანის ქ. 13ა /ბერბუთის ქ. 8, 0171,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26861 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 81141 A 
(220) 2015 03 09 
(732) `ინტერავტო~   

სართიჭალის ქ. 34, ისანი-სამგორის  
რაიონი, 0103, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26862 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 81148 A 
(220) 2015 03 09 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIKRETI-ის წარმომადგენლობა  
საქართველოში  
თავისუფლების მოედანი 4, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 

(111) M 2016 26863 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 81149 A 
(220) 2015 03 09 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIKRETI-ის წარმომადგენლობა  
საქართველოში  
თავისუფლების მოედანი 4, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26864 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 81195 A 
(220) 2015 03 11 
(732) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ  

71 ს. უეკერ დრაივი, 14თ ფლორი,  
ჩიკაგო, შტატი ილინოისი 60606, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26865 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 81210 A 
(220) 2015 03 12 
(732) შპს ”ნატურალ მედიქალ პროდაქთ”  

ს. ცინცაძის ქ.  12, სართ. 4, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26866 R 
(151) 2016 03 01 
(181) 2026 03 01 
(260) AM 2015 81213 A 
(220) 2015 03 12 
(732) მილენიუმ & კოპტორნ ინტერნეშენელ  

ლიმიტედ  
36 რობინსონ როუდ 04-01 სიტი  ჰაუსი,  
სინგაპური 068877, სინგაპური 

__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26867 R 
(151) 2016 03 02 
(181) 2026 03 02 
(260) AM 2015 82879 A 
(220) 2015 07 09 
(732) ეფლ ინკ.  

1 ინფინიტ ლუპი, კუპერტინო,  
კალიფორნია 95014, აშშ 

__________________________________________ 
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(111) M 2016 26790 R 
(151) 2016 02 24 
(181) 2026 02 24 
(210) AM 86036 
(220) 2016 02 08 
(732) შპს „ტფილისი“    

ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვ., კორ. 23,  
ბ. 31ა, თბილისი, საქართველო   

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ყვითელი, ოქროსფერი,  

ბეჟი, რუხი.  
(531) 02.01.13, 05.07.10, 05.13.06, 05.13.10,  

25.01.19, 27.05.17, 28.19, 29.01.15 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26791 R 
(151) 2016 02 25 
(181) 2026 02 25 
(210) AM 85893 
(220) 2016 01 28 
(732) შპს „ტფილისი“    

ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვ., კორ. 23,  
ბ. 31ა, თბილისი, საქართველო   

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

გუგული 
ГУГУЛИ 
GUGULI 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2016 26792 R 
(151) 2016 02 25 
(181) 2026 02 25 
(210) AM 85872 
(220) 2016 01 26 
(732) შპს „ტფილისი“    

ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვ., კორ. 23,  
ბ. 31ა, თბილისი, საქართველო   

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

ფარცა 
ПАРЦА 
PARTSA 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
__________________________________________  
 
(111) M 2016 26793 R 
(151) 2016 02 26 
(181) 2026 02 26 
(210) AM 078506 
(220) 2014 09 04 
(732) სს „ქებული კლიმატი“ 

ბელიაშვილის ქ. 40, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ირაკლი მიხელიძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.02-28.19.00- 
(511)  
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმ-
ნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, 
გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, 
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
კური მოწყობილობები. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
 __________________________________________ 
 
(111) M 2016 26868 R 
(151) 2016 03 02 
(181) 2026 03 02 
(210) AM 86217 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 

 
#5  2016 03 10 

 
93 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(220) 2016 02 18 
(732) შპს „მოზო“  

ბალანჩივაძის ქ. 37, 0171, თბილისი,   
საქართველო 

(740) ნინო გიგინეიშვილი 
(540) 

 
(591) ღია ზურმუხტისფერი, მუქი  

ნარინჯისფერი  
(531) 27.05.04, 29.01.12 
(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერა-
ციები; საბანკო და არასაბანკო სესხები, მათ 
შორის, ონლიან სესხები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26869 R 
(151) 2016 03 02 
(181) 2026 03 02 
(210) AM 86014 
(220) 2016 02 08 
(732) სააქციო საზოგადოება „ქართული  

ლუდის კომპანია“   
სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა, საქართველო 

(740) ვახტანგ გერმანაშვილი 
(540)  

სვიანი 
(511)     
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობე-
ბი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26870 R 
(151) 2016 03 02 
(181) 2026 03 02 
(210) AM 86119 
(220) 2016 02 10 
(732) შპს „მალტიკომი“   

ონიაშვილის ქ. 67, მე-2 სართ. 0160,   
თბილისი, საქართველო  

(740) ზურა ლუტიძე 
(540) 

 
(591) რუხი, თეთრი, მწვანე  

(531) 24.17.04, 26.04.22, 27.05.17, 28.05, 29.01.13 
(511)    
38 – კავშირგაბმულობა, 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26871 R 
(151) 2016 03 02 
(181) 2026 03 02 
(210) AM 86127 
(220) 2016 02 11 
(732) შპს „მალტიკომი“   

ონიაშვილის ქ. 67, მე-2 სართ. 0160,   
თბილისი, საქართველო  

(740) ზურა ლუტიძე 
(540) 

 
(591) ვარდისფერი, ვარდისფერ-წითელი,  

შავი, თეთრი  
(531) 26.04.12, 26.04.18, 28.05, 29.01.13 
(511)    
 38 – კავშირგაბმულობა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26872 R 
(151) 2016 03 02 
(181) 2026 03 02 
(210) AM 85826 
(220) 2016 01 25 
(732) შპს „ევროფარმა ჯორჯია“ 

მაჩაბელის ქ. 5, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნია მასიუკოვიჩი 
(540)  

პრეგნიოფოლი 
Прегниофол 

Pregniofol 
(511)     
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები 
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; 
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 77989 A* 
(800) 1208710 
(891) 2013 09 06 
(731) ASSA ABLOY Entrance Systems AB  

Box 131, SE-261 22 Landskrona, Sweden 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)     
19 – Doors; security doors; industrial doors; doors 
for buildings; garage doors; insulating doors; garden 
doors; gates; parts and components for the afore-
mentioned goods including door sections, panels, 
lines (wire) and rails, sealing frames and protective 
frames; loading frames, in particular for the insta-
llation of loading platforms; load structure, in parti-
cular for constructing at building openings used for 
loading and unloading; bridge supports; dock leve-
llers (all the aforementioned goods being mostly 
non-metallic). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 78167 A* 
(800) 1210277 
(891) 2014 01 27 
(731) CANDY S.p.A.  

Via Missori, 8, I-20052 Monza, Italy 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
7 – Igniting devices for internal combustion engines; 
vacuum cleaner attachments for disseminating per-
fumes and disinfectants; aerocondensers; air brushes 
for applying colour; agitators; axles for machines; 
transmission shafts, other than for land vehicles; fee-
ding apparatus for engine boilers; washing appara-
tus; handling apparatus for loading and unloading; 
high pressure washers; cleaning appliances utilizing 
steam; lifting apparatus; elevating apparatus; solde-
ring apparatus, electric; can openers, electric; win-
ches; lifts, other than ski-lifts; vacuum cleaners; 
reels, mechanical, for flexible hoses; beaters, elec-

tric; rotary steam presses, portable, for fabrics; steam 
engine  boilers;  centrifugal  machines; knives, elec- 
 
 
 
 
 
 
 
 
tric; knives (parts of machines); pedal drives for 
sewing machines; compressors for refrigerators; 
condensers (steam) (parts of machines); stitching 
machines; steam traps; disintegrators; control me-
chanisms for machines, engines or motors; distri-
bution machines, automatic; blenders, electric, for 
household purposes; spin driers (not heated); filters 
(parts of machines or engines); scissors, electric; 
grinding machines; mixers (machines); whisks, elec-
tric, for household purposes; mixing machines; kne-
ading machines; central vacuum cleaning installa-
tions; dust removing installations for cleaning pur-
poses; dust exhausting installations for cleaning pur-
poses; incubators for eggs; blades (parts of machi-
nes); rinsing machines; dishwashers; coin-operated 
washing machines; parquet wax-polishers, electric; 
shoe polishers, electric; compressed air machines; 
steam engines; waste compacting machines; kitchen 
machines, electric; suction machines for industrial 
purposes; machines and apparatus for wax-polis-
hing, electric; machines and apparatus for cleaning, 
electric; machines and apparatus for carpet and rug 
cleaning, electric; sewing machines; machines for 
making edible pastes; filtering machines; grating 
machines for vegetables; sharpening machines; was-
hing machines (laundry); bottle washing machines; 
knitting machines; wringing machines for laundry; 
bread cutting machines; machine tools; pepper mills 
other than hand-operated; coffee grinders, other than 
hand-operated; mills for household purposes, other 
than hand-operated; grindstones (parts of machines); 
centrifugal pumps; holding devices for machine 
tools; basket presses; speed governors for machines, 
engines and motors; water heaters (parts of machi-
nes); robots (machines); food processors, electric; 
vacuum cleaner bags; sifting machines; separators; 
degreasers (machines); road sweeping machines 
(self-propelled); brushes, electrically operated; brus-
hes (parts of machines); fruit presses, electric, for 
household purposes; ironing machines; meat chop-
pers (machines); garbage (waste) disposals; grin-
ders/crushers, electric, for household purposes; va-
cuum cleaner hoses; tools (parts of machines); val-
ves (parts of machines); churns.  
 

11 – Friction lighters for igniting gas; safety acces-
sories for water or gas apparatus and pipes; regu-
lating accessories for water or gas apparatus and pi-
pes; feeding apparatus for heating boilers; micro-
wave ovens (cooking apparatus); loading apparatus 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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for furnaces; deodorising apparatus, not for personal 
use; ionization apparatus for the treatment of air or 
water; drying apparatus and installations; ventilation 
(air-conditioning) installations and apparatus; ligh-
ting apparatus and installations; cooling appliances 
and installations; refrigerating appliances and insta-
llations; water softening apparatus and installations; 
cooking apparatus and installations; sanitary appa-
ratus and installations; heating apparatus, electric; 
ice machines and apparatus; water purifying appara-
tus and machines; hand drying apparatus for washro-
oms; air conditioning apparatus; water filtering ap-
paratus; beverage cooling apparatus; air deodorising 
apparatus; disinfectant apparatus; coffee roasters; 
refrigerating cabinets; structural plates for ovens; 
hair dryers; barbecues; kettles, electric; burners; sho-
wer cubicles; coffee machines, electric; heating ap-
paratus; refrigerating chambers; fireplaces, domes-
tic; flues for heating boilers; extractor hoods for 
kitchens; ventilation hoods; freezers; kitchen ranges 
(ovens); light diffusers; light-emitting diodes (LED) 
lighting apparatus; heating elements; laundry dryers, 
electric; evaporators; filters (parts of household or 
industrial installations); hearths; cooking rings; mic-
rowave ovens for industrial purposes; deep fryers, 
electric; ice boxes; roasting jacks; grills (cooking ap-
pliances); watering installations, automatic; air con-
ditioning installations; water distribution installati-
ons; air filtering installations; chandeliers; lamps; 
pocket torches, electric; lanterns for lighting; fabric 
steamers; coffee percolators, electric; bread-making 
machines; lamp shades; pressure cooking saucepans, 
electric; hot plates; heat pumps; refrigerating contai-
ners; refrigerators; water heaters (apparatus); heaters 
for baths; water heaters; heaters for heating irons; 
bedwarmers; plate warmers; sterilizers; stoves (hea-
ting apparatus); bread toasters; cooking utensils, el-
ectric; fans (air-conditioning); refrigerating display 
cabinets (display cases); electric appliances for ma-
king yogurt.  
 

37 – Disinfecting; repair information; electric appli-
ance installation and repair; washing; washing of 
linen; furniture maintenance; burner maintenance 
and repair; rental of cleaning machines; rental of 
road sweeping machines; cleaning of clothing; 
window cleaning; boiler cleaning and repair; laun-
dering; pressing of clothing; linen ironing; installa-
tion, maintenance and repair of apparatus for hea-
ting, purifying air, refrigerating, drying, ventilating, 
air conditioning and cooking.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 78613 A* 
(800) 1214389 
(891) 2014 05 07 
(731) FALKE AG   

Wright-Strasse 9, CH-8152 Glattpark  
(Opfikon) CH, Switzerland 

 

(540) 
 

 
(591) Black, white  
(511)     
3 – Soaps for cosmetic use, soaps for textiles, perfu-
mery products, ethereal oils, cosmetics; cosmetic 
preparations for the cleansing, care and embellis-
hment of the skin, scalp and hair; toiletries (included 
in this class), deodorants for personal use, pre-shave 
and after-shave preparations, shaving soaps. 
 

14 – Jewelry, ornaments (jewelry), timepieces and 
chronometric instruments. 
 

18 – Goods of leather and imitations of leather, na-
mely suitcases, backpacks, bags (included in this 
class); small leather goods (included in this class), 
namely purses, wallets, key cases; umbrellas and 
parasols. 
 

25 – Footwear, clothing, all types of footwear artic-
les including socks, headgear for wear, belts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 78984 A* 
(800) 1217427 
(891) 2014 02 24 
(731) KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER  

ENTERTAINMENT (also trading as  Sony  
Computer Entertainment Inc.)  
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075,  
Japan 

(540) 

 
(591) Gray.  
(526) PS 
(511)     
28 – Coin-operated arcade video game machines; ar-
cade video game machines; amusement machines 
and apparatus for use in amusement parks; toy ac-
tion figures; cards for trading card games; mini-car 
toys; toy model rockets; astronaut-shaped toys; bat-
tery-powered computer game with LCD screen; el-
ectronic games for the teaching of children; electro-
nic targets for games and sports; electronic action 
toys; home video game machines; handset cradles 
for home video game machines; game controllers for 
home video game machines; joysticks exclusively 
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for use with home video game machines; protective 
carrying cases specially adapted for handheld video 
games; thin film for protecting displays of hand-held 
games with liquid crystal displays; hand-held games 
with liquid crystal displays; support stands exclu-
sively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; model toys; radio control receivers 
and transmitters for model toys; motor controllers 
for model toys; dolls; dice games; game cards; game 
equipment; chess games; checker sets; playing 
cards; trading card games; dominoes; conjuring ap-
paratus; billiard equipment; chest expanders; golf 
ball markers; golf clubs; golf bags; surf boards; ski 
cases; ski bindings; golf tees; paragliders; bowling 
bags; boxing gloves; rackets for tennis or badmin-
ton; guts for rackets for tennis or badminton; racket 
cases for tennis or badminton; roller skates; statio-
nary exercise bicycles and rollers therefor; waters-
kis; baseball gloves; archery bows; fishing rods; 
fishing tackle. 
 

38 – Electronic exchange of data stored in databases 
accessible via telecommunication networks; provi-
ding Internet chatrooms; providing telecommunica-
tions connections to the Internet; providing teleco-
mmunications connections to a global computer net-
work; rental of access time to global computer net-
works by electronic computer terminals, video game 
consoles or hand-held games with liquid crystal 
displays; computer aided transmission of message 
and images; automatic transmission of digital data 
by telecommunication; electronic exchange of image 
and sound data via a video-on-demand service; com-
munication by electronic computer terminals, video 
game consoles or hand-held games with liquid crys-
tal displays; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio con-
tent provided via a video-on-demand service via the 
Internet; communication by mobile telephone; digi-
tal transmission services for audio and video data; 
consulting in the field of telecommunication servi-
ces, namely, transmission of voice, data, and docu-
ments via telecommunications networks; providing 
e-mail services; communication by computer termi-
nals; communication by telephone; transmission ser-
vices for transmitting video content stored on data 
storage area of users' servers to users' video game 
consoles, hand-held games with liquid crystal disp-
lays, cellular phones, set-top boxes and computer 
terminals via a video-on-demand service; television 
broadcasting; cable television broadcasting; radio 
broadcasting; broadcasting of television programmes 
provided via a video-on-demand; news agency ser-
vices for electronic transmission; rental of telecom-
munication equipment including telephones and fac-
simile apparatus; rental of telecommunication equip-
ment for accessing to communication networks. 
 

41 – Online educational examination services; ana-
lyzing educational mathematic tests score and data 

for others; providing information about online edu-
cation; educational and instruction services relating 
to arts and crafts; sports instruction services; educa-
tional and training services relating to games; ar-
ranging of seminars; organization of seminars; pro-
viding on-line electronic publications in the field of 
music, not downloadable; providing on-line electro-
nic publications in the field of game, not downlo-
adable; providing on-line electronic publications in 
the nature of magazines in the field of art, not down-
loadable; providing on-line electronic publication in 
the nature of encyclopedia, not downloadable; pro-
viding non-downloadable electronic publications of 
pages and contents of dictionaries, encyclopedias, 
pictorial books and photo books by automatic search 
according to keywords requested from databases 
accumulated information data about the dictionaries, 
encyclopedias, pictorial books and photo books via 
computer networks; providing non-downloadable el-
ectronic magazines of articles and columns by au-
tomatic search according to pre-registered keywords 
via computer networks; providing non-downloa-
dable electronic publications of pages and contents 
of books in the field of art and music by automatic 
search according to keywords requested from data-
bases storing information about books in the field of 
the art and music via the Internet or computer net-
works by computer terminals; services of reference 
libraries for books and magazines non-downloadable 
via computer networks; providing on-line, non-
downloadable, electronic dictionaries, books and 
magazines via an electronic mail; providing non- 
downloadable electronic publications, namely, elec-
tronic dictionaries, electronic books in the field of 
computer games, movies and entertainment videos 
and electronic magazines in the field of computer 
games, movies and entertainment videos; providing 
non-downloadable electronic publications in the na-
ture of manuals in the field of video game machines 
and computer game programs; services of reference 
libraries for literature and documentary records; 
book rental; publication of books; providing non-
downloadable still images, moving pictures, still 
images with sounds, audio animations and video 
images via communications networks by means of 
mobile phones; movie showing, movie film produc-
tion, or movie film distribution; providing informa-
tion for movie showing, movie film production, or 
movie film distribution; entertainment services, na-
mely, providing non-downloadable images, pictures, 
sounds and music on the Internet or via computer 
networks via telecommunication networks; organi-
zation of competitions of on-line computer games; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable computer games and video games 
via mobile phone, mobile computer terminals, home 
video game machines and set-top boxes; providing 
on-line entertainment information relating to com-
puter and video games via mobile phone, mobile 
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computer terminals, home video game machines and 
set-top boxes; entertainment services, namely, pro-
viding online non-downloadable interactive games, 
computer games, video games and electronic games; 
entertainment services, namely, providing online 
non-downloadable interactive computer games and 
video games which are running on the Web server 
based on the demand of the Internet users; 
entertainment services, namely, providing online 
non-downloadable computer games and video games 
via home video game machines, hand-held games 
with liquid crystal displays, cellular phones, 
television sets connected to network, DVD players 
connected to network, set-top boxes and computers; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable computer games and video games 
that may be accessed by network users via mobile 
phones and computers; entertainment services, na-
mely, providing on-line interactive computer games 
and video games that may be accessed by network 
via mobile phones and Internet; entertainment ser-
vices, namely, providing on-line non-downloadable 
computer games and video games that may be 
accessed by network via mobile phones and Internet; 
provision of movie, television and music video 
entertainment on an interactive Web site via mobile 
phones and Internet; entertainment services, namely, 
providing online electronic games; entertainment 
services, namely, providing electronic games online 
in mobile wireless form and through computer 
software platforms for social networking that may be 
accessed via the Internet, computers and wireless 
devices; entertainment services, namely, providing 
electronic games online in mobile wireless form and 
through computer software platforms for social net-
working that may be accessed via the Internet, com-
puters and wireless devices, for play on external 
display screens, televisions, monitors, and game 
consoles; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic ga-
mes through cloud computing environments that 
may be accessed via computers and wireless devi-
ces, and through computer software platforms for 
social networking that may be accessed via the In-
ternet, computers and wireless devices; game ser-
vices provided on-line from a computer network; 
entertainment services, namely, providing online qu-
izzes; entertainment services, namely, providing 
online quiz games; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable interactive com-
puter and video game programs for quizzes which 
are running on the Web server based on the demand 
of the Internet users; entertainment services, namely, 
providing on-line non-downloadable quiz games that 
may be accessed by network users via mobile pho-
nes and computers; entertainment services, namely, 
providing on-line interactive quiz games that may be 
accessed by network via mobile phones and Internet; 

rental of memory medium recorded game programs 
for home video game machines and electronic game  
machines with liquid crystal display; rental of 
memory medium recorded game programs; rental of 
toys; rental of amusement machines and apparatus; 
rental of game machines and apparatus. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 79209 A 
(800) 1219011 
(891) 2014 05 26 
(731) INTERLEMO HOLDING S.A.   

(Interlemo Holding AG)  (Interlemo Holding  
Ltd)   
Chemin des Champs-Courbes 28, CH-1024  
Ecublens, Switzerland 

(540)  

LEMO 
(511)     
42 – Quality control; quality control of products; qu-
ality control of products and services; testing, ana-
lysis and monitoring of telecommunication signals; 
testing, analysis and monitoring of telecommunica-
tion and navigation signals; evaluation of results 
from quality control tests conducted on products and 
services; inspection of products for quality control; 
provision of temporary use of on-line non-downlo-
adable software for use in broadcast monitoring ap-
plications; conducting of quality control tests; con-
ducting of quality control tests on products and 
services; advisory services relating to technical and 
scientific monitoring; quality control services for 
certification purposes; quality control and quality 
control auditing services in the field of information 
technology; technical testing and quality control ser-
vices; scientific, technological, research and design 
services relating to the field of monitoring and con-
trolling telecommunication or navigation signals and 
satellites; technical research projects and studies; 
design and development of computer software and 
hardware for the production, recording and proces-
sing of digital and analog signals; design and deve-
lopment of software and hardware for signal amplifi-
cation and transmission; design and development of 
computer software and hardware for processing di-
gital signals; product development; provision of 
information in the field of product development; in-
dustrial testing, development and research; research 
and development of new products for others; scien-
tific and medical research and development; services 
in the field of science and technology as well as 
research and development services relating thereto; 
development and testing services in the field of en-
gineering; research, development, analysis and advi-
sory services in the field of engineering; services for 
the research and development of new products for 
others; products development; technical advice 
relating to the architecture of a data transmission 
center (datacenter). 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 79518 A 
(800) 1222306 
(891) 2014 03 14 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi  

otvetstvennostyu  "DANIEL BUTIK"   
ul. Bolshaya Dorogomilovskaya, 9   
RU-121151 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) White and gold  
(511)     
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); 
printers' type; printing blocks; fountain pens; aquare-
lles; albums; almanacs; document laminators for of-
fice use; mimeograph apparatus and machines; atla-
ses; posters; paper bows; table linen of paper; tic-
kets; forms, printed; announcement cards [statione-
ry]; note books; pads [stationery]; drawing pads; 
loose-leaf binders; wristbands for the retention of 
writing instruments; pamphlets; booklets; paper; pa-
per sheets [stationery]; waxed paper; paper for recor-
ding machines; paper for radiograms; electrocardio-
graph paper; wood pulp paper; carbon paper; copy-
ing paper [stationery]; parchment paper; writing pa-
per; luminous paper; Xuan paper for Chinese pain-
ting and calligraphy; toilet paper; wrapping paper; 
filter paper; blotters; newsletters; rollers for typew-
riters; house painters' rollers; obliterating stamps; 
modelling wax, not for dental purposes; signboards 
of paper or cardboard; patterns for making clothes; 
patterns for dressmaking; newspapers; electrotypes; 
hectographs; modelling clay; terrestrial globes; 
drawing sets; engravings; slate pencils; pencil leads; 
document holders [stationery]; pencil holders; chalk 
holders; holders for checkbooks [cheque books]; 
holders for stamps [seals]; diagrams; engraving pla-
tes; writing slates; blackboards; galley racks [prin-
ting]; drawing boards; advertisement boards of paper 
or cardboard; punches [office requisites]; cream 
containers of paper; magazines [periodicals]; money 
clips; tags for index cards; pen clips; bookmarkers; 
etching needles; tracing needles for drawing purpo-
ses; periodicals; printed publications; cardboard ar-
ticles; paper shredders for office use; graphic repre-
sentations; credit card imprinters, non-electric; grai-
ning combs; drawing instruments; calendars; tracing 
paper; tracing cloth; tracing patterns; gums [adhesi-
ves] for stationery or household purposes; lithograp-
hic stones; ink stones [ink reservoirs]; pencils; pencil 
lead holders; charcoal pencils; pictures; transfers 
[decalcomanias]; paintings [pictures], framed or un-
framed; cardboard; wood pulp board [stationery]; 

hat boxes of cardboard; files [office requisites]; 
cards; index cards [stationery]; geographical maps; 
paper tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; trading cards other than for games; 
perforated cards for Jacquard looms; catalogues; 
spools for inking ribbons; covers of paper for flower 
pots; paintbrushes; painters' brushes; writing brus-
hes; typewriter keys; glue for stationery or house-
hold purposes; gluten [glue] for stationery or hou-
sehold purposes; starch paste [adhesive] for statio-
nery or household purposes; books; manifolds [sta-
tionery]; comic books; drawing pins; envelopes [sta-
tionery]; cases for stamps [seals]; boxes of cardbo-
ard or paper; paint boxes [articles for use in school]; 
correcting fluids [office requisites]; stencils [statio-
nery]; French curves; paper ribbons; typewriter rib-
bons; gummed tape [stationery]; adhesive bands for 
stationery or household purposes; correcting tapes 
[office requisites]; inking ribbons; inking ribbons for 
computer printers; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; self-adhesive tapes for statione-
ry or household purposes; drawing rulers; square 
rulers; absorbent sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; humidity control sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; viscose 
sheets for wrapping; sheets of reclaimed cellulose 
for wrapping; plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; steel letters; type [numerals and letters]; 
lithographs; paint trays; architects' models; postage 
stamps; plastics for modelling; graphic prints; mo-
delling materials; teaching materials [except appara-
tus]; sealing compounds for stationery purposes; 
adhesives [glues] for stationery or household purpo-
ses; packaging material made of starches; filtering 
materials [paper]; addressing machines; pencil shar-
pening machines, electric or non-electric; bookbin-
ding apparatus and machines [office equipment]; 
typewriters, electric or non-electric; folders [statio-
nery]; franking machines for office use; chalk for 
lithography; writing chalk; tailors' chalk; marking 
chalk; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; garbage bags of paper or of 
plastics; painters' easels; hand-rests for painters; 
printing sets, portable [office requisites]; bibs of 
paper; stickers [stationery]; finger-stalls [office 
requisites]; cords for bookbinding; paper knives 
[cutters] [office requisites]; numbering apparatus; 
bottle envelopes of cardboard or paper; sealing wa-
fers; covers [stationery]; passport holders; plastic 
cling film, extensible, for palletization; embroidery 
designs [patterns]; handwriting specimens for co-
pying; oleographs; musical greeting cards; greeting 
cards; postcards; etchings; conical paper bags; bags 
for microwave cooking; palettes for painters; ink 
sticks; pantographs [drawing instruments]; folders 
for papers; papier mâché; pastels [crayons]; mode-
lling paste; pen cases; bookbindings; pen wipers; of-
fice perforators; pens [office requisites]; nibs of 
gold; nibs; steel pens; drawing pens; song books; 
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seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; address 
plates for addressing machines; handkerchiefs of 
paper; plastic film for wrapping; letter trays; trays 
for sorting and counting money; coasters of paper; 
bookends; stamp stands; mats for beer glasses; 
stands for pens and pencils; photograph stands; in-
king pads; stamp pads; binding strips [bookbinding]; 
towels of paper; inking sheets for document rep-
roducing machines; inking sheets for duplicators; 
bookbinding cloth; gummed cloth for stationery pur-
poses; printers' blankets, not of textile; portraits; 
paperweights; writing cases [sets]; inkstands; office 
requisites, except furniture; writing materials; wri-
ting instruments; drawing materials; school supplies 
[stationery]; adhesive tape dispensers [office requisi-
tes]; hand labelling appliances; lithographic works 
of art; prospectuses; printed timetables; ledgers 
[books]; printers' reglets; indexes; rubber erasers; 
elastic bands for offices; drawing T-squares; graphic 
reproductions; penholders; marking pens [statione-
ry]; tissues of paper for removing make-up; face to-
wels of paper; table napkins of paper; place mats of 
paper; tablemats of paper; tablecloths of paper; pa-
per clasps; document files [stationery]; scrapers [era-
sers] for offices; paper-clips; staples for offices; 
erasing products; biological samples for use in mic-
roscopy [teaching materials]; histological sections 
for teaching purposes; steatite [tailor's chalk]; 
writing board erasers; composing frames [printing]; 
sealing wax; arithmetical tables; placards of paper or 
cardboard; writing or drawing books; fabrics for bo-
okbinding; pencil sharpeners, electric or non-elec-
tric; transparencies [stationery]; stencil plates; card-
board tubes; Indian inks; moisteners [office requisi-
tes]; moisteners for gummed surfaces [office requisi-
tes]; drawing squares; chart pointers, non-electronic; 
bottle wrappers of cardboard or paper; envelope 
sealing machines, for offices; sealing machines for 
offices; vignetting apparatus; apparatus for mounting 
photographs; stapling presses [office requisites]; 
manuals [handbooks]; figurines [statuettes] of papier 
mâché; paper coffee filters; flags of paper; silver 
paper; molds for modelling clays [artists' materials]; 
photo-engravings; photographs [printed]; stencil ca-
ses; canvas for painting; chromolithographs [chro-
mos]; compasses for drawing; numbers [type]; wa-
tercolor [watercolour] saucers for artists; ink; correc-
ting ink [heliography]; inkwells; blueprints; rosaries; 
stencils; erasing shields; balls for ball-point pens; 
cabinets for stationery [office requisites]; printing 
type; address stamps; stamps [seals]; shields [paper 
seals]; prints [engravings]; labels, not of textile; 
flyers; cigar bands; drawer liners of paper, perfumed 
or not. 
 

22 – Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials; twine made 
of paper; packing string; tarpaulins; wadding for 

padding and stuffing upholstery; wadding for fil-
tering; whipcord; packing rope; ropes; seaweed for 
stuffing; carbon fibers [fibres] for textile use; esparto 
grass; coconut fiber [fibre]; plastic fibers [fibres] for 
textile use; ramie fibre; textile fibers [fibres]; 
horsehair; hammocks; jute; wax ends; ropes, not of 
metal; kapok; cocoons; raw linen [flax]; strips for 
tying-up vines; ladder tapes for Venetian blinds; 
wrapping or binding bands, not of metal; rope lad-
ders; linters; liber; padding materials, not of rubber 
or plastics; bags [envelopes, pouches] of textile, for 
packaging; bags [sacks] for the transport and storage 
of materials in bulk; body bags; mail bags; twine for 
nets; binding thread, not of metal, for agricultural 
purposes; thread, not of metal, for wrapping or bin-
ding; braces, not of metal, for handling loads; saw-
dust; straw wrappers for bottles; tow; cotton tow; 
silk flock; tents; sails; sails for ski sailing; canvas for 
sails; hemp; tarred brattice cloth; feathers for stuf-
fing upholstery; feathers for bedding; animal hair; 
fibrous gaskets for ships; down [feathers]; eider-
down; raffia; straps, not of metal, for handling loads; 
hemp bands; fleece wool; net pens for fish farming; 
snares [nets]; nets for camouflage; fishing nets; nets; 
sisal; straw for stuffing upholstery; sheaf-binding 
yarns; vitreous silica fibers [fibres] for textile use; 
glass fibers [fibres] for textile use; slings, not of 
metal, for handling loads; wood shavings; bags for 
washing hosiery; raw fibrous textile; awnings of 
synthetic materials; awnings of textile; network; 
grasses for upholstering; car towing ropes; cables, 
not of metal; cotton waste [flock] for padding and 
stuffing; schappe [raw silk waste]; wool flock; raw 
cotton; vehicle covers, not fitted; covers for camo-
uflage; raw silk; carded wool; camel hair; flock 
[stuffing]; upholstery wool [stuffing]; wood wool; 
combed wool; raw or treated wool; shorn wool; 
cords for hanging pictures; sash cords; purse seines; 
ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags [not included in other classes]; 
padding and stuffing materials, not of rubber or 
plastics. 
 

23 – Yarns and threads, for textile use; thread of me-
tal for embroidery; embroidery thread and yarn; jute 
thread and yarn; coir thread and yarn; rayon thread 
and yarn; threads of plastic materials for textile use; 
fiberglass thread for textile use; linen thread and 
yarn; hemp thread and yarn; rubber thread for textile 
use; cotton thread and yarn; sewing thread and yarn; 
silk thread and yarn; woollen thread and yarn; dar-
ning thread and yarn; elastic thread and yarn for 
textile use; thread; spun thread and yarn; spun cot-
ton; spun silk; spun wool; chenille yarn. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; arranging subscrip-
tions to telecommunication services for others; 
import-export agencies; commercial information 
agencies; advertising agencies; cost price analysis; 
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rental of advertising space; business auditing; emp-
loyment agencies; computerized file management; 
book-keeping; invoicing; demonstration of goods; 
opinion polling; marketing studies; business infor-
mation; commercial information and advice for con-
sumers [consumer advice shop]; business investi-
gations; business research; marketing research; per-
sonnel recruitment; business management and orga-
nization consultancy; business organization consul-
tancy; business management consultancy; personnel 
management consultancy; professional business con-
sultancy; layout services for advertising purposes; 
marketing; business management of performing ar-
tists; business management of sports people; news 
clipping services; updating of advertising material; 
word processing; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
fashion shows for promotional purposes; organiza-
tion of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; shop window dressing; business apprai-
sals; payroll preparation; sponsorship search; busi-
ness management assistance; commercial or indus-
trial management assistance; economic forecasting; 
auctioneering; retail or wholesale services for phar-
maceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; production of advertising films; 
office machines and equipment rental; rental of 
advertising time on communication media; publicity 
material rental; rental of vending machines; rental of 
photocopying machines; publication of publicity 
texts; radio advertising; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; direct mail ad-
vertising; writing of publicity texts; on-line adver-
tising on a computer network; advertising by mail 
order; television advertising; document reproduc-
tion; compilation of statistics; compilation of infor-
mation into computer databases; business inquiries; 
systemization of information into computer databa-
ses; tax preparation; drawing up of statements of 
accounts; telemarketing services; psychological tes-
ting for the selection of personnel; business mana-
gement of hotels; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; admi-
nistrative processing of purchase orders; public rela-
tions; modelling for advertising or sales promotion; 
typing; relocation services for businesses; price 
comparison services; secretarial services; procure-
ment services for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; shorthand; outsourcing 
services [business assistance]; business efficiency 
expert services; photocopying services; telephone 
answering for unavailable subscribers; advisory ser-
vices for business management; bill-posting; retail 
or wholesale services for clothing; sales promotion 
for others; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; data search in computer 
files for others; arranging newspaper subscriptions 
for others. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempo-
rary accommodation; accommodation bureaux [ho-
tels, boarding houses]; rental of temporary accom-
modation; rental of meeting rooms; tourist homes; 
hotel reservations; boarding house bookings; tempo-
rary accommodation reservations; hotels; retirement 
homes; snack-bars; cafes; cafeterias; motels; boar-
ding houses; boarding for animals; rental of cooking 
apparatus; rental of chairs, tables, table linen, glas-
sware; rental of lighting apparatus other than for 
theatrical sets or television studios; rental of tents; 
rental of transportable buildings; rental of drinking 
water dispensers; restaurants; self-service restau-
rants; canteens; holiday camp services [lodging]; bar 
services; providing campground facilities; food and 
drink catering; day-nurseries [crèches]; services for 
providing food and drink, and temporary accom-
modation. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80109 A 
(800) 1227124 
(891) 2014 09 02 
(731) FARMASINO PHARMACEUTICALS  

(JIANGSU)CO., LTD.   
No.100 Jianye Road,  Nanjing City,  Jiangsu  
Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Medicines for human purposes; pesticides; die-
tetic foods adapted for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; disinfectants for 
chemical toilets; dental mastics; vitamin prepara-
tions; chemical reagents for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80124 A 
(800) 1227159 
(891) 2014 09 11 
(731) LKW WALTER  Internationale  

Transportorganisation AG   
IZ Nö-Süd, Strasse 14, A-2355 Wiener  
Neudorf, Austria 

(540) 

 
 

(591) Red, blue, white  
(511)     
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 80133 A 
(800) 1227297 
(891) 2014 06 30 
(731) ISIKLAR YATIRIM  HOLDING ANONIM 

SIRKETI   
Orhan Veli Kanik Caddesi,  Çubuklu  
Mahallesi Yakut,  Sokak Eryilmaz Plaza,   
No:3 Kat 2, Kavacik, Istanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue  
(526) ambalaj 
(511)    
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); prin-
ters' type; printing blocks; paper and cardboard ma-
terials for packaging. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80834 A 
(800) 1234053 
(891) 2014 11 11 
(731) BYD COMPANY LIMITED     

Yan an Road, Kuichong, Longgang, 518119  
Shenzhen, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)    
12 – Vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; electric vehicles; cars; motors for land vehicles; 
automobile bodies; anti-theft devices for vehicles; 
motorcycles; bicycles; hand cars; tires for vehicle 
wheels.   
 

35 – Advertising; television advertising; shop win-
dow dressing; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; import-export agen-
cies; employment agencies; relocation services for 
businesses; news clipping services; accounting; ren-
tal of vending machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80838 A 
(800) 1234056 
(891) 2014 10 01 
(731) BETAFARMA S.p.A.   

Via E. De Nicola, 10, I-20090 CESANO  
BOSCONE (MI), Italy 

(540) 
 

 
(591) Black, white  
(526) HAIR VITAL 
(511)     
3 – Cosmetics in general, including perfumes; per-
fume in solid form; deodorants; soaps; liquid soaps; 
cakes of toilet soap; bath foams; dentifrices; sham-
poos; essential oils; hair lotion; hair perming and 
setting preparations; shower gel; hair dyes; facial 
creams; mascara; eyeliners; eye shadows; cosmetic 
pencils; clay for the face; lipstick; facial foundation; 
body creams; nail polish; nail hardeners; suntan oils 
and creams; detergents; bleaching products for hou-
sehold use; fabric softeners for laundry use; soaps; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing, scou-
ring and abrasive preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80840 A 
(800) 1233994 
(891) 2014 10 09 
(731) BROCK BEAUTY INC.   

840 Oak Harbor Blvd., Slidell LA 70458,  
USA 

(540)  

INFINITE LASH 
(526) LASH 
(511)     
3 – Non-medicated serums used for eyelash enhan-
cement. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80841 A 
(800) 1234530 
(891) 2014 11 06 
(731) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND  

GMBH 
Vahrenwalder Str. 9 30165 Hannover,  
Germany 

(540)  

PremiumContact 
(511)     
12 – Vehicle tires. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80851 A 
(800) 1235255 
(891) 2014 08 07 
(731) THERMISSION AG   

Dorfstrasse 17, CH-6390 Engelberg,  
Switzerland 
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(540)  

LEVICOR 
(511)     
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and pow-
der form for painters, decorators, printers and artists; 
anti-corrosive products; protective products for me-
tals; anti-tarnishing products for metals; products for 
the protection of under-surfaces of vehicles. 
 

6 – Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; ma-
terials of metal for railway tracks; non-electric cab-
les and wires of metal; ironmongery and small items 
of metal hardware; pipes of metal; safes [strong 
boxes]; goods of common metal not included in 
other classes; ores; reinforcing materials of metal for 
building; reinforcing materials of metal for pipes; 
iron strip; steel strip; fittings of metal for building. 
 

7 – Machines and machine tools; motors and engines 
(other than for land vehicles); machine couplings 
and transmission components (other than for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated; incubators for eggs; automatic distribution 
machines; metal-surface galvanizing machines; ma-
chines for cleaning of surfaces (machine tools for 
thermoforming, coating and tailoring of metal ob-
jects). 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; bodies for vehicles; airplanes; fuselages for 
aircraft; airplane towing vehicles; ships' hulls. 
 

40 – Treatment of materials; surface finishing of me-
tal articles; air brushing services (treatment of sur-
faces); application of thin layers on object surfaces 
through chemical procedures, mechanical procedu-
res, thermal procedures, thermomechanical proce-
dures; chemical vapor deposition, physical vapor 
deposition and metallization; application of protec-
tive surface coatings to machines and tools; proces-
sing of metal surfaces by abrasive polishing; proces-
sing of metal surfaces using precision grinding tech-
niques; treatment and coating of metal surfaces; coa-
ting and surface finishing of machines and tools; 
hard chromium plating and hard nickel plating of 
metal surfaces; surface coating of sheets; abrasive 
polishing of metal surfaces; heat treatment of metal 
surfaces; shaping of metal components. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81103 A 
(800) 1237198 
(891) 2014 08 07 
(731) THERMISSION AG   

Dorfstrasse 17, CH-6390 Engelberg,  
Switzerland 

(540)  

THERMISSION 

(511)     
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; anti-corrosive products; protective products 
for metals; anti-tarnishing products for metals; 
products for the protection of under-surfaces of ve-
hicles. 
 

6 – Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; ma-
terials of metal for railway tracks; non-electric cab-
les and wires of metal; ironmongery and small items 
of metal hardware; pipes of metal; safes [strong bo-
xes]; goods of common metal not included in other 
classes; ores; reinforcing materials of metal for buil-
ding; reinforcing materials of metal for pipes; iron 
strip; steel strip; fittings of metal for building. 
 

40 – Treatment of materials; surface finishing of me-
tal articles; air brushing services (treatment of sur-
faces); application of thin layers on object surfaces 
through chemical procedures, mechanical procedu-
res, thermal procedures, thermomechanical procedu-
res; chemical vapor deposition, physical vapor depo-
sition and metallization; application of protective 
surface coatings to machines and tools; processing 
of metal surfaces by abrasive polishing; processing 
of metal surfaces using precision grinding techni-
ques; treatment and coating of metal surfaces; coa-
ting and surface finishing of machines and tools; 
hard chromium plating and hard nickel plating of 
metal surfaces; surface coating of sheets; abrasive 
polishing of metal surfaces; heat treatment of metal 
surfaces; shaping of metal components. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81201 A 
(800) 1237792 
(891) 2014 12 19 
(731) S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ  

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ   
Bursa-İzmir Karayolu 29. Km., Başköy  
Mevkii, Bursa, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white, dark gray, brown  
(526) The trademark is protected as a whole. "OLI-
VES PREMIUM QUALITY ANATOLIAN OLI-
VES" shall not be subject to independent legal pro-
tection. 
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(511)     
29 – processed olives, olive pastes, pickles; olive oil. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81325 A 
(800) 1239007 
(891) 2014 10 10 
(731) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.   

Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK  
Amsterdam, Netherlands 

(540)  

JACOBS DOUWE EGBERTS 
(511)     
7 – Vending machines for beverages or food; tem-
perature-controlled beverage dispensing units in the 
nature of vending machines; electric coffee grinders. 
 

11 – Temperature-controlled beverage and food dis-
pensing units, other than vending machines; electric 
tea and coffee makers. 
 

21 – Coffee and tea cups; cups of paper or plastic; 
mugs; double wall cups; coffee and tea drinking 
glasses; tea services (tableware); coffee services 
(tableware); cream sets; serving trays; coffee grin-
ders, hand operated; non-electric coffee makers; 
non-electric coffee pots; non-electric coffee filters; 
coffee filters and holders thereof, not of paper, being 
part of non-electric coffee makers; tea infusers; tea 
strainers; tea pots; non-electric tea kettles; non-elec-
tric tea makers; coffee and tea boxes (tableware); 
insulating flasks; flasks; drip catchers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81331 A 
(800) 1168124 
(891) 2015 02 03 
(731) LMS LUXE MEDIA SOLUTIONS LTD 

Boumpoulinas, 1-3, 3rd floor,  Flat/Office 34,  
CY-1060 NICOSIA, Cyprus 

(540) 

 
(591) Black, white  
(526) 24/7 
(511)     
25 – Clothing, footwear, headgear for wear; wimp-
les; bandanas [neckerchiefs]; underwear; sweat-
absorbent underclothing [underwear]; berets; boas 
[necklets]; teddies [undergarments]; half-boots; ski 
boots; boots for sports; breeches for wear; trousers; 
football boots; brassieres; detachable collars; collars 
[clothing]; shoulder wraps; shirt yokes; veils [clot-
hing]; gabardines [clothing]; galoshes; neckties; as-

cots; leg warmers; gaiters; spats; boot uppers; cor-
selets; jerseys [clothing]; vests; waistcoats; singlets; 
sports jerseys; hosiery; heels; drawers [clothing]; 
pants; hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; poc-
kets for clothing; collar protectors; cap peaks; tights; 
slips [undergarments]; combinations [clothing]; wet 
suits for water-skiing; bodices [lingerie]; corsets 
[underclothing]; suits; swimsuits; masquerade cos-
tumes; beach clothes; jackets [clothing]; stuff jackets 
[clothing]; fishing vests; leggings [trousers]; liveries; 
camisoles; cuffs; wristbands [clothing]; short-sleeve 
shirts; mantillas; coats; sleep masks; furs [clothing]; 
mittens; miters [hats]; muffs [clothing]; footmuffs, 
not electrically heated; heelpieces for footwear; bibs, 
not of paper; fur stoles; ear muffs [clothing]; socks; 
beach shoes; sports shoes; paper clothing; outerclot-
hing; ready-made clothing; motorists' clothing; cyc-
lists' clothing; clothing for gymnastics; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; uniforms; 
fittings of metal for footwear; maniples; overcoats; 
parkas; pelerines; gloves [clothing]; ski gloves; pyj-
amas; bathing trunks; shirt fronts; scarves; pocket 
squares; dresses; waterproof clothing; headbands 
[clothing]; garters; sock suspenders; stocking sus-
penders; ready-made linings [parts of clothing]; 
dress shields; soles for footwear; braces for clothing 
[suspenders]; lace boots; ponchos; girdles; belts 
[clothing]; money belts [clothing]; layettes [clot-
hing]; non-slipping devices for footwear; jumpers 
[pullovers]; heelpieces for stockings; welts for foot-
wear; chasubles; shirts; wooden shoes; sandals; bath 
sandals; sarongs; jumper dresses; pinafore dresses; 
saris; sweaters; footwear uppers; inner soles; bath 
slippers; togas; knitwear [clothing]; underpants; 
gymnastic shoes; slippers; skull caps; turbans; ap-
rons [clothing]; tee-shirts; dressing gowns; bath ro-
bes; top hats; tips for footwear; stockings; sweat-ab-
sorbent stockings; shawls; caps [headwear]; paper 
hats [clothing]; shower caps; bathing caps; sashes 
for wear; studs for football boots; hats; babies' pants 
[clothing]; gaiter straps; trouser straps; pelisses; 
esparto shoes or sandals; skirts; petticoats; skorts. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; arranging subscrip-
tions to telecommunication services for others; im-
port-export agencies; commercial information agen-
cies; advertising agencies; cost price analysis; rental 
of advertising space; auditing; employment agen-
cies; computerized file management; accounting; 
invoicing; business efficiency expert services; de-
monstration of goods; transcription; opinion polling; 
marketing studies; business information; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; business investigations; business re-
search; marketing research; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business mana-
gement consultancy; personnel management consul-
tancy; professional business consultancy; layout ser-
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vices for advertising purposes; marketing; business 
management of performing artists; business mana-
gement of sports people; news clipping services; 
updating of advertising material; word processing; 
organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; arranging newspaper subscriptions 
for others; organization of fashion shows for promo-
tional purposes; organization of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; shop window dres-
sing; business appraisals; payroll preparation; data 
search in computer files for others; sponsorship se-
arch; business management assistance; commercial 
or industrial management assistance; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
economic forecasting; auctioneering; sales promo-
tion for others; production of advertising films; of-
fice machines and equipment rental; rental of ad-
vertising time on communication media; publicity 
material rental; rental of vending machines; rental of 
photocopying machines; publication of publicity 
texts; radio advertising; bill-posting; outdoor adver-
tising; distribution of samples; dissemination of 
advertising matter; direct mail advertising; writing 
of publicity texts; on-line advertising on a computer 
network; advertising by mail order; television adver-
tising; document reproduction; compilation of statis-
tics; compilation of information into computer data-
bases; business inquiries; systemization of informa-
tion into computer databases; advisory services for 
business management; tax preparation; drawing up 
of statements of accounts; publicity columns prepa-
ration; telemarketing services; psychological testing 
for the selection of personnel; business management 
of hotels; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; administrative 
processing of purchase orders; public relations; mo-
delling for advertising or sales promotion; typing; 
relocation services for businesses; price comparison 
services; secretarial services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; shorthand; outsourcing services [busi-
ness assistance]; telephone answering for unavai-
lable subscribers; photocopying services. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; tra-
vel arrangement; air transport; motor coach rental; 
boat rental; garage rental; rental of vehicle roof 
racks; aircraft rental; parking place rental; rental of 
warehouses; booking of seats for travel; travel 
reservation; transport reservation; towing; bottling 
services; water distribution; newspaper delivery; 
message delivery; parcel delivery; delivery of goods; 
delivery of goods by mail order; flower delivery; la-
unching of satellites for others; traffic information; 
transportation information; storage information; 
transportation logistics; rescue operations [trans-
port]; arranging of cruises; arranging of travel tours; 
hauling; carting; transport and storage of waste; 
transporting furniture; lighterage services; ferry-boat 
transport; removal services; transport of travellers; 

guarded transport of valuables; bus transport; car 
transport; barge transport; boat transport; railway 
transport; marine transport; passenger transport; ri-
ver transport; porterage; refloating of ships; vehicle 
breakdown assistance [towing]; shipbrokerage; 
transport brokerage; freight brokerage; car rental; 
railway truck rental; rental of diving bells; rental of 
diving suits; rental of motor racing cars; railway co-
ach rental; rental of wheelchairs; rental of storage 
containers; horse rental; rental of freezers; refrigera-
tor rental; vehicle rental; stevedoring; unloading 
cargo; electricity distribution; distribution of energy; 
packaging of goods; ice-breaking; piloting; water 
supplying; escorting of travellers; ambulance trans-
port; tram transport; transport by pipeline; wrapping 
of goods; operating canal locks; car parking; chauf-
feur services; pleasure boat transport; courier ser-
vices [messages or merchandise]; salvaging; salvage 
of ships; underwater salvage; taxi transport; franking 
of mail; freight [shipping of goods]; freighting; phy-
sical storage of electronically-stored data or docu-
ments; boat storage; storage of goods; storage; sight-
seeing [tourism]; freight forwarding. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; modelling for artists; 
academies [education]; rental of sports grounds; ren-
tal of tennis courts; lending libraries; booking of 
seats for shows; videotaping; physical education; 
discotheque services; animal training; dubbing; gam-
bling; publication of books; education information; 
recreation information; entertainment information; 
movie studios; health club services [health and 
fitness training]; night clubs; layout services, other 
than for advertising purposes; microfilming; video-
tape editing; production of radio and television 
programmes; music-halls; production of music; ga-
me services provided on-line from a computer net-
work; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; religious education; gymnastic ins-
truction; correspondence courses; practical training 
[demonstration]; organization of balls; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
providing recreation facilities; arranging and con-
ducting of colloquiums; arranging and conducting of 
congresses; arranging and conducting of conferen-
ces; arranging and conducting of concerts; arranging 
and conducting of workshops [training]; arranging 
and conducting of seminars; arranging and conduc-
ting of symposiums; organization of competitions 
[education or entertainment]; arranging of beauty 
contests; operating lotteries; organization of fashion 
shows for entertainment purposes; organization of 
shows [impresario services]; organization of sports 
competitions; vocational guidance [education or tra-
ining advice]; amusement parks; sign language inter-
pretation; television entertainment; bookmobile ser-
vices; vocational retraining; providing karaoke servi-
ces; providing golf facilities; providing sports facili-
ties; providing amusement arcade services; cinema 
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presentations; presentation of live performances; 
theatre productions; conducting fitness classes; edu-
cational examination; timing of sports events; vi-
deotape film production; film production, other than 
advertising films; rental of audio equipment; rental 
of video cameras; rental of video cassette recorders; 
rental of videotapes; rental of show scenery; rental 
of sound recordings; toy rental; rental of movie 
projectors and accessories; rental of motion pictures; 
games equipment rental; rental of stadium facilities; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios; rental of radio and television sets; 
rental of skin diving equipment; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of stage scenery; 
electronic desktop publishing; publication of elec-
tronic books and journals online; publication of 
texts, other than publicity texts; radio entertainment; 
entertainer services; amusements; writing of texts, 
other than publicity texts; zoological garden servi-
ces; news reporters services; party planning [enter-
tainment]; music composition services; subtitling; 
holiday camp services [entertainment]; disc jockey 
services; personal trainer services [fitness training]; 
providing casino facilities [gambling]; calligraphy 
services; club services [entertainment or education]; 
providing museum facilities [presentation, exhibi-
tions]; educational services; orchestra services; 
translation; scriptwriting services; ticket agency ser-
vices [entertainment]; coaching [training]; sport 
camp services; recording studio services; language 
interpreter services; nursery schools; photography; 
photographic reporting; circuses; boarding schools; 
production of shows. 
 

45 – Legal services; security services for the protec-
tion of property and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of 
individuals; marriage agencies; detective agencies; 
night guards; adoption agency services; arbitration 
services; rental of safes; undertaking; lost property 
return; genealogical research; legal research; secu-
rity consultancy; intellectual property consultancy; 
intellectual property watching services; monitoring 
of burglar and security alarms; crematorium servi-
ces; licensing of intellectual property; licensing of 
computer software [legal services]; organization of 
religious meetings; opening of security locks; gu-
ards; planning and arranging of wedding ceremo-
nies; missing person investigations; litigation servi-
ces; baby sitting; pet sitting; baggage inspection for 
security purposes; inspection of factories for safety 
purposes; evening dress rental; rental of fire extin-
guishers; clothing rental; rental of fire alarms; regis-
tration of domain names [legal services]; personal 
background investigations; fire-fighting; chapero-
ning; horoscope casting; copyright management; 
dating services; alternative dispute resolution ser-
vices; house sitting; mediation; funerals; personal 
body guarding. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 81454 A 
(800) 1171666 
(891) 2015 01 12 
(731) BIOFARMA   

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,  
France 

(540)  

QUALIFY 
(511)     
42 – Scientific research services for medical purpo-
ses, namely medical studies and clinical studies. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81459 A 
(800) 1226949 
(891) 2015 03 04 
(731) Zott SE & Co. KG   

Dr.-Steichele-Straße 4, 86690 Mertingen,  
Germany 

(540) 

 
(591) Yellow, blue and white  
(511)     
29 – Milk, dairy products, namely drinking milk, 
clotted milk, buttermilk; yoghurt, fruit yoghurt, cho-
colate or cocoa yoghurt; non-alcoholic mixed milk 
drinks (milk predominating), kephir, cream, soft 
white cheese, soft white cheese with fruits and 
herbs; desserts consisting essentially of milk and 
spices with gelatine and/or starch as binders; butter, 
clarified butter, cheese and cheese preparations, milk 
and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for 
non-medical purposes. 
 

30 – Puddings, edible ice, powder for ice cream. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81661 A 
(800) 1241013  
(891) 2014 09 25 
(731) SHAHSAVAND ZARRIN CO.     

Talash Blvd., Faaz 1, 2th Shahrak, Mashhad,  
Iran (Islamic Republic of) 

(540) 

 
(591) Red and white.   
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(511)    
29 – Meat tinned (canned); vegetables tinned 
(canned); nuts, prepared.  
 

30 – Coffee; cocoa; rice; spices; saffron (seasoning); 
tea bags; chocolates; biscuits; cereal preparations; 
infusions, not medicinal.   
 

31 – Grains (cereals).   
 

35 – Export and wholesale services for aforemen-
tioned goods.   
 

39 – Delivery and packaging services for aforemen-
tioned goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81707 A 
(800) 1242260 
(891) 2015 02 02 
(731) Obschestvo s ogranitchennoy   

otvetstvennostyu  "KDV NIZHNY TAGIL"   
Frunze str., bld. 83, Nizhny Tagil,  
RU-622022 Sverdlovskaya oblast, Russian 
Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Dark blue, light green, violet, claret and pink  
(511)    
30 – Sweetmeats [candy]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81748 A 
(800) 1241940 
(891) 2014 10 31 
(731) APPLE INC.   

1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA 
(540)  

HANDOFF 
(511)    
9 – Computer software; computer software for use in 
accessing, retrieving, downloading, backing up, 
managing, organizing, and synchronizing data, 
email, documents, images, audio, video, multimedia 
content, electronic publications, computer files and 
other computer software; database synchronization 
software. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81772 A 
(800) 1242311 
(891) 2014 11 18 

(731) BRUSNIKA INTERNATIONAL LIMITED  
Michael Georgiou 70, Athienou,  CY-7600  
LARNACA, Cyprus 

(540) 
 

 
 

(591) White, red, light red and dark red.   
(511)     
35 – Professional business consultancy; business 
management consultancy; business management and 
organization consultancy; business organization con-
sultancy; advisory services for business manage-
ment; business management assistance; business ma-
nagement of hotels; business information; business 
appraisals; commercial or industrial management as-
sistance.   
 

36 – Accommodation bureaux [apartments]; apart-
ment house management; financial evaluation [ins-
urance, banking, real estate]; financial analysis; 
financial information; financial consultancy; finan-
cial management; renting of apartments; lease-pur-
chase financing; real estate brokers; leasing of real 
estate; leasing of farms; rental of offices [real esta-
te]; real estate agencies; real estate management; real 
estate appraisal; rent collection; repair costs evalu-
ation [financial appraisal].   
 

37 – Air conditioning apparatus installation and re-
pair; asphalting; bricklaying; building construction 
supervision; building insulating; building sealing; 
building of fair stalls and shops; rental of bulldozers; 
burglar alarm installation and repair; motor vehicle 
wash; carpentry services; cleaning of buildings [ex-
terior surface]; cleaning of buildings [interior]; ren-
tal of cleaning machines; construction; construction 
information; construction consultation; rental of con-
struction equipment; rental of cranes [construction 
equipment]; demolition of buildings; disinfecting; 
rental of drainage pumps; drilling of wells; electric 
appliance installation and repair; elevator installation 
and repair; rental of excavators; factory construc-
tion; fire alarm installation and repair; freezing equ-
ipment installation and repair; furnace installation 
and repair; harbour construction; heating equipment 
installation and repair; installation of doors and 
windows; irrigation devices installation and repair; 
kitchen equipment installation; machinery installa-
tion, maintenance and repair; masonry; painting or 
repair of signs; painting, interior and exterior; wall-
papering; parasol repair; photographic apparatus re-
pair; pier breakwater building; pipeline construction 
and maintenance; plastering; plumbing; pumicing; 
pump repair; quarrying services; rat exterminating; 
re-tinning; rebuilding engines that have been worn 
or partially destroyed; rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; repair of security 
locks; repair information; repair of power lines; rive-
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ting; road paving; rental of road sweeping machines; 
roofing services; rustproofing; sanding; scaffolding; 
street cleaning; strong-room maintenance and repair; 
telephone installation and repair; underwater cons-
truction; upholstery repair; varnishing; vermin exter-
minating, other than for agriculture; warehouse con-
struction and repair; window cleaning.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81773 A 
(800) 1242312  
(891) 2014 08 08 
(731) TRİMPEKS İTHALAT İHRACAT TURİZM  

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   
Eski Büyükdere Caddesi, Yunus Emre Sokak,  
Topçu İş Merkezi 1/12, 4. Levent,  İstanbul,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Blue, grey  
(526) health treatment 
(511)     
10 – Surgical, medical, dental and veterinary appa-
ratus and instruments; furniture especially made for 
medical purposes; artificial limbs and prostheses; 
medical orthopaedic articles; surgical gowns and 
surgical sterile sheets; adult sexual aids; condoms; 
babies' bottles; babies' pacifiers; teats; teethers for 
babies.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81776 A 
(800) 1242353  
(891) 2014 07 28 
(731) A&E TELEVISION NETWORKS, LLC 

235 East 45th Street,  New York, NY 10017,  
USA 

(540) 

 
(591) Black,white   
(511)     
9 – Multimedia goods, namely, prerecorded digital 
video discs and DVDs featuring subjects of general 
human interest; digital media, namely, downloadable 
audio and video files featuring subjects of general 
human interest; downloadable webcasts and pod-
casts featuring subjects of general human interest; 
downloadable graphics for wireless devices; down-
loadable on-line discussion boards featuring subjects 
of general human interest.   
 

38 – Broadcasting services, namely, television bro-
adcasting, video broadcasting, Internet broadcasting, 

audio broadcasting and television broadcasting; 
electronic transmission of data via satellite link; 
electronic transmission of data and documents via 
computer networks; video-on-demand transmission 
services; wireless communication services, namely, 
transmission of television programs and motion 
pictures to mobile devices; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for the elec-
tronic transmission of messages among users in the 
fields of broadcast entertainment, education, and ge-
neral interest; broadband communication services, 
namely, satellite, cable, network transmission of 
sounds, images, signals and data; podcast and web-
cast transmission services.   
 

41 – Production and distribution of television prog-
rams; educational and entertainment services in the 
nature of on-going television programs in the field 
of history, historical settings, historical dramas, his-
torical documentaries and historical subjects acces-
sible by television, audio, video and global computer 
networks; editing of television programs; television 
program distribution services.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81777 A 
(800) 1242354  
(891) 2014 06 26 
(731) GÜRTEKS PAZARLAMA A.Ş. 

2. Organize Sanayi Bölgesi Vali, Muammer  
Güler Bulvarı 83228,  No'Lu Cad. No:9  
ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, Brawn  
(511)     
24 – Woven or non-woven textile fabrics; textile go-
ods for household use, not included in other classes: 
curtains, bed covers, sheets (textile), pillowcases, 
blankets, quilts, towels; flags, pennants, labels of 
textile.  
 

27 – Carpets, rugs, mats; prayer rugs; linoleum, arti-
ficial turf, linoleum for covering floors; gymnasium 
mats; wallpaper, wall hangings not of textile. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; office functions; sec-
retarial services; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into com-
puter databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; business management, business admi-
nistration and business consultancy; accounting; 
commercial consultancy services; personnel place-
ment; employment agencies; personnel recruitment; 
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import-export agencies; business appraisal services 
for commercial or industrial products; auctioneering; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely, hand-operated non-electric 
cleaning instruments, brushes, other than paintbrus-
hes, steel chips for cleaning, sponges for cleaning, 
steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, 
gloves for dishwashing, non-electric polishing ma-
chines for household purposes, brooms for carpets, 
mops, electric brushes, except parts of machines, 
toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, sha-
ving brushes, hair brushes, combs, electric and non-
electric appliances for removing make-up, non-elec-
tric household or kitchen utensils, included in this 
class, clothes-pegs, pots and pans, vases including 
those made of precious metals, ironing boards and 
shaped covers therefor, drying racks for washing, 
clothes drying hangers, cages for household pets, 
indoor aquariums, terrariums and vivariums for ani-
mal and plant cultivation, ornaments and decorative 
goods of glass, porcelain, earthenware or clay, inclu-
ded in this class, mouse traps, insect traps, fly cat-
chers, fly swatter, fly whisks, plastic taps for toilet 
holes for use against rats and insects, not parts of 
sanitary installations, electric devices for attracting 
and killing flies and insects, perfume burners, per-
fume sprayers, perfume vaporizers, electric or non-
electric make-up removing appliances, powder 
puffs, toilet cases, nozzles for sprinkler hose, nozz-
les for watering cans, watering devices, garden wa-
tering cans, unworked or semi-worked glass, except 
building glass, mosaics of glass and powdered glass 
for decoration, except for building, glass wool other 
than for insulation or textile use, coupes as rewards 
for sports events, carpets, rugs, mats, prayer rugs, 
linoleum, artificial turf, linoleum for covering floors, 
gymnasium mats, wallpaper, wall hangings not of 
textile, woven or non-woven textile fabrics, textile 
goods for household use, not included in other clas-
ses: curtains, bed covers, sheets (textile), pillowca-
ses, blankets, quilts, towels, flags, pennants, labels 
of textile, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services may be pro-
vided by retail stores, wholesale outlets, by means of 
electronic media or through mail order catalogues.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81779 A 
(800) 1242366 
(891) 2014 07 21 
(731) KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ    
Üniversite Mahallesi, Bağlariçi  Caddesi  
No:29 Avcılar, İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 

(591) Blue, green, yellow and red.    
(511)     
29 – Meat, fish, poultry and game; processed foods-
tuff based on meat; edible oils; dried, preserved, fro-
zen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables; 
pollen prepared as foodstuff.   
 

30 – Pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries and 
bakery products based on flour, desserts based on 
flour and chocolate; yeast, baking powder; flour, se-
molina, starch for food; dried garden herbs.   
 

31 – Agricultural and horticultural products not inc-
luded in other classes; seeds; plants; fresh garden 
herbs.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81820 A 
(800) 1242739  
(891) 2015 02 13 
(731) Uždaroji akcinė bendrovė –  prekybos namai  

"HERMIS"     
Savanoriu pr. 404,  LT-50300 Kaunas,  
Lithuania 

(540)  

Danville 
(511)     
29 – Protein milk; smetana (sour cream); cream (da-
iry products); buttercream; yoghurt; kephir (milk be-
verage); kumys (kumyss) (milk beverage); marga-
rine; milk; milk ferments for culinary purposes; milk 
beverages, milk predominating; whey; milk shakes; 
milk products; rennet; whipped cream; ryazhenka 
(fermented baked milk); fat-containing mixtures for 
bread slices; prostokvasha (soured milk); condensed 
milk; cheese; butter; chocolate nut butter; curd.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81828 A 
(800) 1242858 
(891) 2014 12 30 
(731) DR. THEISS NATURWAREN GMBH     

Michelinstrasse 10, 66424 Homburg,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, gray  
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations and substances; 
lotions for pharmaceutical purposes; medicinal die-
tary supplements; vitamin preparations, including 
beauty capsules; antitussives; medicated candy; na-
tural and homeopathic preparations and substances 
for medical purposes.   
 

30 – Confectionery.  
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 81838 A 
(800) 1108320 
(891) 2015 01 29 
(731) NOVARTIS AG   

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

VYMADA 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81851 A 
(800) 1243000 
(891) 2014 09 26 
(731) FABERGE (UK) LIMITED  

54 Jermyn Street, London SW1Y 6LX,  
Faberge (UK) Limited, United Kingdom 

(540) 

FABERGE 
(511)    
4 – Candles; perfumed candles. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game; jellies, jams; edi-
ble oils; caviar and caviar products; preserved, fro-
zen, dried and cooked fruits and vegetables. 
 

43 – Hotel, bar and restaurant services; provision of 
food and drink; day-nurseries, retirement homes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81853 A 
(800) 1243049 
(891) 2014 11 12 
(731) LINE POINT GLOBAL UK LIMITED 

C/o Fresh IP, St. Johns Innovation Centre,  
Cowley Road, CAMBRIDGE Cambs  
CB4 0WS, United Kingdom 

(540)  

THEO 
(511)     
33 – Alcoholic beverages, except beers; vodka; fla-
voured vodka; vodka with coffee flavour; vodka 
with acai flavour; vodka with blueberry flavour; 
vodka with blackberry flavour; vodka with cherry 
flavour; vodka with citron flavour; vodka with le-
mon flavour; vodka with melon flavour; vodka with 
watermelon flavour; vodka with pineapple flavour; 
vodka with passion fruit flavour; vodka with pome-
granate flavour; vodka with orange flavour; vodka 
with grapefruit flavour; vodka with clementine fla-
vour; vodka with bubble-gum flavour; vodka with 
cake flavour; vodka with vanilla flavour; vodka with 
coconut flavour; vodka with wasabi flavour; vodka 
with tea flavour; vodka with apple flavour; vodka 
with cardamom flavour; vodka with guava flavour; 
vodka with grape flavour; vodka with chocolate fla-
vour; vodka with cocktail flavour; vodka with pear 
flavour; vodka with peach flavour; vodka with spi-
ces flavour. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 81857 A 
(800) 1243123 
(891) 2015 02 02 
(731) LTD "DELFIN CHEMICALS"   

Bolshaya Serpukhovskaya st. 44, Office 19, 
RU-115093 Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 

(591) Black and White  
(511)     
1 – Chemical preparations for scientific purposes; 
fertilizing preparations; fire extinguishing prepara-
tions; tempering and soldering preparations; tanning 
substances; adhesives for industrial purposes. 
 

2 – Paints; varnishes; lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyes; mor-
dants; natural resins, raw. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soap; perfumery; essential oils; 
cosmetics. 
 

4 – Industrial oil; lubricating grease; lubricants; dust 
absorbing compositions; dust binding compositions; 
fuels, including motor spirit, and illuminants; cand-
les and wicks for lighting. 
 

17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating ma-
terials. 
 

19 – Building materials, not of metal; asphalt, pitch 
and bitumen. 
 

27 – Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall-
paper; decorative wall hangings, not of textile. 
 

35 – Retail or wholesale services for goods listed in 
classes 1, 2, 3, 4, 17, 19 and 27. 
 

40 – Treatment of materials. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81862 A 
(800) 904498 
(891) 2014 10 31 
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

"Dymovskoe kolbasnoe proizvodstvo"   
d. 37, ul. Krylatskaya, RU-121614 Moskva,  
Russian Federation 

(540) 
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(591) Black and White  
(511)     
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81894 A 
(800) 1062499 
(891) 2015 04 04 
(731) TRICOUNI SÀRL   

c/o Fiduconsult  Rue Lécheretta 11, CH-1630  
Bulle, Switzerland 

(540)  

Tricouni 
(511)     
25 – Clothing, footwear. 
 

28 – Sporting articles included in this class. 
__________________________________________ 
 
 
(260) AM 2016 81895 A 
(800) 1215013 
(891) 2015 04 02 
(731) GRUPPO COIN SpA   

Via Terraglio, 17, I-30174 VENEZIA  
MESTRE (VE), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)   
35 – Advertising services; business management; 
business administration; office functions; presenta-
tion of goods on communications media, for retail 
purposes; retail sale services and on-line sale 
services of cosmetics, perfumery, soaps, essential 
oils, incenses, scented wood, potpourri, lotions and 
preparations for the care and treatment of the body 
and hair, dentifrices, sachets for perfuming linen, 
bath oils, jewellery, costume jewellery, horological 
and chronometric instruments, grease for footwear, 
grease for leather, candles, perfumed candles, hand-
operated kitchen tools and utensils, cutlery, side 
arms, razors, lamps and lighting fixtures, apparatus 
for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purpo-
ses, paper, cardboard, printed matter, book binding 
material, photographs, stationery, adhesives for sta-
tionery or household use, artists' materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites, instructi-
onal and teaching material, plastic materials for 
packaging, printers type, printing blocks, furniture, 
mirrors, picture frames, decorative objects made of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerscha-

um, and of plastics, household or kitchen utensils 
and containers, non-electric cooking pots and pans, 
combs, sponges, brushes, articles for cleaning purpo-
ses, glassware, porcelain and earthenware, decora-
tions made of crystal, glass or porcelain, textiles, bed 
and table covers, lace and embroidery, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, 
artificial flowers, hair ornaments, carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum and other materials for cove-
ring existing floors, wall hangings (non-textile), ga-
mes and playthings, gymnastic and sporting articles, 
decorations for Christmas trees, smokers' articles; 
services related to the management of department 
stores, shops and outlets; business management 
advisory services relating to franchising; arranging, 
implementation, management and supervision of 
customer loyalty schemes, customer reward sche-
mes; customer incentive schemes, including via the 
Internet in class 35. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81896 A 
(800) 1235015 
(891) 2015 04 03 
(731) TECHNICOLOR  

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 ISSY-LES- 
MOULINEAUX, France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
8 – Hand-operated hand tools and implements; 
cutlery; razors; hair and beard clippers; non-electric 
hair tongs; goffering irons; apparatus for depilation; 
electric and non-electric manicure sets, electric and 
non-electric pedicure sets, electric and non-electric 
fingernail polishers; electric razors, shaving cases; 
electric and non-electric nail clippers, choppers; 
electric hair curling irons, electric hair straightening 
irons.  
 

9 – Apparatus for receiving, recording, transmitting, 
reproducing, storing, encrypting, decrypting sound 
or images; television apparatus; radios; DVD recor-
ders and players, high density optical disks and 
compact disks; MP3 and MP4 players and recorders; 
video recorders; high-fidelity sound systems; appa-
ratus for sending and receiving digital data, decoders 
for receiving multimedia content, especially videos, 
photos and sounds; multimedia players; multimedia 
tablets, mobile electronic apparatus for receiving and 
reading text, sound and images; personal digital as-
sistants; computer software platforms for the digital 
distribution of audio video content and video games; 
projection screens and projectors; overhead projec-
tors; cameras [photography]; video cameras; cam-
corders; e-books; downloadable electronic publica-
tions; compact disks, DVDs, high density optical 
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disks; apparatus for short-range transceivers (walkie 
talkies); apparatus for weather stations; digital pho-
tograph frames; spectacles for 3D (three dimensio-
nal) movies; telephones, smart phones, mobile pho-
nes; data communication and telephone servers, par-
ticularly for global communication networks (similar 
to the Internet); modems; telecommunications rou-
ters; apparatus for satellite navigation and positio-
ning, namely navigation receivers using a global 
positioning satellite (GPS); satellites; satellite dis-
hes; antennas; data processing equipment; compu-
ters; software; computer screens; keyboards; compu-
ter mice; computer printers; scanners for computers, 
portable scanners, hand scanners; mouse pads; UBS 
connectors, flash drives; LC cases (line power adap-
ters) for computers; computer servers; hard disk dri-
ves; memory cards; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
the amplification, modulation, detection of sound; 
audio video cables, computer cables; microphones; 
loudspeakers; cabinets for loudspeakers; mini mobi-
le loudspeakers; headsets; cells and batteries; rechar-
geable batteries; chargers; apparatus for charging 
electric accumulators; remote controls; camera ac-
cessories, cables, batteries, chargers, flashlights, 
stands (tripods), lenses, filters, cases; batteries, char-
gers and holders for mobile telephones and com-
puters; hands-free kits; television wall mounts; 
alarms, whistle alarms; video intercoms; infrared de-
tectors, surveillance cameras, residential alarm kits; 
remote surveillance and video surveillance software; 
motion detectors, smoke detectors, water leakage 
detectors; radio and television transmitters, anten-
nae; apparatus for compressing video, encoders, de-
coders, transcoders, multiplexers; solar panels, pho-
tovoltaic panels, thermal panels, photovoltaic cells, 
solar collectors; solar inverters; solar batteries, bat-
tery chargers; apparatus and instruments for conduc-
ting, transforming, storing, regulating or controlling 
electric current; heat regulating apparatus; monito-
ring instruments for boilers; thermostats; kitchen 
scales, bathroom scales; baby monitors; motion de-
tectors, smoke detectors, water leakage detectors, 
gas detectors; pedometers. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments (including artificial limbs, eyes 
and teeth); light therapy apparatus; massage appa-
ratus; gloves for massage; surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments, artificial 
limbs, eyes and teeth; body composition analyzers 
(muscle mass, calories), heart rate monitors; appa-
ratus for measuring body temperature; sweat detec-
tors; blood pressure monitors; blood glucose meters; 
pulse oximeters; electrocardiographs; sleep measu-
ring apparatus; physical exercise apparatus for medi-
cal purposes; dental water apparatus for cleaning 
teeth and gums. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 81909 A 
(800) 1243690 
(891) 2014 11 14 
(731) Autonomous Non-Profit Organization for  

Higher Education "SKOLKOVO INSTITUTE  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY" 
Novaya St, 100, Skolkovo Village,  
Odintsovskiy District, RU-143025 Moscow  
region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, green and white  
(511)     
16 – Note books; pads [stationery]; newspapers; ma-
gazines [periodicals]; periodicals; printed publica-
tions; books; teaching materials [except apparatus]; 
printed matter; writing or drawing books; transpa-
rencies [stationery]; manuals [handbooks]; shields 
[paper seals]. 
 

25 – Bandanas [neckerchiefs]; jackets [clothing]; 
clothing; sweaters; headgear for wear; tee-shirts. 
 

35 – Commercial information agencies; computeri-
zed file management; demonstration of goods; opi-
nion polling; marketing studies; business informa-
tion; commercial information and advice for consu-
mers [consumer advice shop]; business investiga-
tions; business research; marketing research; person-
nel recruitment; business management and organiza-
tion consultancy; business organization consultancy; 
business management consultancy; personnel mana-
gement consultancy; professional business consul-
tancy; layout services for advertising purposes; mar-
keting; business management of performing artists; 
business appraisals; business management assistan-
ce; commercial or industrial management assistance; 
commercial intermediation services; provision of 
commercial and business contact information; provi-
ding business information via a web site; sales pro-
motion for others; radio advertising; advertising; on-
line advertising on a computer network; television 
advertising. 
 

41 – Academies [education]; lending libraries; phy-
sical education; publication of books; education in-
formation; recreation information; entertainment in-
formation; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; correspondence courses; practical 
training [demonstration]; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; arranging and 
conducting of colloquiums; arranging and conduc-
ting of congresses; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging and conducting of seminars; ar-
ranging and conducting of symposiums; organiza-
tion of competitions [education or entertainment]; 
vocational guidance [education or training advice]; 
vocational retraining; providing on-line videos, not 
downloadable; providing on-line music, not down-
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loadable; publication of electronic books and jour-
nals on-line; publication of texts, other than publi-
city texts; tutoring; educational services; coaching 
[training]. 
 

42 – Computer system analysis; industrial design; 
graphic arts design; oil-field surveys; engineering; 
biological research; mechanical research; chemical 
research; research and development of new products 
for others; scientific research; technical research; 
information technology [IT] consultancy; computer 
software consultancy; software as a service [SaaS]; 
providing information on computer technology and 
programming via a web site; providing search engi-
nes for the internet; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; com-
puter system design; computer software design; con-
sultancy in the field of energy-saving; scientific 
laboratory services; cloud computing services; phy-
sics [research]; surveying. 
 

45 – Legal research; intellectual property consultan-
cy; monitoring intellectual property rights for legal 
advisory purposes; licensing of intellectual property; 
licensing of computer software [legal services]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81911 A 
(800) 1243709 
(891) 2014 11 11 
(731) Tovarishchestvo s ogranichennoi  

otvetstvennostju "ANADOLU Marketing"   
pr. Raiymbeka 351B, 050034 g. Almaty, 
Kazakstan 

(540) 

 
(591) Green, brown, white and red  
(511)     
29 – Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; beans, preser-
ved; soya beans, preserved; sauerkraut; vegetables, 
tinned; fruits, tinned; gherkins; piccalilli; peas, pre-
served; marmalade; olives, preserved; soups, vege-
table soup preparations; jams; vegetable salads; fruit 
salads; tomato juice for cooking; vegetable juices for 
cooking; frozen fruits; preserved fruits; olive oil for 
food; potato crisps; fruit chips; nuts, dried; tomato 
purée. 
 

35 – Advertising; sales promotion for others of 
goods related to classes 29 and 30. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods 
related to classes 29 and 30. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81915 A 
(800) 1243279 
(891) 2015 02 18 

(731) KRONOPLUS TECHNICAL AG   
Rütihofstrasse 1, CH-9052 Niederteufen,  
Switzerland 

(540)  

KRONOART 
(511)     
17 – Packing, stopping and insulating materials. 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames; furniture ma-
de of wood or wood substitutes; drawers (furniture 
parts); goods, not included in other classes, of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale-
bone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics. 
 

27 – Floor coverings; wall coverings other than of 
textile materials; vinyl floor coverings; resilient 
hard-surface coverings for floors, walls and other 
surfaces; hard-surface coverings for floors. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81918 A 
(800) 1243336 
(891) 2015 02 23 
(731) FOSHAN CITY NANHAI POPULA FAN  

CO., LTD.   
Xincheng Development Zone,  Xiaotangshi  
Mountain,  Nanhai District, Foshan,  
Guangdong Province, China 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(511)     
7 – Blowing machines for the compression, exha-
ustion and transport of gases; blowing machines for 
the compression, sucking and carrying of grain; pne-
umatic transporters; bellows [machines]; blowing 
machines; air condensers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81920 A 
(800) 1243356 
(891) 2015 02 20 
(731) GRIESSON – DE BEUKELAER GMBH &  

CO. KG   
August-Horch-Strasse 23, 56751 Polch,  
Germany 

(540)  

NATSNACKS 
(511)     
30 – Bread; pastry; confectionery; crackers ; savory 
and salted biscuits; cheese-flavored biscuits; cereal 
based snack food; biscuits; cakes; chocolate; sugar 
confectionery; marzipan. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 81924 A 
(800) 1243424 
(891) 2014 11 20 
(731) APPLE INC.   

1 Infinite Loop,  Cupertino CA 95014, USA 
(540)  

QUICKTYPE 
(511)     
9 – Computer software, namely, computer software 
for creating, authoring, editing, and displaying text; 
electronic mail and messaging software. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81938 A 
(800) 1243906 
(891) 2015 02 23 
(731) MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFEE  

GMBH   
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen,  
Germany 

(540)  

JACOBS VELOUR 
(511)    
30 – Coffee; coffee extracts; coffee substitutes; caf-
feine-free coffe; coffee-based beverages and prepa-
rations for making such beverages; tea. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81939 A 
(800) 1243940 
(891) 2014 07 18 
(731) SWAGELOK COMPANY  

29500 Solon Road, Solon OH 44139, USA 
(540) 

 
(591) Black and white  
(511)    
1 – Chemical compound for detecting leaks in gas 
and fluid lines; chemical compound which will not 
freeze at low temperatures for detecting leaks in gas 
and fluid lines. 
 

4 – Lubricant oils for glass seals and for titanium, 
stainless steel, steel, and alloy fitting threads, o-rings 
and gaskets.  
 

6 – Manually operated metal valves for tubes, pipes 
and hoses; metal valves not being parts of machines; 
metal glands, ferrules and nuts for tubes, pipes and 
hoses; metal straight, elbow, tee and cross fittings 
for tubes, pipes and hoses; metal vacuum fittings for 
tubes, pipes and hoses; metal couplings for tubes, 
pipes and hoses; metal reducer fittings for tubes, 

pipes and hoses; metal adapter fittings for tubes, pi-
pes and hoses; metal port connector fittings for tu-
bes, pipes and hoses; metal quick disconnect fittings 
for tube, pipe and hose end connections; metal tu-
bing; flexible metal tubing and hose; metal convo-
luted tubing; metal pipes used for gas distribution; 
metal seals for tubes, pipes and hoses; metal clamps 
for tubes, pipes and hoses; metal caps for tubes, 
pipes and hoses; metal plugs for tubes, pipes and 
hoses; metal compressed gas cylinders sold empty 
for use with hydraulic and pneumatic systems; metal 
cylinders for fluids sold empty; metal thermowells; 
metal manifolds for use with hydraulic and pneu-
matic systems. 
 

7 –  Electrically-powered machines and electrically-
powered tools for cutting, bending, deburring, and 
swaging tube and hose; electric tube bender machi-
ne; electric arc welding machines, welding cooling 
plates, weld head bench mounting brackets attached 
to work benches, weld held fixture tool, welding 
collets for tubes, pipes and fittings; valves as ma-
chine components; pressure transducers as parts of 
machines; pneumatic valve actuators; regulators 
being parts of machines; gas and liquid filters being 
parts of machines; welding electrodes; control val-
ves for regulating the flow of gases and liquids.  
 

8 – Hand-operated tools for cutting, sawing, ben-
ding, deburring and swaging tube and hose; wren-
ches. 
 

9 – Welding apparatus, namely, remote pendant con-
trols, weld head centering gauges, weld arc gap 
gauges; pressure gauges for gas and fluid; fittings 
gap inspection apparatus; electrical transducer; elec-
tric or electronic sensors for sensing flow of fluid; 
pressure transducers and transmitters that convert 
hydraulic or pneumatic pressure into analog elec-
trical signals for monitoring and controlling hyd-
raulic or pneumatic systems; electric valve actuators; 
pressure relief valves for fluid systems; thermome-
ters; flowmeters; calibration devices for calibrating 
fluid systems. 
 

11 – Pressure regulators for gas installations.  
 

17 – Pipe joint sealant; sealant compounds for joints; 
non-metal gaskets for fluid systems; non-metal, plas-
tic and rubber hoses for industrial applications; plas-
tic pipe and flexible pipe not of metal; plastic glands 
and ferrules for plastic tubes, flexible pipes and non-
metal hoses; all the aforesaid goods for research, 
instrumentation, pharmaceutical, oil and gas, power 
generation, chemical, petrochemical, sanitary and 
semiconductor industry purposes; non-metallic fle-
xible pipes and hose fittings; flexible tubes of plastic 
and plugs therefor; metal gaskets for tubes, pipes 
and hoses; non-metal pipe couplings and joints; non-
metal tubing and tubing couplings for joining and 
terminating pipes. 
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20 – Plastic valves being other than machine parts; 
plastic nuts. 
 

35 – Logistics management, marketing, inventory 
control, and customer services management for 
others in the fields of biopharmaceutical, food, beve-
rage, dairy, oil and gas, power generation, chemical, 
petrochemical, shipbuilding, pulp and paper, and 
semi-conductor technologies; business management 
consultancy; business organization consultancy; bu-
siness management assistance; business information; 
procurement, namely, purchasing of fluid systems 
equipment for others used in the process of analy-
tical instrumentation, biopharmaceutical, food, beve-
rage, dairy, oil and gas, power generation, chemical, 
petrochemical, shipbuilding, pulp and paper, and 
semi-conductor industries.  
 

37 – Rental of equipment, namely, weld systems, tu-
be benders, and other equipment, namely, tube fla-
ring tools, gap inspection gauges, depth marking 
tools and tube cutters for the support of fluid sys-
tems technologies used in the process and analytical 
instrumentation, biopharmaceutical, food, beverage, 
dairy, oil and gas, power generation, chemical, pet-
rochemical, shipbuilding, pulp and paper, and semi-
conductor industries.  
 

39 – Shipping and delivery services, namely, pickup 
and transportation, and delivery of goods used in the 
process and analytical instrumentation, biopharma-
ceutical, food, beverage, dairy, oil and gas, power 
generation, chemical, petrochemical, shipbuilding, 
pulp and paper, and semi-conductor industries by 
various modes of transportation. 
 

40 – Treatment of metal goods used in the process 
and analytical instrumentation, biopharmaceutical, 
food, beverage, dairy, oil and gas, power generation, 
chemical, petrochemical, shipbuilding, pulp and pa-
per, and semi-conductor industries; assembly of 
fluid systems for others. 
 

41 – Educational training services, namely, conduc-
ting classes and providing electronic and on-site tra-
ining in the field of fluid system technologies equ-
ipment for goods used in the process and analytical 
instrumentation, biopharmaceutical, food, beverage, 
dairy, oil and gas, power generation, chemical, pet-
rochemical, shipbuilding, pulp and paper, and semi-
conductor industries, and distributing course mate-
rials in connection therewith.  
 

42 – Testing, analysis and evaluation of the goods of 
others for the purpose of certification, engineering 
consultancy, chemistry consultancy, in the fields of 
process and analytical instrumentation, biopharma-
ceutical, food, beverage, dairy, oil and gas, power 
generation, chemical, petrochemical, shipbuilding, 
pulp and paper, and semi-conductor technologies; 
quality control; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 81946 A 
(800) 1244787 
(891) 2014 11 05 
(731) NEMIROFF  INTELLECTUAL PROPERTY  

ESTABLISHMENT  
Städtle 31, FL-9490 Vaduz  (LI),  
Liechtenstein 

(540) 

 
(591) White, black, dark gray, light gray, dark blue,  

red, brown, pink, and light pink  
(526) PREMIUM DE LUXE 
(511)     
32 – Beer; mineral and sparkling waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making be-
verages; non-alcoholic aperitifs, lithia water; seltzer 
water; soda water; waters (beverages); carbonated 
waters; mineral waters (beverages); table waters; 
quass (rye beer) (non-alcoholic drink); non-alcoholic 
cocktails; lemonades; peanut milk (soft drinks); 
almond milk (drink); soft drinks; isotonic drinks; 
non-alcoholic drinks based on honey; non-alcoholic 
drinks based on aloe vera; drinks based on milk 
whey; non-alcoholic ciders; non-alcoholic fruit nec-
tars; orgeat; beer; ginger beer; malt beer; powders 
for the manufacture of carbonated beverages; sar-
saparilla (soft drink); syrups for lemonades; syrups 
for beverages; smoothies (drinks based on fruit or 
vegetable mixtures); tomato juice (drink); non-alco-
holic apple juice; vegetable juices (beverages); fruit 
juices; preparations for making carbonated water; 
preparations for making liqueurs; compositions for 
the manufacture of mineral water; preparations for 
making beverages; malt wort; unfermented grape 
must; beer wort; grape must non fermentable; bre-
wing syrup; malt wort, tablets for the manufacture of 
carbonated beverages; sherbet (drink); non-alcoholic 
fruit extracts; hop extracts for the manufacture of 
beer; essences for making beverages. 
 

33 – Alcoholic beverages (except beers); aperitifs; 
arrack; brandy; wines; grape pomace wine; whiskey; 
vodka; anise vodka; cherry vodka; gin; digestifs 
(liqueurs and spirits); cocktails; curacao; anise li-
queur; liqueurs; mixed alcoholic beverages, except 
beer-based beverages; alcoholic beverages, except 
beer; alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
beverages; beverages obtained by distillation; honey 
beverage (mead); mint liqueur; bitters; rum; sake 
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(saki); pear cider; ciders; rice alcohol; alcoholic ex-
tracts; alcoholic fruit extracts; alcoholic essences. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81952 A 
(800) 1244894 
(891) 2015 01 13 
(731) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU  

VIDPOVIDALNISTIU  "NATSIONALNA  
HORILCHANA KOMPANIIA"   
Smilianske shose, 8-i kilometer,  bud. 2,  
s. Stepanky,  Cherkaskyi raion, Cherkaska  
oblast 19632, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
33 – Alcoholic beverages (except beer); aperitifs; 
arak (arrack); brandy; wines; flavored wines; white 
wines; table grape wines; dessert wines; sparkling 
wines; zestful wines; liqueur wines; strong wines; 
muscat wines; semi-sweet wines; semi-dry wines; 
foaming wines, including carbonated wines; fruit 
wines; rose wines; table wines; dry wines; red wi-
nes; whisky; vermouths; anisette; anise [liqueur]; 
hydromel [mead]; kirsch; perry; gin; cocktails; cura-
cao; liqueurs; peppermint liqueurs; distilled bevera-
ges; alcoholic beverages containing fruit; bitters; 
piquette; rice alcohol; rum; sake; cider; spirits [be-
verages]; alcoholic extracts; alcoholic essences; di-
gesters [liqueurs and spirits]; fruit extracts, alcohol-
lic; low alcohol beverages except beers containing 
not more than 12% by volume of alcohol. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81960 A 
(800) 1244053 
(891) 2015 01 17 
(731) KEYMILE GmbH   

Wohlenbergstraße 3, 30179 Hannover, Germany 
(540)   

XMC 
(511)     
9 – Transmitting and receiving apparatus for use 
with the transmission technique via lines; trans-
mitting and receiving apparatus for use with wireless 
transmission.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81968 A 
(800) 1244105 
(891) 2015 01 27 
(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH  

LTD.)   
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502  
Biel/Bienne, Switzerland 

(540)  

SWATCH TOUCH 
(511)     
9 – Apparatus for recording, transmission and rep-
roduction of sound or images; magnetic recording 
media, sound recording disks; compact disks, DVDs 
and other digital recording media; apparatus ena-
bling the playing of compressed sound files (mp3); 
calculating machines and data processing equip-
ment, software; games for mobile telephones, for 
computers and for digital personal stereos; electronic 
game software for mobile telephones, for computers 
and for digital personal stereos; computers, portable 
computers, handheld computers, mobile computers, 
personal computers, wrist computers, electronic tab-
lets and mobile and computer devices, digital perso-
nal stereos, mobile telephones and new-generation 
mobile telephones incorporating greater functiona-
lity (smartphones); telecommunication apparatus 
and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion, reproduction of sound or images, particularly 
mobile telephones and new-generation mobile telep-
hones incorporating greater functionality (smartp-
hones); handheld electronic apparatus for accessing 
the Internet and sending, receiving, recording and 
storing of short messages, electronic messages, tele-
phone calls, faxes, video-conferences, images, so-
und, music, text and other digital data; handheld 
electronic apparatus for wireless receiving, storing 
and transmitting of data or messages; handheld elec-
tronic apparatus for monitoring and organizing per-
sonal information; handheld electronic apparatus for 
global positioning [GPS] and displaying maps and 
transport information; handheld electronic devices 
for detecting, monitoring, storing, surveillance and 
transmitting data relating to the user activity, namely 
position, itinerary, distance traveled, heart rate; co-
vers for computers, portable and mobile telephones; 
optical apparatus and instruments, particularly spec-
tacles, sunglasses, magnifying glasses; cases for spe-
ctacles, magnifying glasses and sunglasses; batteries 
for electronic apparatus and computers, batteries for 
timepieces and chronometric instruments. 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods ma-
de of these materials or coated therewith included in 
this class, namely figurines, trophies; jewelry, name-
ly rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, bro-
oches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry 
caskets (cases), cases; precious stones, semi-pre-
cious stones; timepieces and chronometric instru-
ments, namely chronometers, chronographs, clocks, 
watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as 
well as parts and accessories for the aforesaid goods, 
namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch 
cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch 
chains, movements for timepieces, watch springs, 
watch glasses, presentation cases for timepieces, 
cases for timepieces.  
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 81970 A 
(800) 1244136 
(891) 2014 09 11 
(731) TİKON TEKNOLOJİ DIŞ  TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ  
Milangaz Caddesi No:50 Kartal, İSTANBUL,  
Turkey 

(540) 

 
(591) white, red  
(511)     
6 – Ores of non-precious metal; common metals and 
their alloys and semi-finished products made of the-
se materials; goods and materials of common metal 
used for storage, wrapping, packaging, sheltering 
and building purposes, containers of metal (storage, 
transport), fences and transportable buildings made 
of metal, ladders of metal; goods of common metal 
for filtering and sifting purposes, included in this 
class; doors, windows, shutters, jalousies and their 
cases and fittings of metal; non-electric cables and 
wires of metal; ironmongery, small hardware of 
metal; ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, 
chimney caps, manhole covers, grilles of metal for 
ventilation, heating, sewage, telephone, underground 
electricity and air conditioning installations from 
metal; metal panels or boards (non-luminous and 
non-mechanical) used for signalling, route showing, 
publicity purposes, signboards of metal, advertise-
ment columns of metal, signaling panels of metal; 
pipes of metal for transportation of liquids and gas 
and their metal fittings, valves of metal, drilling 
pipes of metal; safes (strong boxes) of metal; metal 
railway materials; bollards of metal, floating docks 
of metal, mooring buoys of metal, anchors; metal 
moulds for casting, other than machine parts; works 
of art made of common metals or their alloys; metal 
closures, bottle caps of metal; metal poles; metal 
pallets and metal ropes for lifting, loading and 
transportation purposes; metal hangers, ties, straps, 
tapes and bands used for load-lifting and load-
carrying; wheel chocks made primarily of metal. 
 

7 – Machines, machine tools and industrial robots 
for processing and shaping wood, metals, glass, 
plastics and minerals; construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in construc-
tion; lifting, loading and transmission machines and 
robotic mechanisms (machines) for lifting, loading 
and transmission purposes; machines and robotic 
mechanisms (machines) for use in agriculture and 
animal breeding, machines and robotic mechanisms 
(machines) for processing cereals, fruits, vegetables 
and food; engines and motors, other than for land 
vehicles, parts and fittings therefor; parts of land 
vehicle motors and engines, included in this class; 
bearings (parts of machines), roller or ball bearings; 
machines for mounting and detaching tires; alter-

nators, current generators, electric generators, cur-
rent generators operated with solar energy; painting 
machines, automatic spray guns for paint, electric 
punching machines and guns, electric adhesive tape 
dispensers (machines), electric guns for compressed 
gas or liquid spraying machines, electric hand drills, 
electric hand saws, electric jigsaw machines, spiral 
machines, compressed air machines, compressors 
(machines), vehicle washing installations, robotic 
mechanisms (machines) with the abovementioned 
functions; electric welding machines, electric arc 
welding apparatus, electric soldering apparatus, elec-
tric arc cutting apparatus, electrodes for welding 
machines, industrial robots (machines) with the abo-
vementioned functions; printing machines; packa-
ging machines, filling, plugging and sealing machi-
nes, labellers (machines), sorting machines, Indus-
trial robots (machines) with the abovementioned 
functions, electric packing machines for plugging 
and sealing of plastics; machines for textile process-
sing, sewing machines, industrial robots (machines) 
with the abovementioned functions; pumps other 
than parts of machines or engines, fuel dispensing 
pumps for service stations, self- regulating fuel 
pumps; electric kitchen machines for chopping, grin-
ding, crushing, mixing and mincing foodstuff, was-
hing machines, laundry washing machines, dish-
washers, spin driers (not heated), electric cleaning 
machines for cleaning floors, carpets or floorings, 
vacuum cleaners and parts thereof; automatic 
vending machines; galvanizing and electroplating 
machines; electric or electronic door openers and 
closers; joints (parts of engines). 
 

11 – Lighting installations; lights for vehicles and 
interior-exterior spaces; heating and steam genera-
ting installations; stoves for heating purposes using 
solid, liquid or gas fuels; electric stoves for heating 
purposes; kitchen stoves; installations for air-con-
ditioning and ventilating; cooling installations and 
freezers; electric and gas-powered devices, installa-
tions and apparatus for cooking, drying and boiling; 
electric laundry driers; hair driers; hand drying ap-
paratus; sanitary installations; taps (faucets); shower 
installations; toilets (water-closets); shower and 
bathing cubicles; bath tubs; sinks; wash-hand basins 
(parts of sanitary installations); water softening 
apparatus; water purification apparatus; water purifi-
cation installations; waste water purification install-
lations; electric bed warmers and electric blankets, 
not for medical use; electric pillow warmers; electric 
or non-electric footwarmers; hot water bottles; filters 
for aquariums and aquarium filtration apparatus; 
industrial type installations for cooking, drying and 
cooling purposes; pasteurizers and sterilizers. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; office functions; 
secretarial services; arranging newspaper subscrip-
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tions for others; compilation of statistics; rental of 
office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for una-
vailable subscribers; business management, business 
administration and business consultancy; account-
ting; commercial consultancy services; personnel 
placement; employment agencies; personnel recruit-
ment; import-export agencies; assignment of tempo-
rary staff (paying invoices, taxes, traffic issues, busi-
ness follow-up in the name of 3rd parties); business 
appraisal services for commercial or industrial pro-
ducts; auctioneering; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods namely, val-
ves, wires, electrodes, welding machines, emery 
stones for machines, heating boiler, combi boiler, 
enabling customers to conveniently view and pur-
chase those goods, such services may be provided by 
retail stores, wholesale outlets, by means of elec-
tronic media or through mail order catalogues. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81971 A 
(800) 947792 
(891) 2015 03 05 
(731) KLASMANN-DEILMANN GMBH 

Georg-Klasmann-Strasse 2-10,  49744 Geeste, 
Germany 

(540) 

 
(591) Black, green  
(511)     
1 – Peat extracts, including white peat extracts, for 
plant cultivation and for gardening, peat dust, peat 
being fertilizer, artificial and natural fertilizers, peat 
products of peat and artificial plant fertilizers, 
preparations for keeping flowers fresh, potting com-
post, in particular potting compost in bags and balls, 
as well as other products for horticultural purposes 
(all the aforesaid goods included in this class). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81973 A 
(800) 1244170 
(891) 2014 10 30 
(731) UPL Ltd.   

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road,  
Khar (West), Mumbai 400 052, Maharashtra,  
India 

(540)  

PASSION LIKE OURS 
(511)     
1 – Fertilizer and chemical products for use in agri-
culture, multi-micro nutrient fertilizers, organic plant 
growth nutrients, additives chemical to fungicides, 
additives chemical to insecticides, flower presserva-
tives, chemicals for forestry, phosphorus. 

5 – Pesticides, insecticides, fungicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, preparations 
for killing weeds and destroying vermin. 
 

31 – Seeds, seedlings, agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes, fresh fruits and vegetables, seeds natural 
plants and flowers. 
 

44 – Medical services; veterinary services, hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agri-
culture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81974 A 
(800) 1244171 
(891) 2014 11 14 
(731) UPL Ltd.   

Madhu Park, 11th Road, Khar (West),  
Mumbai 400 052, Maharashtra, India 

(540)  

UNITED PHOSPHORUS 
LIMITED 

(511)     
1 – Fertilizer and chemical products for use in agri-
culture, multi-micro nutrient fertilizers, organic plant 
growth nutrients, additives chemical to fungicides, 
additives chemical to insecticides, flower presser-
vatives, chemicals for forestry, phosphorus. 
 

5 – Pesticides, insecticides, fungicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, preparations 
for killing weeds and destroying vermin. 
 

31 – Seeds, seedlings, agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes, fresh fruits and vegetables, seeds natural 
plants and flowers. 
 

44 – Medical services; veterinary services, hygienic 
and beauty care for human beings or animals; ag-
riculture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81976 A 
(800) 1244193 
(891) 2015 01 08 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY   

12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
12 – Automobiles; parts and accessories for auto-
mobiles; tires for vehicle wheels; tubes for vehicle 
wheels; suspension shock absorbers for vehicles; 
braking devices for vehicles; power transmissions 
and gearings for land vehicles; bearings for land 
vehicles; couplings for land vehicles; axle journals; 
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lorries; dump cars; buses; trucks; passenger cars 
[automobiles]; passenger cars for more than 7 pas-
sengers; speed change gears for land vehicles; trans-
missions for land vehicles; automobile engines.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81977 A 
(800) 1044331 
(891) 2015 03 11 
(731) LORENZ SNACK-WORLD HOLDING  

GMBH  
Adelheidstr. 4/5,  30171 Hannover, Germany 

(540)  

Crustics 
(511)     
29 – Extruded potato products for food (except po-
tato flour), included in this class, potato crisps, po-
tato sticks; raisins, hazelnut, peanut, cashew and pis-
tachio kernels and almonds, dried, roasted, salted 
and/or spiced; snack products on the basis of nuts, 
processed nuts, dried fruit, fruit snacks. 
 

30 – Pastry and confectionery, biscuits, cakes, cho-
colate, chocolate products, pralines, sweetmeats, 
sweets, marzipan, popcorn, cereal snacks, rice 
snacks, salted biscuits, salted sticks, salted pretzels. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82052 A 
(800) 1245221 
(891) 2015 02 12 
(731) NADER GMBH   
Rehetobelstrasse 69a, CH-9016 St. Gallen, 
Switzerland 
(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
6 – Building materials of metal; pipes of metal; me-
tal pipe couplings; coupling sleeves of metal inc-
luded in this class; collars of metal for fastening 
pipes; products of metal not included in other 
classes, metal pipes for liquid and gas transfer; 
valves of metal other than parts of machines; conduit 
components of metal for liquid and gas transfer 
included in this class.  
 

7 – Joints (parts of engines); machine couplings and 
transmission components (other than for land vehic-
les); stuffing boxes (parts of machines); machines 
and machine tools; motors and engines (other than 
for land vehicles), agricultural machines; compo-
nents for machines, motors and engines included in 
this class. 
 

12 – Joints for land vehicles; couplings for land ve-
hicles; structural parts for land vehicles; vehicles; 
apparatus for locomotion by land, air or water; com-
ponents for land vehicles included in this class. 

17 – Gaskets; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from these materials and not 
included in other classes; plastics in extruded form 
for use in manufacture; packing, stopping and in-
sulating materials; flexible pipes not of metal; pipe 
joints not of metal; conduit components not of metal 
for liquid and gas transfer included in this class.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82087 A 
(800) 1245417  
(891) 2014 10 21 
(731) YUEQING ONESTO ELECTRIC  CO., LTd 

Jiangjiaqiao, North Baixiang, Yueqing   
325600 Wenzhou, China 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)    
9 – Signal lanterns; watt-hour meters; switches, el-
ectric; circuit breakers; instrument transformers; 
fuses; stabilized voltage power supply; relays, elec-
tric; plugs, sockets and other contacts [electric con-
nections]; distribution boxes [electricity]; lightning 
arresters; measuring instruments. 
 

11 – Lamps; searchlights; stage lamps and lanterns; 
daylight fluorescent lamp tubes; light bulbs; venti-
lation [air-conditioning] installations and apparatus; 
air conditioning apparatus; hydrants; water towers; 
water-pipes for sanitary installations.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82088 A 
(800) 1245424 
(891) 2014 10 01 
(731) ARVEN İLAÇ  SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ   
İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi  
No:14,  İstinye-Sarıyer  TR-34460  
İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
purposes; dietary supplements, including those adap-
ted for medical purposes; nutritional supplements; 
dietary supplements for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted for me-
dicinal purposes; dental preparations and articles; 
sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers, including those made of paper and textiles; 
deodorants, other than for human beings or for ani-
mals; air deodorising preparations; disinfectants; 
antiseptics; detergents for medical purposes.  
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82115 A 
(800) 1245490 
(891) 2014 12 24 
(731) KROSS SA  

Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland 
(540) 

 
(591) Black and light blue.   
(511)     
12 – Bicycles, tricycles, mopeds, scooters, bicycle 
carts, parts and fittings for two-wheeled vehicles, 
covers, guards, single and multi-slot racks, supports, 
carriers, luggage nets, safety chairs for children, bas-
kets, trailers, anti-glare devices, bicycle pumps, 
mudguards, mirrors, bicycle bells and horns, direc-
tion signals, bicycle stands, spoke clips for wheels, 
all for two-wheeled vehicles.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82116 A 
(800) 1245495 
(891) 2015 02 05 
(731) Big Duck Games, LLC 

18685 NE, 56th Ct., Redmond WA 98052,  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
9 – Computer game software for use on mobile and 
cellular phones.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82121 A 
(800) 1245534 
(891) 2015 03 19 
(731) HIPP & CO    

Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln,  
Switzerland 

(540)  

Bebivita 
(511)     
5 – Protein preparations extracted from vegetable 
and animal products for medical purposes for human 
consumption; pharmaceutical products; dietetic sub-
stances for children and invalids, adapted for me-
dical use; food for babies, including fruit purees and 
vegetable purees; lotions, creams and bath prepara-
tions for medical purposes, in particular intended for 
babies and infants; breast-nursing pads; nutritional 
supplements for medical and/or non-medical purpo-
ses, with a base of proteins, fats, carbohydrates 
and/or roughage, with added vitamins, fatty acids, 
minerals, trace elements, either simply or in combi-
nation.   
__________________________________________ 

(260) AM 2016 82122 A 
(800) 1245553  
(891) 2015 03 18 
(731) FEDERALNOYE BYUDZHETNOYE  

UCHREZHDENIYE   
"GOSUDARSTVENNY INSTITUT  
LEKARSTVENNYKH SREDSTV I  
NADLEZHASCHIKH PRAKTIK"     
6, Lavrov per. RU-109044 Moscow, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82126 A 
(800) 1246770 
(891) 2014 12 11 
(731) OPENMARK LIMITED 

Road Town, PO Box 3540, 19 Waterfront  
Drive, Tortola VG 1110, British Virgin Islands 

(540) 

 
(591) Silver and black  
(511)     
34 – Absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 
jars; electronic cigarettes; snuff; lighters for smo-
kers; tobacco pouches; match boxes; matches; fires-
tones; snuff boxes; cigar cases; humidors; pipe cle-
aners for tobacco pipes; tobacco pipes; mouthpieces 
for cigarette holders; cigar cutters; ashtrays for smo-
kers; spittoons for tobacco users; match holders; pi-
pe racks for tobacco pipes; cigarillos; cigars; gas 
containers for cigar lighters; cigarette cases; herbs 
for smoking; tobacco; chewing tobacco; cigarette 
filter, cigarette tips; cigarette paper; books of ciga-
rette papers; cigarette holders; cigar holders; cigare-
ttes; pocket machines for rolling cigarettes; cigare-
ttes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82128 A 
(800) 1246815 
(891) 2014 12 03 
(731) PUBLICHNE AKTSIONERNE  

TOVARYSTVO "KHARKIVSKA 
BISKVITNA FABRYKA"   
vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine 
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(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
30 – Peanut confectionery; sponge cakes; cereal 
bars; high-protein cereal bars; farinaceous foods; 
pastries; buns; sandwiches; waffles; oat-based food; 
biscuits; cookies; cake frosting [icing]; custard; rice-
based snack food; cereal-based snack food; cereal 
preparations; marshmallow; cocoa; caramels [can-
dy]; lozenges [confectionery]; pastilles [confectione-
ry]; confectionery; sugar confectionery; confectione-
ry for decorating Christmas trees; liquorice [confec-
tionery]; candy; marzipan; macaroons [pastry]; al-
mond paste; almond confectionery; dessert mousses 
[confectionery]; chocolate mousses; mint for confec-
tionery; peppermint sweets; stick liquorice [confec-
tionery]; chips [cereal products]; pies; fondants 
[confectionery]; pralines; gingerbread; puddings; 
cake powder; rice cakes; malt biscuits; petit-beurre 
biscuits; cakes; petits fours [cakes]; cake batter; cake 
dough; pastry dough; crackers; tarts; fruit jellies 
[confectionery]; halvah; sweetmeats [candy]; choco-
late. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82129 A 
(800) 1246817 
(891) 2014 12 10 
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt. 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 
(540) 

HINBEL 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use; die-
tetic substances adapted for medical use; vitamin 
compositions, mineral food supplements; dietary 
supplements; sanitary preparations for medical 
purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82131 A 
(800) 1246854 
(891) 2015 02 16 
(731) IVOCLAR VIVADENT AG   

Bendererstrasse 2, FL-9494 SCHAAN,  
Liechtenstein 

(540)  

Pro Art Wax Disc for Zenotec 
(511)     
5 – Materials for use in dentistry, in particular ma-
terials and accessories for the manufacture of 
crowns, bridges and prostheses. 
 

10 – Apparatus, devices, tools and instruments used 
in dentistry and dental technology, in particular 
ingots made of resin, metal or ceramic. 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 82132 A 
(800) 1246877 
(891) 2015 02 23 
(731) JSC "EURASIAN FOODS CORPORATION" 

69 Bayzakov Str., 050026 Almaty,Kazakstan 
(540) 

 
(591) Black and White  
(526) The trademark is protected as a whole. "EU-
RASIAN FOODS CORPORATION" shall not be 
subject to independent legal protection.  
(511)     
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables, including tomato puree, preserved beans, 
preserved peas, preserved mushrooms, preserved 
onions, preserved garlic, gherkins; piccalilli; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats, including sunflower oil for food, 
maize oil, palm oil for food, palm kernel oil for 
food, rape oil for food, butter, margarine, fat-con-
taining mixtures for bread slices; potato chips, fruit 
chips; sunflower seeds, prepared; nuts, prepared. 
 
30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, ar-
tificial coffee; flour and preparations made from ce-
reals; groats for human food; bread; pastry and con-
fectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-pow-
der; salt, mustard; vinegar, spices; sauces (condi-
ments), soya sauce, tomato sauce, mayonnaise, ket-
chup [sauce], fruit coulis [sauces], dressings for sa-
lad; marinades; spices; seasonings; ice for refres-
hment; popcorn. 
43 – Services for providing food and drink, inclu-
ding snack-bars, cafes, cafeterias, restaurants, self-
service restaurants, canteens, bar services, food and 
drink catering; temporary accommodation. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82135 A 
(800) 1246039 
(891) 2014 12 16 
(731) EASTPHARMA S.A.R.L.  

5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg  
999, Luxembourg 

(540) 

 
(591) Blue and green  
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or veteri-
nary use, food for babies; dietary supplements for 
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humans and animals; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82136 A 
(800) 1246887 
(891) 2015 03 10 
(731) "ARARAT" Food Factory LLC   

Sharuri 37, Yerevan, Armenia 
(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82137 A 
(800) 1246043 
(891) 2014 11 27 
(731) LEO Pharma A/S   

Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,  
Denmark 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
3 – Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetic preparations, including, preparations for 
the reconditioning of hair and skin after medicinal 
treatments; medicated soaps; medicated shampoos 
and artificial fingernails. 
 

5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases; powders, foams, spray, cre-
ams, lotions, gels and foundation for the treatment of 
dermatological disorders.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82138 A 
(800) 1246898 
(891) 2015 02 12 
(731) TAKKO HOLDING GMBH   

Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, Germany 
(540)  

Minouche 
(511)     
14 – Alloys of precious metal; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments. 
 

18 – Leather and imitations of leather, bags, trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 

 

35 – Retailing of precious metals and their alloys, je-
wellery, precious stones, horological and chronome-
tric instruments, leather and imitations of leather, 
bags, trunks and travelling bags, umbrellas and para-
sols, clothing, footwear, headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82140 A 
(800) 1246912 
(891) 2015 03 09 
(731) VİNERO BAĞCILIK SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   
İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi  
No:14, TR-34460 SARIYER/ISTANBUL,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 

33 – Alcoholic beverages (except beers). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82141 A 
(800) 1246066 
(891) 2015 02 10 
(731) Limited Liability Company  "NEARMEDIC  

PLUS"    
ul. Aviakonstruktora Mikoyana, 12,  
RU-125252 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Light blue  
(511)    
1 – Chemicals used in industry; chemicals used in 
science; carbonic hydrates; albumin [animal or vege-
table, raw material]; animal albumen [raw material]; 
cellulose derivatives [chemicals]; chemical reagents, 
other than for medical or veterinary purposes; stem 
cells other than for medical or veterinary purposes; 
diagnostic preparations, other than for medical or 
veterinary purposes; chemical substances for ana-
lyses in laboratories, other than for medical or vete-
rinary purposes. 
 

5 – Pharmaceutical preparations including cell-based 
preparations for medical purposes including stem 
cells; biocides; biological preparations for medical 
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purposes; medicines for human purposes; albumi-
nous preparations for medical purposes; stem cells 
for medical purposes; surgical dressings; diagnostic 
preparations for medical purposes; chemical prepa-
rations for medical purposes; biological tissue cultu-
res for medical purposes; cell implants. 
 

10 – Medical apparatus and instruments; testing ap-
paratus for medical purposes; suture materials; sur-
gical thread; surgical implants [artificial materials]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82142 A 
(800) 1246921 
(891) 2015 03 19 
(731) OKUYUCULAR GIDA TUR. KOZ. İNŞ.  

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Sultan Orhan Mah. 1181/1, Sok. No:5 Gebze,  
KOCAELI, Turkey 

(540) 

 
(591) Blue and black  
(511)     
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and ab-
rasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82143 A 
(800) 1246928 
(891) 2015 01 27 
(731) "PROFLT SOLUTIONS ENGINEERING"  

Limited Liability Company   
Kamennoostrovsky prospect, 26/28, pom.  
66-N, RU-197101 Saint Petersburg,  
Russian Federation 

(540)  

BEVENGAU refined wood 
(526) The trademark is protected as a whole. "re-
fined wood" shall not be subject to independent legal 
protection.  
(511)     
19 – Vinyl windows; windows, not of metal; woo-
den double-glazed windows; wood blocks; wooden 
doors; doors, not of metal; wood boards; window 
frames of wood; wooden door frames; window 
frames, sashes and casements made of wood. 
 

20 – Goods, not included in other classes, of wood, 
namely wooden furniture. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82144 A 
(800) 1246459 
(891) 2015 01 21 

(731) KPO MARKETING COMPANY LTD.   
Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia, Cyprus 

(540) 

 
(591) white, dark blue  
(511)     
33 – Alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
beverages, except beer; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; 
arrack [arak]; bitters; brandy; cider; cocktails; cura-
cao; digesters [liqueurs and spirits]; distilled bevera-
ges; fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; 
mead [hydromel]; nira [sugarcane-based alcoholic 
beverage]; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-
mixed alcoholic beverages, other than beer-based; 
rice alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; 
whisky; wine. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82146 A 
(800) 1246088 
(891) 2015 03 11 
(731) CMG Grundstücksverwaltungs-und   

Beteiligungs GmbH   
Wimpfener Str. 125, 74078 Heilbronn,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black and white  
(554) Three - Dimensional 
(511)     
29 – Milk products; yogurt. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82147 A 
(800) 1246087 
(891) 2015 03 11 
(731) CMG Grundstücksverwaltungs-und   

Beteiligungs GmbH    
Wimpfener Str. 125, 74078 Heilbronn, 
Germany 
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(540) 

 
(591) Black and white  
(554) Three - Dimensional 
(511)    
29 – Milk products; yogurt. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82148 A 
(800) 1246933 
(891) 2015 03 30 
(731) ESSA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., 

LTD   
A1008 WinnerPlaza, No. 100 HuangPuRd.,  
TianHe District, 510000 GuangZhou, China 

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
28 – Tables for indoor football; puppets; toys; pla-
ying cards; balls for games; body-training apparatus; 
archery implements; gymnastic apparatus; Christmas 
trees of synthetic material; fishing tackle. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82163 A 
(800) 1246228 
(891) 2015 02 10 
(731) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.   

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

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides; herbicides; pharmaceutical preparations for 
dermatological and gynecological use; parapharma-
ceutical products for use in dermatology and gyne-
cology; external itch creams, gels and sprays; lubri-
cants for condoms; vaginal moisturizers.  
__________________________________________ 

(260) AM 2016 82174 A 
(800) 1246342  
(891) 2015 03 23 
(731) MANZARIS AVEE   

Agia Kiriaki Kaloneri,  Siatista,  Kozani,  
Greece 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82175 A 
(800) 1246372  
(891) 2014 12 10 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.    

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

(540)  

ZINZIBET 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations for human use; sa-
nitary preparations for medical purposes.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82203 A 
(800) 1246689  
(891) 2014 11 12 
(731) H. LUNDBECK A/S     

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(540)  

TRINTELLIX 
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations, 
sanitary preparations for medical purposes; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases 
in, generated by or acting on the central nervous 
system; pharmaceutical preparations and substances 
acting on the central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of psyc-
hiatric and neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of Alzheimer's disease and 
disorder, stroke, depression, mood disorders, psyc-
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hosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyria, Hunti-
ngton's disease and disorder, insomnia, Parkinson's 
disease and disorder, schizophrenia, bipolar disorder 
and disease, oncology, pain, alcoholism and depen-
dency; preparations, substances, reagents and agents 
for diagnostic and medical purposes.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82208 A 
(800) 1239925 
(891) 2015 03 20 
(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 

6-9, Wakinohamacho 3-chome,  Chuo-ku,  
Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
12 – Automobiles; tires and other parts for auto-
mobiles; two-wheeled vehicles; tires and other parts 
for two-wheeled vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82243 A 
(800) 776983 
(891) 2015 03 16 
(731) EINHELL GERMANY AG   

Wiesenweg 22,  94405 Landau/Isar, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
7 – Autogenous hard soldering apparatus and wel-
ding apparatus, compressors; compressed air and 
motor driven machine tools, namely nail drivers, 
screw drivers, chisel hammers, finishing sanders, 
drilling machines, sheet metal nibblers, drilling 
screws, dry-grinding, wet-grinding, plate-sanding, 
belt-grinding, right-angle machines and finishing 
sanders; circular saws, chain saws, current genera-
tors; blow guns, spray guns and spray guns for paint; 
bench drilling machines; electric chain sharpening 
apparatus; hydraulic lifting jacks; lawn-mowing ma-
chines, electric and motor driven hedge and grass 
cutters; motor-driven pumps, high-pressure cleaning 
apparatus and cleaning brushes therefor; foot-opera-
ted air pumps; pumps for fountains; sharpening whe-
els, grindstones and grinding belts for finishing san-
ders; motor-driven installations for opening and clo-
sing doors; parts for all the aforesaid goods; electric 
motors for grilling apparatus. 
 

9 – Electric welding apparatus, electric soldering ap-
paratus, welding tongs, mass clamping apparatus; 
vacuum cleaners; battery chargers; electric cable, co-
axial cable; video films; current transformers; elec-
tric apparatus for destroying insects; electrically 
controlled installations for opening and closing 

doors; radio control apparatus; protective clothing, 
namely goggles, welding goggles, protective gloves, 
helmets and overalls, hearing protectors, protective 
respiratory masks, protective masks for sand blas-
ting, welding shields; alarm installations, radio 
alarm installations, movement and smoke detectors 
and detectors for structure-borne noise; video moni-
toring installations, gate intercom installations, inc-
luding gate intercom installations with image trans-
mission; television aerial installations, consisting of 
aerials, amplifiers, receivers, coaxial cables, connec-
tors, distribution boxes and switches; tyre inflation 
pressure gauges. 
 

11 – Air conditioning apparatus, air humidifiers, gas 
stoves, hot-air generators, wall heaters; lighting ap-
paratus, namely halogen projectors and underwater 
halogen projectors, gas cartridge lights and cookers; 
grilling apparatus, including gas powered grilling 
apparatus, roasting spits; water filtering apparatus. 
 

20 – Plant baskets for ponds; workshop equipment, 
namely work tables, tool cupboards and work ben-
ches (including the aforesaid goods with wheels), 
tool boards for walls and tool boxes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82244 A 
(800) 933701 
(891) 2015 03 16 
(731) EINHELL GERMANY AG   

Wiesenweg 22,  94405 Landau/Isar, Germany 
(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
7 – Gas-operating soldering apparatus for autogeno-
use brazing filler metal and welding apparatuses; 
compressors; compressed air and motor driven ma-
chine tools, namely nail drivers, screw drivers, chi-
sel hammers, finishing sanders, drilling machines, 
sheet metal nibblers, drilling screws, colour and mo-
rtar agitators, upper, flat peg and brick groove mil-
ling machines, electric planing machines, dry-grin-
ding machines, wet-grinding machines, plate san-
ding machines, belt grinding machines, right-angle 
machines and finishing sanders, fret-saws and sword 
saws, bandsaws, rocker circular saws, circular saws, 
chain saws, tile cutting-off saws, stone cutting-off 
saws; blow guns, spray guns and spray guns for 
paint; tire filling apparatuses; compressed air grease 
guns; electric wood splitters; electric turning lathes; 
lathes; bench drilling machines; electric chain shar-
pening apparatuses; hot-air guns; hot-melt adhesive 
guns; gas-operated soldering apparatuses; current 
generators; electric rope lifting tackles; hydraulic 
lifting jacks; lawn-mowing machines, electric and 
motor driven lawn thatchers; electric and motor dri-
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ven leaf vacuum and leaf blower apparatuses; elec-
tric and motor driven garden wastemulchers; electric 
and motor driven hedge and grass cutters; electric 
and gasoline operated lawn trimmers and engine 
scythes; motor driven hoes (cultivators); electric var-
nish polishing machines; motor-driven pumps; high-
pressure cleaning apparatus and cleaning brushes 
and nozzles therefore; foot-pedal air pumps; pumps 
for fountains; sharpening wheels, grindstones and 
grinding belts for finishing sanders; motor-driven 
installations for opening and closing doors; parts for 
all the aforesaid goods; vacuum cleaners; electric 
motors for barbecue apparatuses; pressure sprayers 
mechanically operated included in this class. 
 

9 – Snow mills; electric welding apparatuses; elect-
ric soldering apparatuses; electrode holder; mass 
clamping apparatuses; battery chargers; electric cab-
le, jumper cables, coaxial cables; video films; cur-
rent transformers; electric apparatuses for destroying 
insects; electrically controlled installations for ope-
ning and closing doors; radio control apparatuses; 
protective clothing, namely goggles, welding gogg-
les, protective gloves, helmets and overalls, hearing 
protectors, protective respiratory masks, protective 
masks for sand blasting, welding shield; alarm ins-
tallations, radio alarm installations, movement and 
smoke detectors and detectors for structure-borne 
noise; video monitoring installations, gate intercom 
installations, including gate intercom installations 
with image transmission; television aerial installa-
tions, consisting of aerial, amplifiers, receivers, coa-
xial cables, connectors, distribution boxes and swit-
ches; tyre inflation pressure gauges. 
 

11 – Air conditioning apparatuses; air humidifiers; 
gas stoves; hot-air generators; radiant heaters, fan 
heaters; electric convector heaters; electric warm-
wave heating apparatuses; electric oil radiator he-
aters; lighting apparatuses, namely halogen project-
tors and underwater halogen projectors; gas car-
tridge lights and cookers; barbecue apparatuses, inc-
luding gas powered barbecue apparatuses; roasting 
spits; water filtering apparatuses. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82245 A 
(800) 976957 
(891) 2015 05 04 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

Gyömrői út 19-21,  H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

АРДУАН 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82246 A 
(800) 976962 
(891) 2015 05 04 

(731) RICHTER GEDEON NYRT.   
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 

(540)  

НОРКОЛУТ 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82247 A 
(800) 976963 
(891) 2015 05 04 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

ПАНАНГИН 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82248 A 
(800) 976965 
(891) 2015 05 04 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

РЕТАБОЛИЛ 
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82249 A 
(800) 976966 
(891) 2015 05 04 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

ВЕРОШПИРОН 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82269 A 
(800) 1247150 
(891) 2014 11 20 
(731) Joint-Stock Company  

"TATCHEMPHARMPREPARATY"   
260 Belomorskaya Str., Kazan, RU-420091  
The Republic of Tatarstan, Russian Federation 

(540) 
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(591) Red, yellow, green, blue, purple, brown,  
turquoise, black and white.   

(511)     
5 – Drugs for medical purposes; medicines for hu-
man and veterinary purposes; pharmaceutical pre-
parations; chemico-pharmaceutical preparations; 
chemical preparations for medical and veterinary 
purposes; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; drugs for medical and veterinary purposes; 
opotherapy preparations; capsules for medicines; 
capsules for pharmaceutical and veterinary purposes; 
medicinal herbs; biological preparations for medical 
and veterinary purposes. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82270 A 
(800) 1247156 
(891) 2015 02 20 
(731) MAX LEHNER AG   

Stallikonerstrasse 71, CH-8903 Birmensdorf,  
Switzerland 

(540)  

MAXOLEN 
(511)    
1 – Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, unproces-
sed plastics; antifreeze; scale removing preparations, 
other than for household use; varnish preservatives 
for automobiles, varnishes for yachts, varnishes for 
boats, engines, plastic parts, rubber parts for cars, for 
tires; chemical products for impregnating textiles 
and leather; adhesives for use in industry. 
 

2 – Paints, varnishes, lacquers; anti-rust products; 
protective coatings; dyes; mordants; raw natural 
resins. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-
rasive preparations; soaps; polishing waxes; creams 
for leather; rust removing products; detergents, parti-
cularly products for removing tar and washing goods 
made of plastic; stain removers for wheel rims; deer-
gents for products made of paraffin and for products 
based on copolymers; detergents for building interi-
ors (floors, carpets, windows); shampoos for was-
hing installations; detergents for windshields; cre-
ams for polishing plastic goods and varnishes; pro-
ducts for perfuming the interior of vehicles. 
 

37 – Repair; installation services. 
 

40 – Treatment of materials. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82272 A 
(800) 1247202 
(891) 2014 10 27 

(731) HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.  
3074 Shimoaouzu, Tsubame-City, Niigata  
Prefecture 959-0293, Japan 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
7 – Electric power generators using waste heat; ins-
tallations or units for generating power from natural 
sources; pneumatic or hydraulic machines and ins-
truments, parts and accessories thereof; machine ele-
ments (not for land vehicles); air compressors, parts 
and accessories thereof; rotary air compressors, parts 
and accessories thereof; screw air compressors, parts 
and accessories thereof; mechanical reels for flexible 
hose, parts and accessories thereof; electrical wel-
ders, parts and accessories thereof; constructing ma-
chines and apparatus, parts and accessories thereof; 
rock- or concrete-breakers, parts and accessories the-
reof; roadway repairing or constructing machines 
(inclusive of road rollers and rammer plates), parts 
and accessories thereof; excavators and attachments 
thereof, parts and accessories thereof; electric power 
generators, parts and accessories thereof; refrigerant 
compressors, parts and accessories thereof; pumps 
(inclusive of air-pumps, vacuum-pumps, water-
pumps, screw-pumps and any other hydraulically 
driven pumps), parts and accessories thereof; steam 
engines, parts and accessories thereof; pneumatic 
motors (inclusive of pneumatic motors of screw 
type), parts and accessories thereof; lifting appara-
tus, parts and accessories thereof; metalworking ma-
chines and tools, parts and accessories thereof; mi-
ning machines and apparatus, parts and accessories 
thereof; loading-unloading machines and apparatus, 
parts and accessories thereof; air filters, oil filters 
and power transmission belts (parts of compressors, 
electric power generators and excavating machines); 
oil separators (parts of compressors).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82274 A 
(800) 1247227 
(891) 2014 07 11 
(731) SOFAR S.p.A.    

Via Firenze, 40, I-20060 Trezzano Rosa (MI),  
Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(511)    
3 – Cosmetic creams and preparations for body care 
and hygiene; soaps and soaps in liquid form; imp-
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regnated and moist wipes for cosmetic purposes; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices. 
 

5 – Pharmaceuticals preparations; dietetic substances 
adapted for medical use; milk ferments for pharma-
ceutical purposes; biological products and supple-
ments for medical purposes; food supplements, die-
tary supplements, dietary and nutritional supple-
ments, multi-vitamin preparations, vitamin and mi-
neral-based preparations, antioxidants; food for ba-
bies; sanitary preparations for medical purposes; 
materials for dressings, adhesive bands for medical 
purposes, materials for dressings and bandages, elas-
tic wound dressings, sponge materials for healing 
wounds, antiseptic preparations for wound care, 
disinfectants, sanitizing wipes, impregnated antisep-
tic wipes, diagnostic preparations, plasters; wound 
dressings. 
 

9 – Software and hardware for medical apparatus; 
scientific apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for scientific research; software and 
hardware used in computer-assisted surgery appa-
ratus. 
 

10 – Medical and surgical apparatus and instru-
ments, in particular for general, laparoscopic and 
robotic surgery; suture materials, diagnostic appara-
tus and instruments for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; electrical devices 
for medical and surgical examination. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game; meat, fish, poul-
try and game-based food preparations for stuffing 
pasta; meat extracts; cooked, matured, smoked char-
cuterie in general of meat of all kinds; sausages, 
frankfurters; spreadable pâté meat products; presser-
ved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
preserves, jellies, jams, compotes; broth; eggs, milk 
and milk products; cheese, milk products, edible oils 
and fats. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; 
cereal bars and energy bars; flour and preparations 
made from cereals, cereals, snack food products con-
sisting of cereal products, crushed oats, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, yeast, baking-pow-
der; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice. 
 

32 – Non-alcoholic beverages; juices; guarana 
drinks; energy drinks; beverages containing vita-
mins; vitamin enriched beverages (not for medical 
purposes).  
 

35 – E-commerce services, namely providing of in-
formation on goods through a telecommunications 
network for promotional and sales purposes in 
relation to food supplements and medical apparatus; 
promotion services of the medical profession; com-
pilation of statistical data to be used in medical and 
scientific research.  

42 – Research in the scientific, medical and pharma-
ceutical fields; scientific and technological services 
and research and design relating thereto; design and 
development of computer software for medical 
apparatus and for diagnostic purposes; design and 
development of software to be used in the medical 
and scientific fields in particular with computer-
assisted surgery apparatus. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82278 A 
(800) 1247270 
(891) 2015 01 09 
(731) BORUSAN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER 

A.Ş.     
Pürtelaş Hasan Efendi Mah., Meclisi Mebusan  
Caddesi No: 35/1, Salipazari Beyoğlu,  
İstanbul, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white, orange  
(511)    
7 – Machines, machine tools and industrial robots 
for processing and shaping wood, metals, glass, 
plastics and minerals; construction machines and ro-
botic mechanisms (machines) for use in construc-
tion; lifting, loading and transmission machines and 
robotic mechanisms (machines) for lifting, loading 
and transmission purposes; machines and robotic 
mechanisms (machines) for use in agriculture and 
animal breeding, machines and robotic mechanisms 
(machines) for processing cereals, fruits, vegetables 
and food; engines and motors, other than for land 
vehicles, parts and fittings therefor; parts of land 
vehicle motors and engines, included in this class; 
bearings (parts of machines), roller or ball bearings; 
machines for mounting and detaching tires; alterna-
tors, current generators, electric generators, current 
generators operated with solar energy; painting ma-
chines, automatic spray guns for paint, electric, hyd-
raulic and pneumatic punching machines and guns, 
electric adhesive tape dispensers (machines), electric 
guns for compressed gas or liquid spraying machi-
nes, electric hand drills, electric hand saws, electric 
jigsaw machines, spiral machines, compressed air 
machines, compressors (machines), vehicle washing 
installations, robotic mechanisms (machines) with 
the abovementioned functions; electric and gas-
operated welding apparatus, electric arc welding ap-
paratus, electric soldering apparatus, electric arc cut-
ting apparatus, electrodes for welding machines, 
industrial robots (machines) with the abovementio-
ned functions; printing machines; packaging machi-
nes, filling, plugging and sealing machines, labellers 
(machines), sorting machines, industrial robots (ma-
chines) with the abovementioned functions, electric 
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packing machines for plugging and sealing of plas-
tics; machines for textile processing, sewing machi-
nes, industrial robots (machines) with the abovemen-
tioned functions; electric kitchen machines for chop-
ping, grinding, crushing, mixing and mincing foods-
tuff, washing machines, laundry washing machines, 
dishwashers, spin driers (not heated), electric clea-
ning machines for cleaning floors, carpets or floo-
rings, vacuum cleaners and parts thereof; automatic 
vending machines; galvanizing and electroplating 
machines; electric door openers and closers; joints 
(parts of engines); pumps other than parts of machi-
nes or engines, fuel dispensing pumps for service 
stations, self-regulating fuel pumps.  
 

9 – Measurement apparatus, equipment and indica-
tors including those for scientific and laboratory use, 
laboratory equipment and apparatus; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; data processing apparatus, telecommunica-
tion apparatus, sound or image reproducing appa-
ratus, computer peripheral devices; magnetic and 
optic data carriers and computer software and prog-
rammes recorded thereto, downloadable and recor-
dable electronic publications, encoded magnetic and 
optic cards; antennas, satellite antennas, amplifiers 
for antennas, parts of the aforementioned goods; 
ticket dispensers, automatic teller machines (ATM); 
electronic components used in the electronic parts of 
machines and apparatus; counters and quantity indi-
cators for measuring the quantity of consumption, 
automatic time switches; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire, safety vests 
and life-saving apparatus and equipment; eyeglasses, 
sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts 
and components thereof; apparatus and instruments 
for conducting, transforming, accumulating or cont-
rolling electricity; electric cables and electrical po-
wer supplies, batteries, electric accumulators; alarms 
and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric 
bells; signaling apparatus and instruments, luminous 
or mechanical signs for traffic use; fire extinguishing 
apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozz-
les; radar apparatus, sonars, night vision apparatus 
and instruments; decorative magnets; metronomes.  
 

11 – Lighting installations; lights for vehicles and 
interior-exterior spaces; heating and steam genera-
ting installations; stoves for heating purposes using 
solid, liquid or gas fuels; electric stoves for heating 
purposes; kitchen stoves; installations for air-con-
ditioning and ventilating; cooling installations and 
freezers; electric and gas-powered devices, installa-
tions and apparatus for cooking, drying and boiling; 
electric laundry driers; hair driers; hand drying ap-
paratus; sanitary installations; taps (faucets); shower 
installations; toilets (water-closets); shower and bat-
hing cubicles; bath tubs; sinks; wash-hand basins 
(parts of sanitary installations); water softening ap-
paratus; water purification apparatus; water purifi-

cation installations; waste water purification insta-
llations; electric bed warmers and electric blankets, 
not for medical use; electric pillow warmers; electric 
or non-electric footwarmers; hot water bottles; filters 
for aquariums and aquarium filtration apparatus; in-
dustrial type installations for cooking, drying and 
cooling purposes; pasteurizers and sterilizers.  
 

37 – Construction services, rental of construction 
machines and equipment; cleaning services for bu-
ildings (interior and exterior), public areas, industrial 
premises; disinfecting, vermin exterminating servi-
ces, other than for agriculture, rental of cleaning ma-
chines and equipment; vehicles service stations for 
land vehicles, maintenance, repair and refueling of 
land vehicles; vehicles service stations for marine 
vehicles, maintenance, repair and refueling of ma-
rine vehicles; repair and maintenance of air vehicles; 
upholstering, repair and restoration of furniture; ins-
tallation, maintenance and repair of heating, cooling 
and sanitary installations; cleaning, care and repair 
of clothing; installation, maintenance and repair of 
industrial machines and equipment, office machines 
and equipment, communication apparatus, electric 
and electronic appliances; repair and maintenance of 
lifts; clock and watch repair; mining services and 
mining extraction; repair of shoes, bags and belts.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82279 A 
(800) 1247592 
(891) 2014 12 30 
(731) VALENTINO S.P.A.     

Via Turati, 16/18  I-20121 MILANO, Italy 
(540) 

 
(591) Black and red  
(511)     
9 – Optical apparatus and instruments, optical len-
ses, magnifying glasses, monocles, binoculars, opera 
glasses, goggles for sports, goggles for skiing, con-
tact lenses, cases for contact lenses, spectacles, sun-
glasses, pince-nez; pince-nez mountings, cases for 
spectacles and sunglasses, cases for pince-nez, cha-
ins for spectacles and for sunglasses, frames for 
spectacles and sunglasses, eyeglass cords; telephone 
receivers, telephone apparatus, video telephones, 
mobile phones, antennas for mobile phones, bat-
teries for mobile phones, chargers for mobile pho-
nes, cases for mobile phones, mobile phone straps, 
microphones for mobile phones, loudspeakers for 
mobile phones, earphones for mobile phones, hands-
free kits for mobile phones; apparatus and instru-
ments for recording, transmission or reproduction of 
sounds or images, magnetic data carriers, recording 
discs, sound recording discs, sound recording car-
riers, radios, television apparatus, recorded video 
discs, recorded video tapes, video recorders, com-

 
 #5  2016 03 10 

 
129 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

pact discs, compact disc players, compact disc por-
table music players, portable music players, cases 
for portable music players; video cassettes, DVD 
players, DVD recorders; photographic and cinema-
tographic apparatus and instruments, television ca-
meras, digital cameras, video cameras; apparatus for 
recording, data processing and computer equipment, 
recorded computer software, downloadable compu-
ter programs, computers, floppy disks, computer 
keyboards, compact discs, computer peripheral devi-
ces, magnetic cards, monitors, optical discs, note-
book computers, mouse pads, computer game prog-
rams; chronographs, electronic agendas; protective 
helmets.   
 

16 – Stationery, namely paper, writing paper, loose-
leaf paper, exercise books, address books and note-
books, numerical and alphabetical inserts, envelo-
pes, paperboard, albums, business cards, document 
files, writing and marking instruments, namely foun-
tain pens, ball-point pens, felt-tip markers, marking 
pens, pencils and pencil leads, refills for pens, era-
sers, printed matter, periodical publications, books, 
printing blocks, leaflets.   
 

41 – Arranging, conducting and organization of fas-
hion shows, and exhibitions for cultural, entertain-
ment and sporting purposes, also via the Internet and 
other electronic media; organization of courses, ex-
hibitions, congresses, conferences, seminars and tra-
ining workshops, also via the Internet and other el-
ectronic media; education; entertainment; providing 
of training and updating in the field of trade fairs; 
publishing services, namely publication of magazi-
nes, catalogs and leaflets also via the Internet and 
other electronic media; production of shows; trans-
lation services.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82280 A 
(800) 1247283 
(891) 2015 02 25 
(731) STROMASYS   

Avenue Louis Casaï 84, CH-1216 Cointrin,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus and ins-

truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic recording media, 
sound recording disks; compact disks, DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers; soft-
ware; extinguishers. 
 

42 – Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto; industrial ana-
lysis and research services; design and development 
of computers and software.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82281 A 
(800) 1247290 
(891) 2015 03 16 
(731) AUDEMARS PIGUET HOLDING SA   

Route de France 16, CH-1348 Le Brassus, 
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
14 – Jewelry, timepieces and chronometric instru-
ments.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82283 A 
(800) 1247337 
(891) 2015 03 26 
(731) KAESER KOMPRESSOREN SE   

Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG,  
Germany 

(540)   

i.Comp 
(511)    
7 – Compressors (machines). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82300 A 
(800) 1247708  
(891) 2015 04 17 
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY  

GMBH    
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am  
Rhein, Germany 

(540)  

ASPIREQUO 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82301 A 
(800) 1247780 
(891) 2014 06 16 
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(731) SALINI IMPREGILO S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97, I-20142 Milano, Italy 

(540) 

 
(591) Red and white  
(511)     
4 – Electrical energy, coal, alcohol (fuel), fuel gas, 
peat (fuel). 
 

6 – Reinforcing materials of metal for concrete, rein-
forcing materials of metal for building, laths of 
metal, street gutters of metal, shuttering of metal for 
concrete, flashing of metal for building, roofing of 
metal, manhole covers of metal, roof covering of 
metal, roofing of metal, cornices of metal, building 
or furniture fittings of nickel-silver, fittings of metal 
for building, floor tiles of metal, paving blocks of 
metal, railway materials, metal building materials, 
refractory construction materials of metal, tiles of 
metal for building, sheet piles of metal, floor tiles of 
metal, building panels of metal, floors of metal, 
girders of metal, cladding of metal for construction 
and building, wall claddings of metal (building), 
wainscoting of metal, ceilings of metal, flanges of 
metal (collars), tiles of metal, metal trellis, lintels of 
metal, steel sheets, common metals unwrought or 
semi-wrought, metal door frames, metal door knoc-
kers, non-electric metal door bells, turnstiles, door 
springs non-electric, window casement bolts, door 
openers non-electric, window stops of metal, gate 
stops of metal, windows of metal, casement win-
dows of metal, fittings of metal for windows, metal 
door trim, ironwork for windows, ironwork for 
doors, shutters of metal, door handles of metal, door 
panels of metal, blinds of metal, gates of metal, 
metal doors, window pulleys, runners of metal for 
sliding doors, latches of metal, latch bars of metal, 
sills of metal, metal window fasteners, roller blinds 
of steel, outdoor blinds of metal, window frames of 
metal, steel buildings, buildings of metal, transport-
table structures of metal, guard rails of metal, duc-
kboards of metal, stair treads (steps) of metal, steel 
masts, crash barriers of metal for roads, stringers 
(parts of staircases) of metal, poles of metal for po-
wer lines, masts of metal, prefabricated metal cons-
tructions, pillars of metal for building, swimming 
pools [metal structures], platforms prefabricated of 
metal, frames of metal for building, staircases of me-
tal, porches of metal (building), arbours (structures 
of metal), palings of metal, telegraph posts of metal, 
bars for metal railings, metal mobile boarding stairs 
for passengers, props of metal, framework of metal 
for building, metallic divisions (partitions), monu-
ments of metal, statuettes of common metal. 

9 – Electrical storage batteries, battery chargers, el-
ectric batteries, branch boxes (electricity), commu-
tators, comparators, converters (electric), relays (el-
ectric), circuit breakers, inverters (electricity), limi-
ters (electricity), step-up transformers, control panels 
[electricity], distribution boards (electricity), rectifi-
ers, electrical surge arrestors, voltage regulators for 
vehicles, stage lighting regulators, relays electric, re-
ducers (electricity), electricity transformers, photo-
voltaic cells, ducts (electricity), circuit closers, elec-
trical inductors, armatures (electricity), electrical 
conductors, electric couplings, capacitors, collectors 
electric, cathodes, amplifying tubes, solenoid valves 
[electromagnetic switches], thermionic valves, light 
regulators (dimmers), electric, resistances electric, 
junction boxes [electricity], semiconductors, fire 
pumps, traffic cones, fire hose, sprinkler systems for 
fire protection, fire extinguishers, fire hose nozzles, 
air analysis apparatus, clothing especially made for 
laboratories. 
 

11 – Flues for heating boilers, gas condensers other 
than parts of machines, chimney flues, water distri-
bution installations, heating installations (water), 
water supply installations, heat accumulators, steam 
accumulators, burners, gas burners, steam generating 
apparatus, heating installations, incinerators, heat 
pumps, coils [part of distilling, heating or cooling 
installations], heat exchangers not parts of machines, 
boiler pipes (tubes) for heating installations, ther-
mostatic valves [parts of heating installations], ligh-
ting apparatus and installations, light diffusers, light-
emitting diodes (led) lighting apparatus, filters (parts 
of household or industrial installations), filters for 
air conditioning, filters for drinking water, refining 
tower for distillation, processing installations for fu-
el and nuclear moderating material, nuclear reactors, 
air cooling apparatus, radiators electric. 
 

16 – Drawings, architectural models, pencils, pastel 
crayons, almanacs, tickets, stickers (stationery), atla-
ses, newspapers, photographs (printed), newsletters, 
catalogues, posters, geographical maps, cards, calen-
dars, musical greeting cards, greeting cards, books, 
blueprints, periodicals, prospectuses, printed publi-
cations, graphic reproductions, magazines (periodi-
cals), flyers, address stamps, prints (engravings). 
 

17 – Insulation and barrier articles and materials, fle-
xible pipes, tubes, hoses and fittings therefor, inclu-
ding valves, plastic, synthetic and composite mate-
rials, mineral fiber, elastomers, polyester. 
 

25 – Berets, visors (headwear), uniforms, combina-
tions (clothing), topcoats. 
 

35 – Demonstration of goods, exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, organization of tra-
de fairs for commercial or advertising purposes, ren-
tal of advertising time on communication media, 
rental of advertising space, dissemination of adver-
tisements, direct mail advertising, advertising by 
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mail order, procurement services for others (purcha-
sing goods and services for other businesses), com-
mercial administration of the licensing of the goods 
and services of others, import-export agency serv-
ices, administrative processing of purchase orders, 
commercial and industrial management assistance, 
assistance in management of business activities, out-
sourcing services (business assistance), commercial 
information agencies, business information, business 
investigation, economic forecasting, market rese-
arch, business research, news clipping services, busi-
ness appraisals. 
 

36 – Warranty services, leasing of accommodation 
[apartments], renting of flats, real estate agency, lea-
sing of office space, estate brokerage, financing ser-
vices, business liquidation services, financial, trus-
teeships, financial management. 
 

38 – Telephone and mobile telephone services, com-
munications by telegrams, news agencies, informa-
tion about telecommunication, telecommunications 
routing and junction services, provision of video 
conferencing services, communications by tele-
grams, telex services, satellite transmission, message 
sending. 
 

39 – Distribution of energy, supply of electricity, 
water distribution, transport by pipeline, operating 
canal locks, traffic information, transportation infor-
mation, transportation logistics, physical storage of 
electronically stored data or documents, storage of 
goods. 
 

41 – Providing on-line electronic publications not 
downloadable, publication of books, publication of 
texts, other than publicity texts, publication of elec-
tronic books and journal on-line, electronic desktop 
publishing, editing of texts (except publicity texts). 
 

43 – Rental of portable building, rental of temporary 
accommodation. 
 

44 – Human hygiene and beauty care, agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82302 A 
(800) 1247429 
(891) 2014 10 28 
(731) Otkrytoe aktsionernoe  obshchestvo   

"NEVSKAYA KOSMETIKA"   
prospect Oboukhovskoy oborony, 80,  
RU-192029 Sankt-Peterburg, Russian  
Federation 

(540) 

 

(591) White, light-blue and blue  
(511)     
3 – Soap; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; abrasives; scale removing prepa-
rations for household purposes; antistatic prepara-
tions for household purposes; breath freshening 
sprays; shaving stones [astringents]; abrasive paper; 
emery paper; polishing paper; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purpo-
ses; cotton sticks for cosmetic purposes; aromatics 
[essential oils]; cake flavourings [essential oils]; fla-
vourings for beverages [essential oils]; sachets for 
perfuming linen; scented water; javelle water; laven-
der water; toilet water; laundry wax; floor wax; mo-
ustache wax; tailors' wax; polish for furniture and 
flooring; cobblers' wax; make-up; deodorants for 
personal use; perfumes; windscreen cleaning liquids; 
greases for cosmetic purposes; decorative transfers 
for cosmetic purposes; smoothing stones; cosmetic 
pencils; adhesives for affixing false eyelashes; adhe-
sives for affixing false hair; beard dyes; colorants for 
toilet purposes; cosmetic dyes; laundry starch; cos-
metic creams, including cosmetic creams for chil-
dren; skin whitening creams; creams for leather; hair 
spray; nail polish; after shave lotions; lotions for 
cosmetic purposes; beauty masks; oils for perfumes 
and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet 
purposes; oils for cleaning purposes; adhesives for 
cosmetic purposes; whiting; cleaning chalk; clean-
sing milk for toilet purposes; soap, including soap 
for children; disinfectant soap; deodorant soap; sha-
ving soap; soap for brightening textile; cakes of toi-
let soap; medicated soap; antiperspirant soap; cos-
metic kits; emery; Eau de Cologne; bases for flower 
perfumes; bleaching preparations for laundry use; 
polishing creams; pastes for razor strops; pumice 
stone; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
abrasive cloth; lipsticks; pomades for cosmetic pur-
poses; false nails; shaving preparations; cosmetic 
preparations for baths, including bath foam; toilet-
ries; hair waving preparations; laundry soaking pre-
parations; grinding preparations; smoothing prepara-
tions [starching]; denture polishes; leather bleaching 
preparations; furbishing preparations; mouth washes, 
not for medical purposes; cosmetic preparations for 
slimming purposes; laundry glaze; laundry and ble-
aching preparations; fabric softeners for laundry use; 
dry-cleaning preparations; make-up removing prepa-
rations; color-removing preparations; lacquer-remo-
ving preparations; floor wax removers [scouring pre-
parations]; rust removing preparations; nail care pre-
parations; cleaning preparations; preparations for 
cleaning dentures; wallpaper cleaning preparations; 
preparations for unblocking drain pipes; color-brigh-
tening chemicals for household purposes [laundry]; 
make-up powder; scouring solutions; false eyelas-
hes; tissues impregnated with cosmetic lotions, inc-
luding for children; laundry blueing; turpentine for 
degreasing; potpourris [fragrances]; bleaching soda; 
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washing soda, for cleaning; bath salts, not for me-
dical purposes; bleaching salts; leather preservatives 
[polishes]; fumigation preparations [perfumes]; vo-
latile alkali [ammonia] [detergent]; eyebrow cosme-
tics; stain removers; make-up preparations; sun-tan-
ning preparations [cosmetics]; hair colorants; neut-
rallizers for permanent waving; cosmetic prepara-
tions for eyelashes; depilatories; cosmetic prepara-
tions for skin care; boot cream; astringents for cos-
metic purposes; cosmetics, including for children; 
cosmetics for animals; mascara; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; degreasers other than for use in 
manufacturing processes; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants 
[toiletries]; talcum powder, for toilet use; shampoos; 
shampoos for babies; shampoos for pets; glass pa-
per; soda lye; extracts of flowers [perfumes]; ethe-
real essences; body balsam; hair balms; shower gel; 
hair conditioners; baby powder. 
 

5 – Balms for medical purposes; bracelets for me-
dical purposes; anti-rheumatism bracelets; paper for 
mustard plasters; fly catching paper; mothproofing 
paper; petroleum jelly for medical purposes; cotton 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; radiological contrast substances for me-
dical purposes; nutritive substances for microorga-
nisms; radioactive substances for medical purposes; 
sea water for medicinal bathing; mineral water for 
medical purposes; molding wax for dentists; hema-
togen; hemoglobin; glycerine for medical purposes; 
glucose for medical purposes; hormones for medical 
purposes; mustard for pharmaceutical purposes; 
mustard plasters; mud for baths; medicinal mud; 
deodorants, other than for human beings or for 
animals; diastase for medical purposes; mineral 
food-supplements; nutritional supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes; gelatin for medical purpo-
ses; cod liver oil; insecticides; capsules for medi-
cines; cachets for pharmaceutical purposes; candy 
for medical purposes; haemostatic pencils; wart pen-
cils; caustic pencils; carbolineum [parasiticide]; ca-
ustics for pharmaceutical purposes; adhesives for 
dentures; adhesive bands for medical purposes; 
candy, medicated; starch for dietetic or pharmaceu-
tical purposes; dental lacquer; sticking plasters for 
medical purposes; lotions for veterinary purposes; 
lotions for pharmaceutical purposes; liniments; oin-
tments for pharmaceutical purposes; sunburn oint-
ments; mercurial ointments; frostbite salve for phar-
maceutical purposes; gauze for dressings; anti-horse-
fly oils; medicinal oils; dental mastics; dressings, 
medical; surgical dressings; drugs for medical pur-
poses; medicines for veterinary purposes; medicines 
for human purposes; lacteal flour for babies; fly 
catching adhesives; first-aid boxes, filled; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; medicinal 
infusions; tinctures for medical purposes; antipara-
sitic collars for animals; pants, absorbent, for incon-

tinents; napkins for incontinents; poultices; compres-
ses; bunion pads; breast-nursing pads; pomades for 
medical purposes; belts for sanitary napkins [to-
wels]; vitamin preparations; therapeutic preparations 
for the bath; air deodorising preparations; air puri-
fying preparations; pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; larvae exterminating preparations; 
pharmaceutical preparations for skin care; contact 
lens cleaning preparations; bath preparations, medi-
cated; medicinal hair growth preparations; pharma-
ceutical preparations; sunburn preparations for phar-
maceutical purposes; chilblain preparations; moth-
proofing preparations; food for babies; dietetic foods 
adapted for medical purposes; menstruation banda-
ges; panty liners [sanitary]; solutions for contact 
lenses; rubber for dental purposes; chewing gum for 
medical purposes; insect repellent incense; insect 
repellents; sanitary napkins; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; sugar for medical pur-
poses; asthmatic tea; fumigating pastilles; supposi-
tories; tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
syrups for pharmaceutical purposes; turpentine for 
pharmaceutical purposes; greases for medical pur-
poses; bicarbonate of soda for pharmaceutical pur-
poses; salts for mineral water baths; bath salts for 
medical purposes; salts for medical purposes; smel-
ling salts; mineral water salts; antiseptics; analge-
sics; adjuvants for medical purposes; styptic prepa-
rations; disinfectants for hygiene purposes; disinfect-
tants for chemical toilets; appetite suppressants for 
medical purposes; medical preparations for slim-
ming purposes; mouthwashes for medical purposes; 
animal washes; detergents for medical purposes; 
remedies for perspiration; remedies for foot pers-
piration; chemical contraceptives; antiparasitic pre-
parations; nervines; digestives for pharmaceutical 
purposes; menstruation tampons; vulnerary sponges; 
smoking herbs for medical purposes; medicinal 
herbs; menstruation knickers; diabetic bread adapted 
for medical use; herb teas for medicinal purposes; 
slimming tea for medical purposes; elixirs [pharma-
ceutical preparations]; preparations for destroying 
noxious animals; dental impression materials; teeth 
filling material; herbicides; fungicides; veterinary 
preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82304 A 
(800) 1247709  
(891) 2015 04 17 
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY  

GMBH     
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am  
Rhein Germany 

(540)  

ASPINTEND 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations.   
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82305 A 
(800) 1247718  
(891) 2015 02 24 
(731) AVENTRO Sàrl   

1, Carrefour de Rive, CH-1207 Genève,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black-white  
(511)     
1 – Chemical products for use in agriculture, horti-
culture and forestry; fertilizing products; chemical 
additives for herbicides, fungicides and insecticides; 
glues and glutinous products for herbicides, fungi-
cides and insecticides.  
 

5 – Pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, 
preparations for destroying vermin.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82324 A 
(800) 1247878 
(891) 2015 03 30 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

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

(540) 

 
(591) Black and White  
(511)     
9 – Computer software; computer programs (down-
loadable software); data processing apparatus; com-
puters; computer memories; servers (computer appa-
ratus). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82346 A 
(800) 1248946 
(891) 2015 01 20 
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoy  

otvetstvennostyou  "KHAMOVNITCHESKY  
PIVOVAR"   
Barykovsky Per, 3,  RU-119034 Moscou,  
Russian Federation 

(540) 

 

(591) White, green, bottle green, dark green, dark  
brown, brown, light brown, dark beige, light  
beige, beige and yellow  

(511)     
32 – Beers; beer-based beverages; beer-based cock-
tails; must; malt wort; beer wort; extracts of hops for 
making beer. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82347 A 
(800) 1248960 
(891) 2015 02 20 
(731) COMITATI OLIMPICI EUROPEI  

Via Della Pallacanestro, 19,  I-00135 ROMA  
(RM), Italy 

(540) 

 
(591) Black, red, yellow, green and blue  
(511)     
25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

38 – Telecommunications; broadcasting of television 
programmes, television broadcasting (live or recor-
ded); cellular telephone communication; communi-
cations by electronic computer terminals, databases 
and internet related telecommunications networks; 
telephone and mobile telephone services; facsimile 
communication services; services of a press agency; 
other message transmission services; broadcasting of 
a commercial site on the internet; radio and televi-
sion broadcasting services provided via the internet; 
electronic mail, provision of internet access services, 
electronic bulletin board services. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; 
organisation of lotteries and competitions; betting 
and gaming services relating to or in conjunction 
with sports; entertainment services provided at or 
relating to sports events; organisation of sporting 
and cultural events and activities; arranging real or 
virtual sports competitions; providing of sports faci-
lities; rental services for audio and video equipment; 
radio and television production and broadcasting of 
sports and sporting events; production services for 
radio and television programs and videotapes; pro-
duction of animated movies; seat booking services 
for shows and sporting events; timing of sports 
events, provision of games over the internet, provi-
ding on-line electronic publications, not downlo-
adable; publication of books, journals, texts (except 
publicity texts) and periodicals; online publication of 
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electronic books, journals, texts (except publicity 
texts) and periodicals; providing digital music from 
the internet; providing digital music from mp3 in-
ternet web sites; publishing of sporting results or 
providing of informations relating to sporting re-
sults; information services in relation to sport and 
sporting events; information relating to sporting 
events provided on-line from a computer database or 
the internet. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82348 A 
(800) 1248978 
(891) 2015 01 20 
(731) Yulong Computer Telecommunication   

Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.  
2/F, Building 2,  Coolpad Cyber Harbor,   
Hi-Tech Industrial Park (North),  Nanshan  
District,  Shenzhen, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
9 – Data processing apparatus; computer software 
applications, downloadable; smartphones; portable 
telephones; video telephones; modems; headphones; 
cameras [photography]; chips [integrated circuits]; 
batteries, electric. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82349 A 
(800) 1247943 
(891) 2014 12 09 
(731) HORVÁTH AGNES   

Mikszáth Kálmán utca 13, H-1028 Budapest, 
Hungary 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
30 – Spices. 
 

43 – Bar services; restaurants; food and drink  
catering. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82350 A 
(800) 1247958 
(891) 2015 01 13 
(731) OOO "WEST NAUTICAL"  

ul. Aviatsionnaya, 24, str. 1, RU-123182  
Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 
(591) Black, white, gray and blue  
(511)     
35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; import-export agen-
cies; business auditing; employment agencies; busi-
ness efficiency expert services; demonstration of 
goods; on-line advertising on a computer network; 
business investigations; personnel recruitment; per-
sonnel management consultancy; professional busi-
ness consultancy; presentation of goods on com-
munication media, for retail purposes; auctioneering; 
sales promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses], including retail and wholesale services 
for goods. 
 

37 – Building construction; repair; installation servi-
ces; asphalting; drilling of deep oil or gas-wells; 
drilling of wells; rebuilding engines that have been 
worn or partially destroyed; rebuilding machines 
that have been worn or partially destroyed; retrea-
ding of tires [tyres]; vulcanization of tires [tyres] [re-
pair]; building sealing; linen ironing; pressing of 
clothing; disinfecting; rat exterminating; mining ex-
traction; refilling of toner cartridges; knife sharpe-
ning; building insulating; repair information; const-
ruction information; bricklaying; riveting; construc-
tion consultation; varnishing; re-tinning; scaffolding; 
road paving; car wash; window cleaning; vehicle 
wash; building construction supervision; upholste-
ring; renovation of clothing; rustproofing; anti-rust 
treatment for vehicles; sanding; pumicing; strong-
room maintenance and repair; vehicle maintenance; 
paper hanging; painting or repair of signs; cleaning 
of buildings [exterior surface]; vehicle polishing; 
vehicle breakdown assistance [repair]; mending clot-
hing; rental of bulldozers; rental of road sweeping 
machines; rental of cleaning machines; rental of cra-
nes [construction equipment]; rental of construction 
equipment; rental of excavators; plumbing; masonry; 
cabinet making [repair]; roofing services; painting, 
interior and exterior; carpentry services; underwater 
repair; plastering; quarrying services; repair of 
security locks; umbrella repair; parasol repair; motor 
vehicle maintenance and repair; burner maintenance 
and repair; film projector repair and maintenance; 
airplane maintenance and repair; safe maintenance 
and repair; clock and watch repair; pump repair; up-
holstery repair; shoe repair; clothing repair; photo-
graphic apparatus repair; furniture restoration; res-
toration of musical instruments; restoration of works 
of art; vehicle lubrication [greasing]; demolition of 
buildings; warehouse construction and repair; vehic-
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le service stations [refuelling and maintenance]; 
washing; washing of linen; pipeline construction and 
maintenance; pier breakwater building; underwater 
construction; harbour construction; factory construc-
tion; building of fair stalls and shops; shipbuilding; 
cleaning of buildings [interior]; street cleaning; ver-
min exterminating, other than for agriculture; artifi-
cial snow-making services; laundering; installation 
of doors and windows; irrigation devices installation 
and repair; elevator installation and repair; heating 
equipment installation and repair; burglar alarm ins-
tallation and repair; furnace installation and repair; 
telephone installation and repair; air conditioning 
apparatus installation and repair; fire alarm insta-
llation and repair; freezing equipment installation 
and repair; electric appliance installation and repair; 
kitchen equipment installation; installation, main-
tenance and repair of computer hardware; machinery 
installation, maintenance and repair; office machines 
and equipment installation, maintenance and repair; 
interference suppression in electrical apparatus; 
swimming-pool maintenance; furniture maintenance; 
chimney sweeping; boiler cleaning and repair; 
cleaning of clothing; dry cleaning; vehicle cleaning; 
diaper cleaning; leather care, cleaning and repair; fur 
care, cleaning and repair. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; tra-
vel arrangement; air transport; motor coach rental; 
boat rental; garage rental; rental of vehicle roof 
racks; aircraft rental; parking place rental; rental of 
warehouses; booking of seats for travel; travel re-
servation; transport reservation; towing; bottling ser-
vices; water distribution; delivery of newspapers; 
message delivery; parcel delivery; delivery of goods; 
delivery of goods by mail order; flower delivery; la-
unching of satellites for others; traffic information; 
transportation information; storage information; 
transportation logistics; rescue operations [trans-
port]; arranging of cruises; hauling; carting; tran-
sport and storage of trash; transporting furniture; lig-
hterage services; ferry-boat transport; removal ser-
vices; transport of travellers; guarded transport of 
valuables; bus transport; car transport; barge trans-
port; boat transport; railway transport; marine trans-
port; passenger transport; river transport; porterage; 
refloating of ships; vehicle breakdown assistance 
[towing]; shipbrokerage; transport brokerage; freight 
brokerage [forwarding (Am.)]; car rental; railway 
truck rental; rental of diving bells; rental of diving 
suits; rental of motor racing cars; railway coach ren-
tal; rental of wheelchairs; rental of storage contain-
ners; horse rental; rental of freezers; refrigerator ren-
tal; vehicle rental; stevedoring; unloading cargo; 
electricity distribution; distribution of energy; packa-
ging of goods; ice-breaking; piloting; water supply-
ing; escorting of travellers; ambulance transport; 
streetcar transport; transport by pipeline; wrapping 
of goods; operating canal locks; car parking; chauf-
feur services; pleasure boat transport; courier ser-vi-

ces [messages or merchandise]; GPS navigation ser-
vices; salvaging; salvage of ships; underwater sal-
vage; taxi transport; franking of mail; freight [ship-
ping of goods]; freighting; physical storage of 
electronically-stored data or documents; boat stora-
ge; storage of goods; storage; sightseeing [tourism]; 
freight forwarding.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82351 A 
(800) 1247970 
(891) 2015 02 09 
(731) BIOFARMA  

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX, 
France 

(540)  

ALMUNEA 
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, food for 
babies; food supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for dental 
fillings and dental impressions; disinfectants; pro-
ducts for destroying vermin; fungicides, herbicides.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82352 A 
(800) 1248998 
(891) 2015 03 30 
(731) HUNAN HANDSOME ADHESIVE  

INDUSTRY CO., LTD.   
Meiling Industrial Park,  Gaoxin District,   
Yiyang City  Hunan Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
1 – Adhesives for industrial purposes; viscose; 
starch paste [adhesive], other than for stationery or 
household purposes; gums adhesives other than for 
stationery or household purposes; gelatine for indus-
trial purposes; plastisols; cement for mending bro-
ken articles; firming agents; gum arabic for Indus-
trial purposes; glue for industrial purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82353 A 
(800) 1247972 
(891) 2015 02 12 
(731) BIOFARMA   

50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX,  
France 

(540)  

INXITU 
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic food and 
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substances for medical or veterinary use, food for 
babies; food supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for dental 
fillings and dental impressions; disinfectants; pro-
ducts for destroying vermin; fungicides, herbicides.  
 

10 – Medical devices for the administration of medi-
cines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82354 A 
(800) 1249034 
(891) 2015 03 26 
(731) BRITISH DRAGON PHARMACEUTICALS  

LIMITED   
Room 303 3/F, St. Georges Building,  2 Ice  
House Street,  Central,  Hong Kong, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
05 – Pharmaceutical preparations, other than phar-
maceutical veterinary preparations; disinfectants for 
hygiene purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; adhesive plasters; dressings, medical; 
teeth filling material; herbicides; fungicides; food 
for babies. 
__________________________________________ 
 
 (260) AM 2016 82355 A 
(800) 635544 
(891) 2015 03 17 
(731) GAKO Konietzko GmbH   

Oberer Stephansberg 49g, 96049 Bamberg,  
Germany 

(540)  
UNGUATOR 

(511)     
7 – Stirring machines and their parts for producing 
pharmaceutical ointments. 
 

10 – Pharmaceutical apparatus, instruments and 
tools, containers and tanks of plastic for producing 
and administering remedies. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82356 A 
(800) 1248038 
(891) 2014 06 16 
(731) SALINI IMPREGILO S.P.A.    

Via dei Missaglia, 97, I-20142 Milano, Italy 
(540) 

 
(591) Red and white  
(511)     
4 – Electrical energy, coal, alcohol (fuel), fuel gas, 
peat (fuel).  

6 – Reinforcing materials of metal for concrete, 
reinforcing materials of metal for building, laths of 
metal, street gutters of metal, shuttering of metal for 
concrete, flashing of metal for building, roofing of 
metal, manhole covers of metal, roof covering of 
metal, roofing of metal, cornices of metal, building 
or furniture fittings of nickel-silver, fittings of metal 
for building, floor tiles of metal, paving blocks of 
metal, railway materials, metal building materials, 
refractory construction materials of metal, tiles of 
metal for building, sheet piles of metal, floor tiles of 
metal, building panels of metal, floors of metal, 
girders of metal, cladding of metal for construction 
and building, wall claddings of metal (building), 
wainscoting of metal, ceilings of metal, flanges of 
metal (collars), tiles of metal, metal trellis, lintels of 
metal, steel sheets, common metals unwrought or 
semi-wrought, metal door frames, metal door knoc-
kers, non-electric metal door bells, turnstiles, door 
springs non-electric, window casement bolts, door 
openers non-electric, window stops of metal, gate 
stops of metal, windows of metal, casement win-
dows of metal, fittings of metal for windows, metal 
door trim, ironwork for windows, ironwork for 
doors, shutters of metal, door handles of metal, door 
panels of metal, blinds of metal, gates of metal, 
metal doors, window pulleys, runners of metal for 
sliding doors, latches of metal, latch bars of metal, 
sills of metal, metal window fasteners, roller blinds 
of steel, outdoor blinds of metal, window frames of 
metal, steel buildings, buildings of metal, transport-
table structures of metal, guard rails of metal, duck-
boards of metal, stair treads (steps) of metal, steel 
masts, crash barriers of metal for roads, stringers 
(parts of staircases) of metal, poles of metal for 
power lines, masts of metal, prefabricated metal 
constructions, pillars of metal for building, swim-
ming pools [metal structures], platforms prefabri-
cated of metal, frames of metal for building, stair-
cases of metal, porches of metal (building), arbours 
(structures of metal), palings of metal, telegraph 
posts of metal, bars for metal railings, metal mobile 
boarding stairs for passengers, props of metal, fra-
mework of metal for building, metallic divisions 
(partitions), monuments of metal, statuettes of com-
mon metal.  
 

9 – Electrical storage batteries, battery chargers, el-
ectric batteries, branch boxes (electricity), commuta-
tors, comparators, converters (electric), relays (elec-
tric), circuit breakers, inverters (electricity), limiters 
(electricity), step-up transformers, control panels [el-
ectricity], distribution boards (electricity), rectifiers, 
electrical surge arrestors, voltage regulators for ve-
hicles, stage lighting regulators, relays electric, redu-
cers (electricity), electricity transformers, photovol-
taic cells, ducts (electricity), circuit closers, electri-
cal inductors, armatures (electricity), electrical con-
ductors, electric couplings, capacitors, collectors el-
ectric, cathodes, amplifying tubes, solenoid valves 
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[electromagnetic switches], thermionic valves, light 
regulators (dimmers), electric, resistances electric, 
junction boxes [electricity], semiconductors, fire 
pumps, traffic cones, fire hose, sprinkler systems for 
fire protection, fire extinguishers, fire hose nozzles, 
air analysis apparatus, clothing especially made for 
laboratories. 
 

11 – Flues for heating boilers, gas condensers other 
than parts of machines, chimney flues, water distri-
bution installations, heating installations (water), 
water supply installations, heat accumulators, steam 
accumulators, burners, gas burners, steam generating 
apparatus, heating installations, incinerators, heat 
pumps, coils [part of distilling, heating or cooling 
installations], heat exchangers not parts of machines, 
boiler pipes (tubes) for heating installations, ther-
mostatic valves [parts of heating installations], ligh-
ting apparatus and installations, light diffusers, light-
emitting diodes (led) lighting apparatus, filters (parts 
of household or industrial installations), filters for 
air conditioning, filters for drinking water, refining 
tower for distillation, processing installations for 
fuel and nuclear moderating material, nuclear reac-
tors, air cooling apparatus, radiators electric.  
 

16 – Drawings, architectural models, pencils, pastel 
crayons, almanacs, tickets, stickers (stationery), atla-
ses, newspapers, photographs (printed), newsletters, 
catalogues, posters, geographical maps, cards, calen-
dars, musical greeting cards, greeting cards, books, 
blueprints, periodicals, prospectuses, printed publi-
cations, graphic reproductions, magazines (periodi-
cals), flyers, address stamps, prints (engravings). 
 

17 – Insulation and barrier articles and materials, fle-
xible pipes, tubes, hoses and fittings therefor, inclu-
ding valves, plastic, synthetic and composite mate-
rials, mineral fiber, elastomers, polyester.  
 

25 – Berets, visors (headwear), uniforms, combina-
tions (clothing), topcoats.  
 

35 – Demonstration of goods, exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, organization of tra-
de fairs for commercial or advertising purposes, ren-
tal of advertising time on communication media, 
rental of advertising space, dissemination of adver-
tisements, direct mail advertising, advertising by 
mail order, procurement services for others (purcha-
sing goods and services for other businesses), com-
mercial administration of the licensing of the goods 
and services of others, import-export agency servi-
ces, administrative processing of purchase orders, 
commercial and industrial management assistance, 
assistance in management of business activities, out-
sourcing services (business assistance), commercial 
information agencies, business information, business 
investigation, economic forecasting, market rese-
arch, business research, news clipping services, bu-
siness appraisals.  

36 – Warranty services, leasing of accommodation 
[apartments], renting of flats, real estate agency, 
leasing of office space, estate brokerage, financing 
services, business liquidation services, financial, 
trusteeships, financial management.  
 

38 – Telephone and mobile telephone services, com-
munications by telegrams, news agencies, informa-
tion about telecommunication, telecommunications 
routing and junction services, provision of video 
conferencing services, communications by tele-
grams, telex services, satellite transmission, message 
sending.  
 

39 – Distribution of energy, supply of electricity, 
water distribution, transport by pipeline, operating 
canal locks, traffic information, transportation infor-
mation, transportation logistics, physical storage of 
electronically stored data or documents, storage of 
goods. 
 

41 – Providing on-line electronic publications not 
downloadable, publication of books, publication of 
texts, other than publicity texts, publication of elec-
tronic books and journal on-line, electronic desktop 
publishing, editing of texts (except publicity texts). 
 

43 – Rental of portable building, rental of temporary 
accommodation. 
 

44 – Human hygiene and beauty care, agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82359 A 
(800) 1248151 
(891) 2015 03 12 
(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

45 place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE,  
France 

(540)   

AQUA INFINI 
(511)     
3 – Cosmetic products for skin care. 
 

5 – Pharmaceutical products; dermo-cosmetic pro-
ducts for skin hygiene and care. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82361 A 
(800) 1248168 
(891) 2015 04 17 
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY  

GMBH   
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am  
Rhein, Germany 

(540)  

ASPIVERIO 
(511)    
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 82363 A 
(800) 1248216 
(891) 2015 01 19 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ  SANAYİ VE  

TİCARET ANONIM ŞİRKETİ    
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K:1 B,  
Zemin 4-5-6, Güneşli Bağcılar, İstanbul,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black and white  
(511)     
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use; dietetic foods adapted 
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs, 
herbal beverages adapted for medical purposes, nut-
ritional supplements, pollen dietary supplements, 
mineral food supplements, protein dietary supple-
ments; dietary supplements for animals; fodder sup-
plements for veterinary purposes; medicines for den-
tal purposes, hygienic products for medical purposes 
including sanitary pads, breast-nursing pads and bu-
nion pads, waddings for medical purposes, plasters 
for medical purposes, dressings for medical purpo-
ses, babies' napkins, preparations for destroying 
noxious plants, preparations for destroying noxious 
animals, fungicides, deodorants other than for hu-
man beings or for animals, air deodorising prepa-
rations, disinfectants for hygiene purposes, antisep-
tics, detergents for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82364 A 
(800) 1248225 
(891) 2015 02 19 
(731) SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO.   

rue de la Richonne, F-16100 Cognac, France 
(540) 

 
(591) gray, Gold  
(554 Three - Dimensional 
(511)    
21 – Utensils and containers for household or kitc-
hen use; bottles of glass, porcelain and earthenware; 

boxes, bowls, dishes, pots, saucers, cups of glass, 
porcelain and earthenware; cups of paper or plastic 
materials; drinking glasses; boxes of glass, porcelain 
and earthenware; decanters; cocktail stirrers; manual 
mixers (shakers); glass stoppers; ice buckets; ice 
molds; corkscrews; crystal (glassware); painted glas-
sware; pipettes (wine tasters); menu card holders; 
bottle openers; pitchers; spouts; bottle pourers; wine 
bottle baskets; trays for domestic use, not of pre-
cious metal; tableware not of precious metal; dishes 
and plates of glass, porcelain and earthenware; per-
fume burners; perfume vaporizers; statues or figu-
rines (statuettes) made of porcelain, terracotta or 
glass; unworked or semi-worked glass (except buil-
ding glass); ornaments and decorative articles made 
of glass, porcelain and earthenware, namely: candy 
boxes, candlesticks, bowls, flower-pot covers, knife 
rests for the table, napkin rings, vases and flasks. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making be-
verages. 
 

33 – Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
cocktails.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82365 A 
(800) 1248234 
(891) 2014 12 16 
(731) "AZ FP CO. LTD." LIMITED LAIBILITY  

COMPANY   
Yasamal District, M. Mushfiq Str., 12, Ap. 34,  
AZ-1073 BAKU, Azerbaijan 

(540) 

 
(591) Brown  
(511)     
29 – Milk and milk products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82366 A 
(800) 1248698 
(891) 2015 03 31 
(731) JULIE APPLE PTY LIMITED   

2298 Bells Line of Road Bilpin NSW 2758, 
Australia 

(540)  

JULZ 
(511)     
31 – Apples; fresh fruit; plant breeding material; 
plant cuttings; rootstock; seeds; live plants and trees.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82367 A 
(800) 1248252 
(891) 2015 02 25 
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(731) BAXALTA INCORPORATED   
1200 Lakeside Drive  Bannockburn IL 60015, 
USA 

(540)   

BAXALTA 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations, substances and 
prpducts; pharmaceuticals. 
 

9 – Computer programs (computer software); elec-
tronic publications (downloadable).  
 

10 – Medical devices; medical apparatus and instru-
ments. 
 

16 – Publications for teaching; publications.  
 

38 – Provision of access to computer databases con-
taining medical information, as well as image con-
tent relating thereto.  
 

41 – Education and training; provision of informa-
tion for training and teaching; provision of electronic 
publications (non-downloadable).  
 

44 – Medical services, as well as health care servi-
ces; care for human health; human blood collection 
and/or purification. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82387 A 
(800) 1248832  
(891) 2015 01 19 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.   

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

 
(591) Black, white  
(511)     
5 – Contraceptive pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82388 A 
(800) 1248833 
(891) 2015 01 19 
(731) RICHTER GEDEON NYRT.    

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

 
(591) Black, white  
(511)     
5 – Contraceptive pharmaceutical preparations.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82393 A 
(800) 1248893 
(891) 2014 11 06 
(731) HUVEPHARMA AD  

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

(540)  

PAROFOR 
(511)     
5 – Veterinary preparations; supplements for fodder 
for veterinary purposes; medicines for veterinary 
purposes; antibiotics; pharmaceutical preparations.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82394 A 
(800) 1248899 
(891) 2014 12 18 
(731) MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY  

CO., LTD     
6F Sangtai Industry Park, Xiaobaimang,  
Songbai Road,  Nanshan District,  Shenzhen  
City, Guangdong Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
9 – Variometers; converters, electric; reducers [el-
ectricity]; inverters [electricity]; current rectifiers; 
apparatus and instruments for conducting switching 
transforming accumulating regulating and control-
ling electricity; battery chargers; solar batteries.   
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82415 A 
(800) 1248416 
(891) 2014 11 13 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "FARMAKTIV"   
Fadeeva 7, Str. 1, Office 2, RU-125047  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591)  Red and dark blue  
(511)    
1 – Chemicals used in industry, science and photo-
graphy, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
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5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); 
printers' type; printing blocks. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82417 A 
(800) 1248428 
(891) 2015 02 16 
(731) VTB Bank (open joint-stock company)  

ul. Bolshaya Morskaya, 29, RU-190000  
St-Peterburg, Russian Federation 

(540) 

 
(591) White, blue and light blue  
(511)     
36 – Financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; credit bureaux; debt collection agencies; 
financial analysis; leasing of real estate; rental of of-
fices [real estate]; lease-purchase financing; savings 
bank services; issuance of travelers' checks; issuance 
of tokens of value; issuance of credit cards; capital 
investment; Insurance information; financial infor-
mation; clearing, financial; insurance consultancy; 
financial consultancy; stock exchange quotations; 
lending against security; business liquidation servi-
ces, financial; brokerage; financial management; ex-
changing money; online banking; debit card servi-
ces; credit card services; factoring; organization of 
collections; antique appraisal; jewellery [jewelry 
(Am.)] appraisal; real estate appraisal; numismatic 
appraisal; art appraisal; financial evaluation [insu-
rance, banking, real estate]; electronic funds trans-
fer; surety services; securities brokerage; real estate 
brokerage; brokerage of carbon credits; insurance 
brokerage; pawnbrokerage; loans [financing]; check  

[cheque] verification; charitable fund raising; finan-
cial sponsorship; mortgage banking; instalment lo-
ans; insurance underwriting; apartment house mana-
gement; real estate management; actuarial services; 
banking; retirement payment services; trusteeship; 
provident fund services; mutual funds; financing ser-
vices; safe deposit services; deposits of valuables; 
fiscal assessments. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82483 A 
(800) 1249428 
(891) 2015 04 27 
(731) BEIERSDORF AG  

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany 
(540) 

 
(591) Dark blue, light blue, red, silver, yellow and 

white  
(511)     
3 – Cosmetics. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82484 A 
(800) 1249544 
(891) 2015 04 01 
(731) GUANGDONG DELIAN GROUP CO., LTD.   

Xincheng Development Zone,  Xiaotang  
Shishan,  Nanhai District, Foshan City,   
528222 Guangdong; China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
1 – Chemical additives to motor fuel; detergent ad-
ditives to gasoline; detergent additives to diesel; an-
tifreeze; fluids for hydraulic circuits; fuel-saving 
preparations; oil-purifying chemicals; power stee-
ring fluid; transmission fluid; primer fluids. 
   

2 – Dyes; colorants; dyestuffs; pigments; ink for 
leather; anti-rust greases; anti-rust oils; anti-
tarnishing preparations for metals; protective 
preparations for metals; anti-rust preparations for 
preservation. 
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4 – Industrial oil; mineral oil; motor oil; grease for 
belts; lubricating oil; lubricating grease; lubricants; 
gear oils; additives, non-chemical, to motor fuel; 
industrial wax. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82487 A 
(800) 1249597 
(891) 2015 03 30 
(731) BENXI STEEL GROUP CORPORATION 

No.103, Yongfeng St., Pingshan District,   
Benxi City, LIAONING PROVINCE, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)    
6 – Steel sheets; steel alloys; iron slabs; iron, unwro-
ught or semi-wrought; steel, unwrought or semi-
wrought; steel masts; steel strip; blooms [metallur-
gy]; cast steel; steel tubes; steel buildings; railway 
material of metal; steel wire; hoop steel; iron wire; 
iron strip; washers of metal; building or furniture 
fittings of nickel-silver; ironmongery; keys; safes 
[strong boxes]; stretchers for metal bands [tension 
links]; chill-molds [foundry]; signboards of metal; 
cattle chains; soldering wire of metal; mooring bol-
lards of metal; identification bracelets of metal; 
weather vanes of metal; tree protectors of metal; 
traps for wild animals; statues of common metal; 
iron ores; monuments of metal. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82488 A 
(800) 1249630 
(891) 2015 04 14 
(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER DETERJAN 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ 
Adana Organize Sanayi Bölgesi,  Baklali  
Caddesi, No:19, Sariçam, Adana, Turkey 

(540) 

 
(591) Purple and white  
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
purposes; preparations for use in dentistry, other 
than tools and apparatus; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; deodorants, other 
than for human beings or for animals; air deodori-
sing preparations; disinfectants; antiseptics; deter-
gents for medical purposes; sanitary preparations for 
medical use; hygienic pads; hygienic tampons; plas-

ters; materials for dressings; diapers, including those 
made of paper and textiles. 
__________________________________________ 
 
 
(260) AM 2016 82496 A 
(800) 1249664 
(891) 2014 12 02 
(731) Limited Liability Company  

"TEKHNOPHARM"   
Belomorskaya Str., 260, city of Kazan,   
RU-420085 The Republic of Tatarstan, 
Russian Federation 

(540) 

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

42 – Scientific research and development. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82497 A 
(800) 1249666 
(891) 2015 04 28 
(731) NOVARTIS AG  

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

NOVARTIS 
(511)     
1 – Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, unproces-
sed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing com-
positions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tan-
ning materials; adhesives for use in industry. 
 

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

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

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic recording media, 
sound recording disks; compact disks, DVDs and ot-
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her digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers; soft-
ware; extinguishers. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appa-
ratus and instruments, artificial limbs, eyes and te-
eth; orthopedic articles; suture material. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made of these ma-
terials, included in this class; printing products 
(printed matter); bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives (glues) for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional or teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (included in this 
class); printing type; printing blocks.   
 

29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and ve-
getables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and da-
iry products; edible oils and fats. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery products; 
ices for food; sugar, honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice for refreshment. 
 

31 – Grains and agricultural, horticultural and fores-
try products not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 

40 – Treatment of materials. 
 

41 – Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto; industrial ana-
lysis and research services; design and development 
of computer hardware and software. 
 

44 – Medical services; veterinary services; health 
and beauty treatments for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82498 A 
(800) 1249700 
(891) 2014 08 27 
(731) Obschestvo s ogranichennoi  otvetstvennostyu 

"NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA  
FIRMA "MATERIA MEDICA HOLDING"   

Trety Samotechny pereulok, 9,  RU-127473 
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; die-
tetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use; baby foods; dietary supplements for 
humans and animals; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides; acarici-
des; aconitine; alkaloids for medical purposes; algi-
nates for pharmaceutical purposes; algicides; aldehy-
des for pharmaceutical purposes; amino acids for 
veterinary purposes; amino acids for medical purpo-
ses; analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
medicine cases, portable, filled; first-aid boxes, fil-
led; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; 
acetates for pharmaceutical purposes; germicides; 
balms for medical purposes; biocides; bromine for 
pharmaceutical purposes; reagent paper for medical 
or veterinary purposes; petroleum jelly for medical 
purposes; vaccines; oxygen baths; dietetic substan-
ces adapted for medical use; radiological contrast 
substances for medical purposes; nutritive substan-
ces for microorganisms; radioactive substances for 
medical purposes; bismuth subnitrate for pharma-
ceutical purposes; melissa water for pharmaceutical 
purposes; sea water for medicinal bathing; mineral 
waters for medical purposes; thermal water; dietary 
fiber; gases for medical purposes; guaiacol for phar-
maceutical purposes; hematogen; hemoglobin; hyd-
rastine; hydrastinine; glycerine for medical purpo-
ses; glycerophosphates; glucose for medical purpo-
ses; gentian for pharmaceutical purposes; hormones 
for medical purposes; mustard for pharmaceutical 
purposes; mustard plasters; mud for baths; medicinal 
mud; gamboge for medical purposes; gurjun [gurjon, 
gurjan] balsam for medical purposes; air deodorising 
preparations; deodorants, other than for human be-
ings or for animals; deodorants for clothing and tex-
tiles; diastase for medical purposes; digitalin; mine-
ral food supplements; nutritional supplements; albu-
min dietary supplements; dietary supplements for 
animals; alginate dietary supplements; glucose dieta-
ry supplements; casein dietary supplements; lecithin 
dietary supplements; linseed oil dietary supplements; 
propolis dietary supplements; protein dietary supp-
lements; protein supplements for animals; royal jelly 
dietary supplements; pollen dietary supplements; 
wheat germ dietary supplements; linseed dietary 
supplements; enzyme dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes; gelatine for medical pur-
poses; cod liver oil; isotopes for medical purposes; 
insecticides; iodine for pharmaceutical purposes; 
iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodi-
des for pharmaceutical purposes; iodoform; calomel; 
cream of tartar for pharmaceutical purposes; tartar 
for pharmaceutical purposes; camphor for medical 
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purposes; hemostatic pencils; wart pencils; caustic 
pencils; headache pencils; carbolicneum [parasitici-
de]; caustics for pharmaceutical 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; stem 
cells for veterinary purposes; stem cells for medical 
purposes; collodion for pharmaceutical purposes; 
corn rings for the feet; anti-rheumatism rings; candy, 
medicated; angostura bark for medical purposes; 
barks for pharmaceutical purposes; cedar wood for 
use as an insect repellent; condurango bark for medi-
cal purposes; croton bark; mangrove bark for phar-
maceutical purposes; myrobalan bark for pharma-
ceutical purposes; quinquina for medical purposes; 
medicinal roots; rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; lint for medical purposes; starch for die-
tetic or pharmaceutical purposes; creosote for phar-
maceutical purposes; blood for medical purposes; 
cultures of microorganisms for medical and vete-
rinary use; curare; liquorice for pharmaceutical pur-
poses; lactose for pharmaceutical purposes; candy 
for medical purposes; medicines for alleviating con-
stipation; lecithin for medical purposes; lotions for 
veterinary purposes; dog lotions; lotions for pharma-
ceutical purposes; personal sexual lubricants; lupulin 
for pharmaceutical purposes; magnesia for pharma-
ceutical purposes; liniments; ointments for pharma-
ceutical purposes; sunburn ointments; frostbite salve 
for pharmaceutical purposes; mercurial ointments; 
medicinal oils; mustard oil for medical purposes; 
camphor oil for medical purposes; castor oil for me-
dical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical 
purposes; dill oil for medical purposes; drugs for 
medical purposes; medicines for veterinary purpo-
ses; serotherapeutic medicines; medicines for human 
purposes; menthol; medicinal drinks; moleskin for 
medical purposes; milk of almonds for pharmaceu-
tical purposes; royal jelly for pharmaceutical pur-
poses; milk ferments for pharmaceutical purposes; 
Irish moss for medical purposes; flour for pharma-
ceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical 
purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; fly 
glue; mint for pharmaceutical purposes; dietetic be-
verages adapted for medical purposes; malted milk 
beverages for medical purposes; narcotics; medicinal 
infusions; tincture of iodine; eucalyptol for pharma-
ceutical purposes; tinctures for medical purposes; 
opium; opodeldoc; decoctions for pharmaceutical 
purposes; antiparasitic collars for animals; stick 
liquorice for pharmaceutical purposes; sulfur sticks 
[disinfectants]; pastilles for pharmaceutical purpo-
ses; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for 
pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceuti-
cal purposes; hydrogen peroxide for medical purpo-
ses; pesticides; food for babies; leeches for medical 
purposes; blood plasma; eyepatches for medical pur-
poses; poultices; compresses; scapulars for surgical 

purposes; diapers [babies' napkins]; diapers for pets; 
bunion pads; pomades for medical purposes; powder  
of cantharides; pyrethrum powder; anti-uric prepa-
rations; bacterial preparations for medical and vete-
rinary use; bacteriological preparations for medical 
and veterinary use; balsamic preparations for medi-
cal purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; biological preparations for veterinary pur-
poses; biological preparations for medical purposes; 
veterinary preparations; bismuth preparations for 
pharmaceutical purposes; vitamin preparations; dia-
gnostic preparations for medical purposes; therapeu-
tic preparations for the bath; hemorrhoid prepara-
tions; preparations for callouses; preparations to fa-
cilitate teething; preparations for the treatment of 
burns; fumigation preparations for medical purposes; 
opotherapy preparations; air purifying preparations; 
eye-washes; bronchodilating preparations; prepara-
tions for reducing sexual activity; sterilising prepara-
tions; soil-sterilising preparations; corn remedies; 
pharmaceutical preparations for treating dandruff; 
preparations for destroying noxious animals; prepa-
rations for destroying dry rot fungus; larvae extermi-
nating preparations; fly destroying preparations; 
preparations for destroying mice; slug exterminating 
preparations; vermin destroying preparations; phar-
maceutical preparations for skin care; contact lens 
cleaning preparations; preparations of lime for phar-
maceutical purposes; medicinal hair growth prepara-
tions; opiates; anticryptogamic preparations; aloe ve-
ra preparations for pharmaceutical purposes; prepa-
rations of trace elements for human and animal use; 
sulfonamides [medicines]; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; enzyme preparations for 
veterinary purposes; enzyme preparations for medi-
cal purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 
chemical preparations for veterinary purposes; che-
mical preparations for the diagnosis of pregnancy; 
chemical preparations for medical purposes; chemi-
cal preparations to treat wheat blight [smut]; vine 
disease treating chemicals; chemical preparations to 
treat mildew; chemical preparations for treating 
phylloxera; chemical preparations for pharmaceuti-
cal purposes; chilblain preparations; mothproofing 
preparations; lead water; chemical conductors for el-
ectrocardiograph electrodes; albuminous foodstuffs 
for medical purposes; dietetic foods adapted for me-
dical purposes; by-products of the processing of 
cereals for dietetic or medical purposes; propolis for 
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical 
purposes; radium for medical purposes; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; solvents for 
removing adhesive plasters; vaginal washes; solu-
tions for contact lenses; chemical reagents for me-
dical or veterinary purposes; gum for medical pur-
poses; chewing gum for medical purposes; insect re-
pellents; insect repellent incense; repellents for dogs; 
sarsaparilla for medical purposes; sugar for medical 
purposes; asthmatic tea; fumigating sticks; linseed 
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for pharmaceutical purposes; tobacco-free cigarettes 
for medical purposes; siccatives [drying agents] for 
medical purposes; syrups for pharmaceutical purpo-
ses; turpentine for pharmaceutical purposes; milking 
grease; greases for veterinary purposes; greases for 
medical purposes; lacteal flour for babies; sopori-
fics; bicarbonate of soda for pharmaceutical purpo-
ses; 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; mineral water salts; malt 
for pharmaceutical purposes; alcohol for pharmaceu-
tical purposes; ergot for pharmaceutical purposes; 
cooling sprays for medical purposes; adjuvants for 
medical purposes; styptic preparations; vermifuges; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 
chemical toilets; douching preparations for medical 
purposes; appetite suppressants for medical purpo-
ses; medical preparations for slimming purposes; pa-
rasiticides; febrifuges; depuratives; animal washes; 
detergents for medical purposes; cattle washes; dog 
washes; vesicants; articles for headache; purgatives; 
remedies for perspiration; remedies for foot perspi-
ration; chemical contraceptives; antiparasitic prepa-
rations; sedatives; laxatives; tonics [medicines]; ner-
vines; digestives for pharmaceutical purposes; media 
for bacteriological cultures; steroids; strychnine; 
suppositories; serums; tanning pills; appetite supp-
ressant pills; slimming pills; antioxidant pills; tran-
quillizers; vulnerary sponges; thymol for pharma-
ceutical purposes; biological tissue cultures for vete-
rinary purposes; biological tissue cultures for medi-
cal purposes; surgical cloth [tissues]; smoking herbs 
for medical purposes; medicinal herbs; surgical imp-
lants [living tissues]; babies' napkin-pants [diaper-
pants]; charcoal for pharmaceutical purposes; fennel 
for medical purposes; phenol for pharmaceutical 
purposes; enzymes for veterinary purposes; enzymes 
for medical purposes; ferments for pharmaceutical 
purposes; formic aldehyde for pharmaceutical pur-
poses; phosphates for pharmaceutical purposes; qui-
nine 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; medicinal tea; 
herbal teas for medicinal purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; tobacco extracts [insect-
cides]; extracts of hops for pharmaceutical purposes; 
elixirs [pharmaceutical preparations]; ethers for 
pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical 
purposes; cellulose esters for pharmaceutical purpo-
ses; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; 
jujube, medicated; rat poison; poisons; bacterial po-
isons; jalap. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82543 A 
(800) 1250032 
(891) 2014 10 10 

(731) "GAL-KAT"  Additional Liability Company   
vul. Stefanyka, bud. 17, kv. 1,  m. Lviv 79008, 
Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
6 – Aluminium foil; aluminium wire; aluminium; 
anchors; anchor plates; fittings of metal for building; 
valves of metal, other than parts of machines; re-
inforcing materials of metal for building; reinforcing 
materials, of metal, for concrete; reinforcing mate-
rials of metal for pipes; reinforcing materials of 
metal for machine belts; vats of metal; girders of 
metal; bronze; framework of metal for building; bu-
ilding materials of metal; building boards of metal; 
limonite; vanadium; loading pallets of metal; hard-
ware of metal, small; windows of metal; window 
frames of metal; containers of metal (storage, trans-
port); reservoirs of metal; refractory construction 
materials of metal; water-pipes of metal; tungsten; 
gates of metal; germanium; roof coverings of metal; 
doors of metal; door casings of metal; ladders of 
metal; steps (ladders) of metal; drain pipes of metal; 
wire of common metal; wire of common metal al-
loys, except fuse wire; wire rope; wire cloth; outdoor 
blinds of metal; jalousies of metal; iron wire; iron 
ores; ironwork for windows; ironwork for doors; 
iron, unwrought or semi-wrought; common metals, 
unwrought or semi-wrought; junctions of metal for 
pipes; cable joints of metal, non-electric; ingots of 
common metal; gold solder; indium; cadmium; ro-
pes of metal; cables of metal, non-electric; greenho-
use frames of metal; cornices of metal; pillars of me-
tal for buildings; barbed wire; ducts of metal for 
ventilating and air conditioning installations; buil-
dings of metal; clips of metal for pipes; angle irons; 
brass, unwrought or semi-wrought; sheets and plates 
of metal; cast steel; magnesium; manganese; metals 
in powder form; copper wire, not insulated; copper, 
unwrought or semi-wrought; molybdenum; sleeves 
(metal hardware); penstock pipes of metal; nozzles 
of metal; duckboards of metal; thread of metal for 
tying-up purposes; nickel; nickel-silver; niobium; 
cladding of metal for construction and building; 
fences of metal; tin; shuttering of metal for concrete; 
poles of metal for power lines; greenhouses of metal, 
transportable; packaging containers of metal; belt 
stretchers of metal; belts of metal for handling loads; 
soldering wire of metal; rods of metal for brazing; 
transport pallets of metal; bands of metal for tying-
up purposes; handling pallets of metal; braces of me-
tal for handling loads; slings of metal for handling 
loads; porches of metal (building); floors of metal; 
floor tiles of metal; props of metal; laths of metal; 
platforms, prefabricated, of metal; stringers (parts of 
staircases) of metal; roof flashing of metal; roofing 
of metal; joists of metal; sills of metal; guard rails of 
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metal; silver plated tin alloy; silver solder; anti-fric-
tion metal; rods of metal for brazing and welding; 
frames of metal for building; rails of metal; gratings 
of metal; gutter pipes of metal; gutters of metal; 
scaffolding of metal; branching pipes of metal; ores 
of metal; pyrophoric metals; lead, unwrought or 
semi-wrought; hoop iron; alloys of common metal; 
buildings, transportable, of metal; hoop steel; steel 
wire; steel buildings; steel masts; iron slabs; iron 
slabs; iron slabs; stretchers for iron bands (tension 
links); steel pipes; steel alloys; steel sheets; tinfoil; 
molybdenum iron; chrome iron; steel, unwrought or 
semi-wrought; ceilings of metal; wall linings of 
metal (building); wall claddings of metal (building); 
posts of metal; advertisement columns of metal; 
stops of metal; sash fasteners of metal for windows; 
stair treads (steps) of metal; staircases of metal; tan-
talum (metal); brazing alloys; telegraph posts of me-
tal; titanium; tombac; clips of metal for cables and 
pipes; pipe muffs of metal; pipes of metal; ducts and 
pipes of metal for central heating installations; ma-
nifolds of metal for pipelines; pipework of metal; 
tungsten iron; ferrotitanium; flanges of metal (col-
lars); foils of metal for wrapping and packaging; jets 
of metal; buckles of common metal (hardware); 
chromium; chrome ores; nails; brads; tacks (nails); 
zinc; zirconium; silicon iron; cast iron, unwrought or 
semi-wrought; roofing tiles of metal; safes (strong 
boxes); railroad ties of metal; bins of metal. 
 

9 – Anodes; junction boxes (electricity); connections 
for electric lines; connections, electric; connectors 
(electricity); electricity conduits; fibre optic cables; 
cables, electric; junction sleeves for electric cables; 
coaxial cables; cathodes; collectors, electric; con-
tacts, electric; copper wire, insulated; semi-conduc-
tors; limiters (electricity); sheaths for electric cables; 
commutators; conductors, electric; wires, electric; 
telephone wires; ducts (electricity); plugs, sockets 
and other contacts (electric connections); identifyca-
tion sheaths for electric wires. 
 

17 – Flexible tubes, not of metal; junctions for pipes, 
not of metal; foils of metal for insulating; insulating 
paper; insulating materials; insulating fabrics; insu-
lators for cables; pipe jackets, not of metal; padding 
materials of rubber or plastics; plastic substances, 
semi-processed; plastic film other than for wrapping; 
artificial resins (semi-finished products); insulating 
tape and band; reinforcing materials, not of metal, 
for pipes; joint packings for pipes. 
 

35 – Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; demonstration 
of goods; distribution of samples; business informa-
tion; relocation services for businesses; procurement 
services for others (purchasing goods and services 
for other businesses); advertising; dissemination of 
advertising matter; sales promotion for others. 
 

36 – Clearing, financial; mutual funds; capital inves-
tment; exchanging money; charitable fund raising; 
financial sponsorship; renting of apartments; organi-
zation of collections; rental of offices (real estate); 
leasing of real estate; real estate agencies; real estate 
management; housing agents; loans (financing); cre-
dit bureaux; lending against security; bail-bonding. 
 

37 – Motor vehicle maintenance and repair; rebuil-
ding engines that have been worn or partially dest-
royed; rebuilding machines that have been worn or 
partially destroyed; rental of excavators; rental of 
cranes (construction equipment); rental of construc-
tion equipment. 
 

39 – Bus transport; car rental; car transport; parking 
place rental; freight forwarding; chauffeur services; 
piloting; garage rental; delivery of goods; storage; 
storage information; storage of goods; passenger 
transport; transport; transportation information; 
transport brokerage; removal services; hauling; ren-
tal of warehouses; rental of vehicle roof racks; 
vehicle rental; transport reservation; railway coach 
rental. 
 

40 – Recycling of waste and trash; tin-plating; metal 
casting; metal treating; metal tempering; metal pla-
ting; soldering; refining services; custom assembling 
of materials for others; destruction of waste and 
trash; incineration of waste and trash; sorting of 
waste and recyclable material (transformation); sil-
ver-plating; chromium plating; galvanization; abra-
sion; saddlery working. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82544 A 
(800) 1250037 
(891) 2014 12 10 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy   

otvetstvennostyou  "ARGM"   
Leninskii prospect, 4, 1A, RU-119049  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teac-
hing material (except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); prin-
ters' type; printing blocks; fountain pens; aquarelles; 
albums; almanacs; document laminators for office 
use; mimeograph apparatus and machines; atlases; 
posters; paper bows; table linen of paper; tickets; 
forms, printed; announcement cards [stationery]; no-
te books; pads [stationery]; drawing pads; loose-leaf 
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binders; wristbands for the retention of writing ins-
truments; pamphlets; booklets; paper sheets [statio-
nery]; waxed paper; paper for recording machines; 
paper for radiograms; electrocardiograph paper; dra-
wer liners of paper, perfumed or not; wood pulp 
paper; carbon paper; copying paper [stationery]; par-
chment paper; writing paper; luminous paper; Xuan 
paper for Chinese painting and calligraphy; toilet pa-
per; wrapping paper; filter paper; paper; blotters; 
newsletters; rollers for typewriters; house painters' 
rollers; obliterating stamps; modelling wax, not for 
dental purposes; signboards of paper or cardboard; 
patterns for making clothes; patterns for dressma-
king; newspapers; electrotypes; hectographs; model-
ling clay; terrestrial globes; drawing sets; slate 
pencils; pencil leads; document holders [stationery]; 
pencil holders; chalk holders; holders for check-
books [cheque books]; holders for stamps [seals]; di-
agrams; engraving plates; writing slates; blackbo-
ards; galley racks [printing]; drawing boards; adver-
tisement boards of paper or cardboard; duplicators; 
punches [office requisites]; cream containers of pa-
per; magazines [periodicals]; money clips; tags for 
index cards; pen clips; bookmarkers; etching need-
les; tracing needles for drawing purposes; periodi-
cals; printed publications; cardboard articles; paper 
shredders for office use; graphic representations; 
credit card imprinters, non-electric; graining combs; 
drawing instruments; calendars; tracing paper; tra-
cing cloth; tracing patterns; gums [adhesives] for 
stationery or household purposes; lithographic sto-
nes; ink stones [ink reservoirs]; pencils; pencil lead 
holders; charcoal pencils; pictures; decalcomanias; 
paintings [pictures], framed or unframed; wood pulp 
board [stationery]; cardboard; hat boxes of card-
board; files [office requisites]; cards; index cards 
[stationery]; geographical maps; paper tapes and 
cards for the recordal of computer programmes; 
trading cards other than for games; perforated cards 
for Jacquard looms; catalogues; spools for inking 
ribbons; covers of paper for flower pots; paintbrus-
hes; painters' brushes; writing brushes; typewriter 
keys; glue for stationery or household purposes; 
isinglass for stationery or household purposes; glu-
ten [glue] for stationery or household purposes; 
starch paste [adhesive] for stationery or household 
purposes; books; manifolds [stationery]; comic 
books; drawing pins; cigar bands; envelopes [statio-
nery]; cases for stamps [seals]; boxes of cardboard 
or paper; paint boxes [articles for use in school]; 
correcting fluids [office requisites]; stencils [statio-
nery]; French curves; paper ribbons; typewriter rib-
bons; gummed tape [stationery]; adhesive bands for 
stationery or household purposes; correcting tapes 
[office requisites]; inking ribbons; inking ribbons for 
computer printers; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; self-adhesive tapes for statio-
nery or household purposes; drawing rulers; square 
rulers; absorbent sheets of paper or plastic for food-

stuff packaging; humidity control sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; viscose sheets for 
wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrap-
ping; plastic bubble packs for wrapping or packa-
ging; steel letters; type [numerals and letters]; lithog-
raphs; paint trays; architects' models; postage 
stamps; plastics for modelling; graphic prints; mo-
delling materials; teaching materials [except appa-
ratus]; sealing compounds for stationery purposes; 
adhesives [glues] for stationery or household purpo-
ses; packaging material made of starches; filtering 
materials [paper]; addressing machines; pencil shar-
pening machines, electric or non-electric; bookbin-
ding apparatus and machines [office equipment]; ty-
pewriters, electric or non-electric; folders [statio-
nery]; franking machines for office use; chalk for 
lithography; writing chalk; tailors' chalk; marking 
chalk; bags [envelopes, pouches] of paper or plas-
tics, for packaging; garbage bags of paper or of 
plastics; painters' easels; hand-rests for painters; 
printing sets, portable [office requisites]; bibs of 
paper; stickers [stationery]; finger-stalls [office re-
quisites]; cords for bookbinding; paper knives 
[cutters] [office requisites]; numbering apparatus; 
bottle envelopes of cardboard or paper; sealing 
wafers; covers [stationery]; passport holders; plastic 
cling film, extensible, for palletization; embroidery 
designs [patterns]; handwriting specimens for copy-
ing; oleographs; musical greeting cards; greeting 
cards; postcards; etchings; conical paper bags; bags 
for microwave cooking; palettes for painters; ink 
sticks; pantographs [drawing instruments]; folders 
for papers; papier mâché; pastels [crayons]; model-
ling paste; pen cases; bookbindings; pen wipers; of-
fice perforators; pens [office requisites]; nibs of 
gold; nibs; steel pens; drawing pens; song books; 
seals [stamps]; sealing stamps; clipboards; address 
plates for addressing machines; handkerchiefs of 
paper; plastic film for wrapping; letter trays; trays 
for sorting and counting money; coasters of paper; 
bookends; stamp stands; mats for beer glasses; 
stands for pens and pencils; photograph stands; in-
king pads; stamp pads; binding strips [bookbinding]; 
towels of paper; inking sheets for document repro-
ducing machines; inking sheets for duplicators; bo-
okbinding cloth; gummed cloth for stationery purpo-
ses; printers' blankets, not of textile; portraits; paper-
weights; writing cases [sets]; inkstands; office requ-
isites, except furniture; writing materials; writing 
instruments; drawing materials; school supplies [sta-
tionery]; adhesive tape dispensers [office requisites]; 
hand labelling appliances; lithographic works of art; 
prospectuses; printed timetables; ledgers [books]; 
printers' reglets; indexes; rubber erasers; elastic 
bands for offices; drawing T-squares; graphic rep-
roductions; penholders; marking pens [stationery]; 
tissues of paper for removing make-up; face towels 
of paper; table napkins of paper; place mats of pa-
per; tablemats of paper; tablecloths of paper; paper 
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clasps; document files [stationery]; scrapers [erasers] 
for offices; paper-clips; staples for offices; erasing 
products; transparencies [stationery]; stencil plates; 
cardboard tubes; Indian inks; moisteners [office re-
quisites]; moisteners for gummed surfaces [office 
requisites]; drawing squares; chart pointers, non-el-
ectronic; bottle wrappers of cardboard or paper; en-
velope sealing machines, for offices; sealing machi-
nes for offices; vignetting apparatus; apparatus for 
mounting photographs; stapling presses [office requ-
isites]; manuals [handbooks]; figurines [statuettes] 
of papier mâché; paper coffee filters; flags of paper; 
flyers; silver paper; molds for modelling clays [ar-
tists' materials]; photo-engravings; photographs [pri-
nted]; stencil cases; canvas for painting; chromolit-
hographs [chromos]; compasses for drawing; num-
bers [type]; watercolor [watercolour] saucers for 
artists; correcting ink [heliography]; ink; inkwells; 
blueprints; rosaries; stencils; erasing shields; balls 
for ball-point pens; cabinets for stationery [office 
requisites]; printing type; address stamps; stamps 
[seals]; shields [paper seals]; prints [engravings]; 
labels, not of textile. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82545 A 
(800) 1250038 
(891) 2015 01 05 
(731) Private Joint-Stock Company   

"VINNYTSIAPOBUTKHIM"   
4 Frunze str., Vinnytsia 21001, Ukraine 

(540) 

 
(591) Red and white  
(511)     
2 – Alizarine dyes; aluminium paints; aluminium 
powder for painting; aniline dyes; annotto [dyes-
tuff]; anti-corrosive preparations; anti-corrosive 
bands; anti-fouling paints; anti-rust preparations for 
preservation; anti-rust greases; anti-rust oils; anti-
tarnishing preparations for metals; asbestos paints; 
auramine; bactericidal paints; badigeon; binding pre-
parations for paints; bitumen varnish; black japan; 
bronze powder for painting; bronzing lacquers; ca-
nada balsam; caramel [food colorant]; carbon black 
[pigment]; carbonyl [wood preservative]; ceramic 
paints; coatings for roofing felt [paints]; coatings 
[paints]; cobalt oxide [colorant]; cochineal carmine; 
colophony; colorants for beverages; colorants for 
butter; colorants for beer; colorants for liqueurs; 
colorants; copal varnish; copal; creosote for wood 
preservation; distempers; dyes; dyewood; dyewood 
extracts; enamels for painting; enamels [varnishes]; 
engraving ink; fireproof paints; fixatives for water-
colors [watercolours]; fixatives [varnishes]; metal 

foil for painters, decorators, printers and artists; food 
dyes; gamboge for painting; glazes [paints, lacqu-
ers]; gum resins; gum-lac; indigo [colorant]; ink for 
leather; ink for skin-dressing; lacquers; lamp black 
[pigment]; lime wash; malt colorants; malt caramel 
[food colorant]; marking ink for animals; mastic 
[natural resin]; metals in powder form for painters, 
decorators, printers and artists; mordants; natural 
resins, raw; oils for the preservation of wood; orange 
lead; repositionable paint patches; paints; paper for 
dyeing easter eggs; pigments; primers; printers' pas-
tes [ink]; printing ink; protective preparations for 
metals; red lead; saffron [colorant]; sandarac; shoe 
dyes; siccatives [drying agents] for paints; sienna 
earth; silver emulsions [pigments]; silver foil [leaf]; 
silver paste; silvering powders; soot [colorant]; 
stains for leather; sumac for varnishes; thickeners for 
paints; thinners for paints; thinners for lacquers; tita-
nium dioxide [pigment]; toner cartridges, filled, for 
printers and photocopiers; toners [ink] for photoco-
piers; turmeric [colorant]; turpentine [thinner for 
paints]; undercoating for vehicle chassis; varnishes; 
white lead; whitewash; wood mordants; wood stains; 
wood coatings [paints]; wood preservatives; yellow-
wood [colorant]; zinc oxide [pigment]. 
 

3 – Abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing 
false hair; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; 
air fragrancing preparations; almond soap; almond 
milk for cosmetic purposes; almond oil; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; alum stones [as-
tringents]; amber [perfume]; ammonia [volatile al-
kali] [detergent]; antiperspirant soap; antiperspirants 
[toiletries]; antistatic preparations for household 
purposes; aromatics [essential oils]; astringents for 
cosmetic purposes; badian essence; balms other than 
for medical purposes; bases for flower perfumes; 
bath salts, not for medical purposes; bath prepa-
rations, not for medical purposes; beard dyes; beauty 
masks; bergamot oil; bleaching preparations [deco-
lorants] for cosmetic purposes; bleaching salts; ble-
aching soda; breath freshening sprays; breath fres-
hening strips; cake flavourings [essential oils]; cakes 
of toilet soap; canned pressurized air for cleaning 
and dusting purposes; carbides of metal [abrasives]; 
preparations for cleaning dentures; cleaning prepara-
tions; cleaning chalk; cleansing milk for toilet pur-
poses; cloths impregnated with a detergent for clea-
ning; cobblers' wax; color- [colour-] brightening 
chemicals for household purposes [laundry]; colo-
rants for toilet purposes; colour-removing prepara-
tions; corundum [abrasive]; cosmetic pencils; cos-
metic preparations for eyelashes; cosmetic prepa-
rations for baths; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetic dyes; cosmetic creams; cosmetic kits; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cos-
metics; cosmetics for animals; cotton wool for cos-
metic purposes; creams for leather; decorative trans-
fers for cosmetic purposes; degreasers other than for 
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use in manufacturing processes; dental bleaching 
gels; dentifrices; denture polishes; deodorant soap; 
deodorants for human beings or for animals; deodo-
rants for pets; depilatory preparations; depilatory 
wax; detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; diamantine 
[abrasive]; disinfectant soap; douching preparations 
for personal sanitary or deodorant purposes [toilet-
ries]; dry shampoos; dry-cleaning preparations; dry-
ing agents for dishwashing machines; eau de Colog-
ne; emery paper; emery cloth; emery; essential oils 
of cedarwood; essential oils of citron; essential oils 
of lemon; ethereal essences; ethereal oils; extracts of 
flowers [perfumes]; eyebrow pencils; eyebrow cos-
metics; fabric softeners for laundry use; false eye-
lashes; false nails; flavorings [flavourings] for beve-
rages [essential oils]; floor wax removers [scouring 
preparations]; fumigation preparations [perfumes]; 
furbishing preparations; gaultheria oil; geraniol; 
glass cloth; greases for cosmetic purposes; grinding 
preparations; hair lotions; hair dyes; hair waving 
preparations; hair spray; heliotropine; henna [cosme-
tic dye]; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; javelle 
water; joss sticks; lacquer-removing preparations; 
laundry bleach; laundry preparations; laundry blu-
eing; laundry glaze; laundry wax; laundry soaking 
preparations; lavender water; lavender oil; leather 
bleaching preparations; leather preservatives [polis-
hes]; lip glosses; lipstick cases; lipsticks; lotions for 
cosmetic purposes; make-up preparations; make-up; 
mascara; massage gels other than for medical purpo-
ses; medicated soap; mint for perfumery; mint essen-
ce [essential oil]; mustache wax; mouth washes, not 
for medical purposes; musk [perfumery]; nail var-
nish; nail care preparations; nail art stickers; neut-
ralizers for permanent waving; non-slipping wax for 
floors; non-slipping liquids for floors; oil of turpen-
tine for degreasing; oils for cosmetic purposes; oils 
for toilet purposes; oils for perfumes and scents; oils 
for cleaning purposes; paint stripping preparations; 
floor wax; pastes for razor strops; perfumery; perfu-
mes; petroleum jelly for cosmetic purposes; polish 
for furniture and flooring; polishing preparations; 
polishing wax; polishing creams; polishing rouge; 
polishing stones; polishing paper; pomades for cos-
metic purposes; potpourris [fragrances]; make-up 
powder; pumice stone; quillaia bark for washing; 
make-up removing preparations; rose oil; rust 
removing preparations; sachets for perfuming linen; 
safrol; sandcloth; sandpaper; scale removing prepa-
rations for household purposes; scented water; scen-
ted wood; scouring solutions; shampoos; shampoos 
for pets; shaving soap; shaving preparations; shaving 
stones [astringents]; shining preparations [polish]; 
preparations to make shiny the leaves of plants; shoe 
cream; shoe polish; shoe wax; shoemakers' wax; sili-
con carbide [abrasive]; skin whitening creams; smo-
othing preparations [starching]; smoothing stones; 

soap; soap for foot perspiration; soap for brightening 
textile; soda lye; stain removers; starch glaze for 
laundry purposes; starch for laundry purposes; sun-
tanning preparations [cosmetics]; sunscreen prepara-
tions; cotton sticks for cosmetic purposes; tailors' 
wax; talcum powder, for toilet use; terpenes [es-
sential oils]; tissues impregnated with cosmetic lo-
tions; toilet water; toiletries; Tripoli stone for polis-
hing; turpentine, for degreasing; preparations for 
unblocking drain pipes; varnish-removing prepara-
tions; volcanic ash for cleaning; wallpaper cleaning 
preparations; washing soda, for cleaning; whiting; 
windscreen cleaning liquids. 
 

5 – Adhesive plasters; dental impression materials; 
disinfectants; dietetic substances adapted for medical 
use; dressings, medical; food for babies; pharmaceu-
tical preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; surgical dressings; teeth filling material; 
veterinary preparations; all above-mentioned goods 
included in this class, except chemical preparations 
used in medicine for diagnostics, namely, prepara-
tions for separation of biological materials. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82546 A 
(800) 1250057 
(891) 2015 02 18 
(731) "PROFIT SOLUTIONS ENGINEERING"   

Limited Liability Company   
Kamennoostrovsky prospect,  26/28, pom.  
66-N  RU-197101 Saint Petersburg, Russian 
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)     
19 – Vinyl windows; windows, not of metal; woo-
den double-glazed windows; wood blocks; wooden 
doors; doors, not of metal; wood boards; window 
frames of wood; wooden door frames; window fra-
mes, sashes and casements made of wood. 
 

20 – Goods, not included in other classes, of wood, 
namely wooden furniture. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82738 A 
(800) 1251613 
(891) 2014 12 18 
(731) DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD 

17, Athinon Str., Ergates CY-2643 Nicosia,  
Cyprus 

(540) 

 
(591) Dark blue and sky blue.   
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(511)    
5 – Antibiotics; chemical preparations for pharma-
ceutical purposes; chemical preparations for medical 
purposes; chemico-pharmaceutical preparations, me-
dical preparations for slimming purposes; medicinal 
hair growth preparations, medicinal infusions; me-
dicines for dental purposes; medicines for human 
purposes; medicines for veterinary purposes; pastil-
les/lozenges for pharmaceutical purposes; pharma-
ceutical preparations for treating dandruff; pharma-
ceutical preparations; pharmaceutical preparations 
for skin care, sterilizing preparations; suppositories; 
vitamin preparations; chemical contraceptives; drugs 
for medical purposes; elixirs (pharmaceutical prepa-
rations), syrups for pharmaceutical purposes.   
 

35 – Distribution of samples; marketing; organiza-
tion of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; retail or wholesale servi-
ces for pharmaceutical, veterinary and sanitary pre-
parations and medical supplies.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82739 A 
(800) 1251619 
(891) 2015 01 12 
(731) N2KIDS SATIŞ PAZARLAMA VE  

DANIŞMALIK ANONİM ŞİRKETİ  
Büyükdere Caddesi Cem Plaza,  No:23 Kat:2  
Şişli, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white,Blue,green,yellow,zed  
(511)     
25 – Clothing, including underwear and outerclot-
hing, other than special purpose protective clothing; 
socks; footwear; headgear.  
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; office functions; 
secretarial services; arranging newspaper subscrip-
tions for others; compilation of statistics; rental of 
office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for una-
vailable subscribers; business management, business 
administration and business consultancy; account-
ting; commercial consultancy services; personnel 
recruitment, personnel placement, employment age-
ncies, import-export agencies; temporary personnel 
placement services; business appraisals; auctionee-
ring; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to conve-
niently view and purchase those clothing, including 
underwear and outer clothing, other than special 
purpose protective clothing, socks, footwear, head-
gear goods, such services may be provided by retail 

stores, wholesale outlets, by means of electronic me-
dia or through mail order catalogues. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82770 A 
(800) 1252005 
(891) 2014 10 27 
(731) MEHMET ŞERİF ER  

Anadolu Mh. Başaran Sk. No:45, Bursa,  
Turkey 

(540) 

 
(591) zed,white  
(511)    
24 – Woven or non-woven textile fabrics; textile 
goods for household use, not included in other 
classes: curtains, bed covers, sheets (textile), pillow-
cases, blankets, quilts, towels; flags, pennants, labels 
of textile; swaddling blankets.   
 

25 – Clothing, including underwear and outerclot-
hing, other than special purpose protective clothing; 
socks; footwear; headgear.   
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; office functions; 
secretarial services; arranging newspaper subscrip-
tions for others; compilation of statistics; rental of 
office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for unava-
ilable subscribers; business management, business 
administration and business consultancy; account-
ting; commercial consultancy services; personnel 
recruitment, personnel placement, employment age-
ncies, import-export agencies; temporary personnel 
placement services; business appraisals; auctionee-
ring; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely, woven or non-woven 
textile fabrics; textile goods for household use; not 
included in other classes: curtains, bed covers, sheets 
(textile), pillowcases, blankets, quilts, towels; flags, 
pennants, labels of textile; swaddling blankets; clot-
hing, including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing; socks; 
footwear; headgear, enabling customers to conveni-
ently 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 2016 82771 A 
(800) 1252033 
(891) 2014 12 19 
(731) SOPRO BAUCHEMIE GMBH    

Biebricher Strasse 74, 65203 Wiesbaden,  
Germany 
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(540)  

DF 20 
(511)     
1 – Chemicals used in industry; impregnating prepa-
rations; adhesives used in industry, in particular ma-
de of synthetic resins; chemical products for indus-
trial purposes being additives for building materials; 
chemical products for industrial purposes being ad-
ditives for screed, concrete and mortar; liquid plas-
tics, unprocessed, included in this class; presserva-
tives for building materials (except for organic subs-
tances); tempering agents for concrete, mortar and 
screed, included in this class, namely for preventing 
drying out of concrete and mortar used in screed and 
pre-fabricated concrete components, for rendering 
concrete screed resistant against impacts, abrasion, 
freeze and chemical stress, for increasing impervio-
usness against liquids and gases as well as for 
controlling the working consistency; unprocessed 
artificial resin; surface-active agents (tensides); 
damp proofing preparations for brickwork, except 
paints; horticulture chemicals; antifreeze; chemical 
products as aid for washing out joint compounds; 
solvents for paints, varnishes and lacquers; silicones. 
    

17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials, included in this 
class; goods made of plastics as semi-finished pro-
ducts; artificial and synthetic resins (semi-finished 
products), resins (semi-finished products) for fabri-
cating adhesives; cast resins (semi-finished pro-
ducts) including silica sand; sealing, packing and 
insulating materials, sealing tapes, sealing collars; 
rubber gloves for insulating purposes, not for hou-
sehold purposes; joint fillers (sealant compounds for 
joints); insulating coating agents paints and insula-
ting lacquers; insulating paints; self-adhesive tapes, 
other than stationery and not for medical or hou-
sehold purposes; insulating coatings and insulating 
materials; filling material as insulating, damping and 
sealing materials; bituminous coatings for roofing 
for sealing and insulating purposes.   
 

19 – Building materials (non-metallic), in particular 
with damping and insulating properties; building 
materials (non-metallic); building materials (non-
metallic), namely hydraulic binding agents such as 
cement, lime, gypsum and as additives for binding 
and hardening concrete, mortar and stony building 
materials; building materials (non-metallic), namely 
mixtures of hydraulic binding agents with aggrega-
tes, pozzolanic materials and/or chemical substan-
ces; mortar (building material), plaster (building ma-
terial), screeds (building material); reinforcing fab-
rics (non-metallic) for building purposes; contact 
sludges (non-metallic) for building purposes; buil-
ding materials, non-metallic, in the form of filling 
materials for building purposes for preparing surfa-
ces made of concrete, mortar and other stony buil-
ding materials; silica sand for building purposes; 

bitumen; bituminous products for building; pipes, 
not of metal, for building purposes; concrete, conc-
rete building elements; roof coverings, not of metal; 
bituminous coatings for roofing (except for sealing 
and insulating purposes); windows, not of metal; 
felts for building; gravel; sand for building purposes; 
prefabricated swimming pools (not of metal); pre-
fabricated chimneys, not of metal; floor tiles, not of 
metal, tile floorings, not of metal; binding material 
for road repair, road coating materials 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82774 A 
(800) 1252064 
(891) 2015 01 15 
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE  

TİCARET ANONIM ŞİRKETİ  
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K:1 B,  
Zemin 4-5-6, Güneşli Bağcılar, İstanbul,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
5 – Medicines for human purposes, medicines for 
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical 
preparations for medical purposes.   
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
 
(260) AM 2015 75963 A 
(800) 1015273 
(151) 2009 07 16 
(181) 2019 07 16 
(891) 2013 10 31 
(511) 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76109 A 
(800) 1192812 
(151) 2013 11 14 
(181) 2023 11 14 
(891) 2013 11 14 
(511) 01, 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 76516 A 
(800) 1195728 
(151) 2013 09 30 
(181) 2023 09 30 
(891) 2013 09 30 
(511) 12, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77239 A 
(800) 1202047 
(151) 2013 12 06 
(181) 2023 12 06 
(891) 2013 12 06 
(511) 07, 09, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77419 A 
(800) 1204020 
(151) 2014 03 12 
(181) 2024 03 12 
(891) 2014 03 12 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77422 A 
(800) 1204078 
(151) 2014 03 04 
(181) 2024 03 04 
(891) 2014 03 04 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 77434 A 
(800) 1204105 
(151) 2014 01 08 
(181) 2024 01 08 
(891) 2014 01 08 
(511) 07, 12 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2015 77752 A 
(800) 1206785 
(151) 2014 04 29 
(181) 2024 04 29 
(891) 2014 04 29 
(511) 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78450 A 
(800) 1212512 
(151) 2014 01 31 
(181) 2024 01 31 
(891) 2014 01 31 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78615 A 
(800) 1214416 
(151) 2014 06 11 
(181) 2024 06 11 
(891) 2014 06 11 
(511) 09, 11, 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 78938 A 
(800) 1217015 
(151) 2014 07 14 
(181) 2024 07 14 
(891) 2014 07 14 
(511) 25, 28, 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 79732 A 
(800) 840857 
(151) 2004 04 21 
(181) 2024 04 21 
(891) 2014 07 28 
(511) 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 79737 A 
(800) 1162505 
(151) 2013 03 22 
(181) 2023 03 22 
(891) 2014 11 04 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 79738 A 
(800) 1198102 
(151) 2014 01 20 
(181) 2024 01 20 
(891) 2014 01 20 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi 
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sasaqonlo niSnebi 

 (260) AM 2015 79850 A 
(800) 1224852 
(151) 2014 09 05 
(181) 2024 09 05 
(891) 2014 09 05 
(511) 05, 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 79878 A 
(800) 1176055 
(151) 2013 06 28 
(181) 2023 06 28 
(891) 2014 08 25 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80244 A 
(800) 1192114 
(151) 2013 11 07 
(181) 2023 11 07 
(891) 2014 09 08 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80267 A 
(800) 1228793 
(151) 2014 09 10 
(181) 2024 09 10 
(891) 2014 09 10 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80337 A 
(800) 1229771 
(151) 2014 09 12 
(181) 2024 09 12 
(891) 2014 09 12 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80372 A 
(800) 1230203 
(151) 2014 08 11 
(181) 2024 08 11 
(891) 2014 08 11 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80376 A 
(800) 1230256 
(151) 2014 09 12 
(181) 2024 09 12 
(891) 2014 09 12 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80386 A 
(800) 1230352 
(151) 2013 12 26 
(181) 2023 12 26 

(891) 2013 12 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80389 A 
(800) 1230364 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(891) 2014 04 15 
(511) 28, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80392 A 
(800) 1230380 
(151) 2014 07 28 
(181) 2024 07 28 
(891) 2014 07 28 
(511) 03, 09, 18, 25, 32, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80393 A 
(800) 1230381 
(151) 2014 07 28 
(181) 2024 07 28 
(891) 2014 07 28 
(511) 03, 09, 18, 25, 32, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80394 A 
(800) 1230389 
(151) 2014 06 28 
(181) 2024 06 28 
(891) 2014 06 28 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80395 A 
(800) 1230420 
(151) 2014 10 03 
(181) 2024 10 03 
(891) 2014 10 03 
(511) 29, 30, 35, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80400 A 
(800) 1230530 
(151) 2014 05 07 
(181) 2024 05 07 
(891) 2014 05 07 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80402 A 
(800) 1230532 
(151) 2014 05 13 
(181) 2024 05 13 
(891) 2014 05 13 
(511) 28, 30 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80406 A 
(800) 1230533 
(151) 2014 05 13 
(181) 2024 05 13 
(891) 2014 05 13 
(511) 28, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80415 A 
(800) 1230606 
(151) 2014 09 16 
(181) 2024 09 16 
(891) 2014 09 16 
(511) 09, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80440 A 
(800) 1230850 
(151) 2014 08 06 
(181) 2024 08 06 
(891) 2014 08 06 
(511) 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80441 A 
(800) 1230914 
(151) 2014 10 07 
(181) 2024 10 07 
(891) 2014 10 07 
(511) 09, 16, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80442 A 
(800) 1230923 
(151) 2014 10 08 
(181) 2024 10 08 
(891) 2014 10 08 
(511) 35, 39, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80443 A 
(800) 1230986 
(151) 2014 09 09 
(181) 2024 09 09 
(891) 2014 09 09 
(511) 29, 30, 32, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80444 A 
(800) 1231002 
(151) 2014 10 16 
(181) 2024 10 16 
(891) 2014 10 16 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80447 A 
(800) 1231012 
(151) 2014 09 19 
(181) 2024 09 19 

(891) 2014 09 19 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80448 A 
(800) 237918 
(151) 1960 11 26 
(181) 2020 11 26 
(891) 2014 10 23 
(511) 07, 09, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80449 A 
(800) 607805 
(151) 1993 09 02 
(181) 2023 09 02 
(891) 2014 09 16 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80450 A 
(800) 618519 
(151) 1994 05 27 
(181) 2024 05 27 
(891) 2014 10 03 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80451 A 
(800) 1017961 
(151) 2009 10 07 
(181) 2019 10 07 
(891) 2014 10 21 
(511) 07, 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80452 A 
(800) 1062056 
(151) 2010 11 10 
(181) 2020 11 10 
(891) 2014 10 09 
(511) 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80453 A 
(800) 1083376 
(151) 2011 06 20 
(181) 2021 06 20 
(891) 2014 10 03 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80454 A 
(800) 1119647 
(151) 2012 04 19 
(181) 2022 04 19 
(891) 2014 10 21 
(511) 03 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80455 A 
(800) 1147119 
(151) 2012 06 28 
(181) 2022 06 28 
(891) 2014 09 30 
(511) 18, 24, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80456 A 
(800) 1147183 
(151) 2012 06 28 
(181) 2022 06 28 
(891) 2014 09 30 
(511) 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80457 A 
(800) 1147188 
(151) 2012 08 03 
(181) 2022 08 03 
(891) 2014 09 30 
(511) 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80458 A 
(800) 1147189 
(151) 2012 08 03 
(181) 2022 08 03 
(891) 2014 09 30 
(511) 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80459 A 
(800) 1151783 
(151) 2012 09 13 
(181) 2022 09 13 
(891) 2014 09 16 
(511) 09, 18, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80460 A 
(800) 1152069 
(151) 2012 06 28 
(181) 2022 06 28 
(891) 2014 09 30 
(511) 24 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80461 A 
(800) 1231079 
(151) 2014 02 28 
(181) 2024 02 29 
(891) 2014 02 28 
(511) 29, 30, 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80462 A 
(800) 1231117 
(151) 2014 11 03 
(181) 2024 11 03 

(891) 2014 11 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80463 A 
(800) 1231128 
(151) 2014 09 18 
(181) 2024 09 18 
(891) 2014 09 18 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80465 A 
(800) 1231143 
(151) 2013 12 30 
(181) 2023 12 30 
(891) 2013 12 30 
(511) 06, 17, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80467 A 
(800) 1231161 
(151) 2014 02 20 
(181) 2024 02 20 
(891) 2014 02 20 
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80468 A 
(800) 1231171 
(151) 2014 04 09 
(181) 2024 04 09 
(891) 2014 04 09 
(511) 01, 02, 03, 06, 11, 17, 19, 24, 27, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80469 A 
(800) 1231182 
(151) 2014 05 26 
(181) 2024 05 26 
(891) 2014 05 26 
(511) 01, 16, 17, 20, 21, 40, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80472 A 
(800) 1231221 
(151) 2014 08 19 
(181) 2024 08 19 
(891) 2014 08 19 
(511) 18, 24, 25, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80473 A 
(800) 1231224 
(151) 2014 07 28 
(181) 2024 07 28 
(891) 2014 07 28 
(511) 09 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80475 A 
(800) 1231230 
(151) 2014 08 04 
(181) 2024 08 04 
(891) 2014 08 04 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80476 A 
(800) 1231251 
(151) 2014 09 25 
(181) 2024 09 25 
(891) 2014 09 25 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80477 A 
(800) 1231252 
(151) 2014 09 25 
(181) 2024 09 25 
(891) 2014 09 25 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80478 A 
(800) 1231283 
(151) 2014 10 28 
(181) 2024 10 28 
(891) 2014 10 28 
(511) 29, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80479 A 
(800) 1231299 
(151) 2014 11 06 
(181) 2024 11 06 
(891) 2014 11 06 
(511) 09, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80480 A 
(800) 1231341 
(151) 2014 04 24 
(181) 2024 04 24 
(891) 2014 04 24 
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80484 A 
(800) 1231400 
(151) 2014 08 28 
(181) 2024 08 28 
(891) 2014 08 28 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80486 A 
(800) 1231473 
(151) 2014 04 07 
(181) 2024 04 07 

(891) 2014 04 07 
(511) 01, 04, 06, 07, 35, 37, 39, 40, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80493 A 
(800) 1231504 
(151) 2014 09 19 
(181) 2024 09 19 
(891) 2014 09 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80496 A 
(800) 1231526 
(151) 2014 09 22 
(181) 2024 09 22 
(891) 2014 09 22 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80498 A 
(800) 1231535 
(151) 2014 10 07 
(181) 2024 10 07 
(891) 2014 10 07 
(511) 09, 16, 25, 35, 41, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80499 A 
(800) 1231570 
(151) 2014 06 30 
(181) 2024 06 30 
(891) 2014 06 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80500 A 
(800) 1231605 
(151) 2014 09 22 
(181) 2024 09 22 
(891) 2014 09 22 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80501 A 
(800) 783369 
(151) 2002 06 05 
(181) 2022 06 05 
(891) 2014 11 14 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80504 A 
(800) 1145511 
(151) 2012 08 02 
(181) 2022 08 02 
(891) 2014 10 09 
(511) 29, 30, 31 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80505 A 
(800) 1156377 
(151) 2012 11 28 
(181) 2022 11 28 
(891) 2014 09 16 
(511) 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80506 A 
(800) 1195627 
(151) 2014 02 19 
(181) 2024 02 19 
(891) 2014 12 04 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80507 A 
(800) 1231638 
(151) 2014 09 18 
(181) 2024 09 18 
(891) 2014 09 18 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80511 A 
(800) 1231640 
(151) 2014 09 18 
(181) 2024 09 18 
(891) 2014 09 18 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80512 A 
(800) 1231682 
(151) 2014 08 20 
(181) 2024 08 20 
(891) 2014 08 20 
(511) 27 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80513 A 
(800) 1231693 
(151) 2014 08 07 
(181) 2024 08 07 
(891) 2014 08 07 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80514 A 
(800) 1231713 
(151) 2014 10 06 
(181) 2024 10 06 
(891) 2014 10 06 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80515 A 
(800) 1231720 
(151) 2014 06 06 
(181) 2024 06 06 

(891) 2014 06 06 
(511) 05, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80517 A 
(800) 1231722 
(151) 2014 06 27 
(181) 2024 06 27 
(891) 2014 06 27 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80518 A 
(800) 1231776 
(151) 2014 09 03 
(181) 2024 09 03 
(891) 2014 09 03 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80519 A 
(800) 1231801 
(151) 2014 10 24 
(181) 2024 10 24 
(891) 2014 10 24 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80521 A 
(800) 1231819 
(151) 2014 11 17 
(181) 2024 11 17 
(891) 2014 11 17 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80522 A 
(800) 1001396 
(151) 2008 11 07 
(181) 2018 11 07 
(891) 2008 11 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80524 A 
(800) 1066182 
(151) 2010 12 28 
(181) 2020 12 28 
(891) 2014 09 05 
(511) 20, 24 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80527 A 
(800) 1149463 
(151) 2012 11 19 
(181) 2022 11 19 
(891) 2014 09 22 
(511) 03 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80528 A 
(800) 1231876 
(151) 2014 06 11 
(181) 2024 06 11 
(891) 2014 06 11 
(511) 01, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80529 A 
(800) 1231887 
(151) 2014 09 16 
(181) 2024 09 16 
(891) 2014 09 16 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80533 A 
(800) 1231908 
(151) 2014 10 23 
(181) 2024 10 23 
(891) 2014 10 23 
(511) 05, 38, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80534 A 
(800) 1231918 
(151) 2014 09 12 
(181) 2024 09 12 
(891) 2014 09 12 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80538 A 
(800) 1231947 
(151) 2014 06 10 
(181) 2024 06 10 
(891) 2014 06 10 
(511) 09, 36, 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80539 A 
(800) 1231949 
(151) 2014 07 31 
(181) 2024 07 31 
(891) 2014 07 31 
(511) 09, 16, 24, 25, 28, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80541 A 
(800) 1231968 
(151) 2014 09 16 
(181) 2024 09 16 
(891) 2014 09 16 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80544 A 
(800) 1232024 
(151) 2014 08 25 
(181) 2024 08 25 

(891) 2014 08 25 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80549 A 
(800) 1232043 
(151) 2014 06 06 
(181) 2024 06 06 
(891) 2014 06 06 
(511) 09, 12, 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80552 A 
(800) 1232153 
(151) 2014 09 26 
(181) 2024 09 26 
(891) 2014 09 26 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80553 A 
(800) 1232154 
(151) 2014 09 26 
(181) 2024 09 26 
(891) 2014 09 26 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80555 A 
(800) 1232181 
(151) 2014 10 13 
(181) 2024 10 13 
(891) 2014 10 13 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80557 A 
(800) 1232206 
(151) 2014 11 24 
(181) 2024 11 24 
(891) 2014 11 24 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80564 A 
(800) 1232278 
(151) 2014 10 03 
(181) 2024 10 03 
(891) 2014 10 03 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80565 A 
(800) 1232285 
(151) 2014 03 13 
(181) 2024 03 13 
(891) 2014 03 13 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80566 A 
(800) 1232316 
(151) 2014 09 17 
(181) 2024 09 17 
(891) 2014 09 17 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80574 A 
(800) 1232335 
(151) 2014 09 23 
(181) 2024 09 23 
(891) 2014 09 23 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80612 A 
(800) 937991 
(151) 2007 09 20 
(181) 2017 09 20 
(891) 2014 11 06 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80628 A 
(800) 1232514 
(151) 2014 10 31 
(181) 2024 10 31 
(891) 2014 10 31 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80630 A 
(800) 1232540 
(151) 2014 11 05 
(181) 2024 11 05 
(891) 2014 11 05 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80640 A 
(800) 1232551 
(151) 2014 10 09 
(181) 2024 10 09 
(891) 2014 10 09 
(511) 09, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80641 A 
(800) 1232552 
(151) 2014 10 09 
(181) 2024 10 09 
(891) 2014 10 09 
(511) 09, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80643 A 
(800) 1232574 
(151) 2014 09 30 
(181) 2024 09 30 

(891) 2014 09 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80647 A 
(800) 1232614 
(151) 2014 07 09 
(181) 2024 07 09 
(891) 2014 07 09 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80648 A 
(800) 1232620 
(151) 2014 09 25 
(181) 2024 09 25 
(891) 2014 09 25 
(511) 01, 05, 09, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80649 A 
(800) 1232629 
(151) 2014 09 30 
(181) 2024 09 30 
(891) 2014 09 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80658 A 
(800) 1232666 
(151) 2014 10 07 
(181) 2024 10 07 
(891) 2014 10 07 
(511) 35, 36, 37, 42, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80668 A 
(800) 1232729 
(151) 2014 10 22 
(181) 2024 10 22 
(891) 2014 10 22 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80669 A 
(800) 1232730 
(151) 2014 10 22 
(181) 2024 10 22 
(891) 2014 10 22 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80674 A 
(800) 1232772 
(151) 2014 06 17 
(181) 2024 06 17 
(891) 2014 06 17 
(511) 16, 35, 45 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80675 A 
(800) 1232811 
(151) 2014 10 07 
(181) 2024 10 07 
(891) 2014 10 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80677 A 
(800) 1232818 
(151) 2014 10 21 
(181) 2024 10 21 
(891) 2014 10 21 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80687 A 
(800) 1232835 
(151) 2014 10 07 
(181) 2024 10 07 
(891) 2014 10 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80688 A 
(800) 1232838 
(151) 2014 11 20 
(181) 2024 11 20 
(891) 2014 11 20 
(511) 06, 07, 09, 12, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80689 A 
(800) 1232852 
(151) 2014 11 20 
(181) 2024 11 20 
(891) 2014 11 20 
(511) 01, 03, 16, 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80691 A 
(800) 1232884 
(151) 2014 10 08 
(181) 2024 10 08 
(891) 2014 10 08 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80693 A 
(800) 1232890 
(151) 2014 05 07 
(181) 2024 05 07 
(891) 2014 05 07 
(511) 30, 32, 35, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80701 A 
(800) 1232972 
(151) 2014 11 04 
(181) 2024 11 04 

(891) 2014 11 04 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80703 A 
(800) 1233086 
(151) 2014 09 04 
(181) 2024 09 04 
(891) 2014 09 04 
(511) 16, 28, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80704 A 
(800) 1233092 
(151) 2014 10 09 
(181) 2024 10 09 
(891) 2014 10 09 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80731 A 
(800) 1233226 
(151) 2014 10 16 
(181) 2024 10 16 
(891) 2014 10 16 
(511) 14, 16, 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80732 A 
(800) 1233237 
(151) 2014 03 19 
(181) 2024 03 19 
(891) 2014 03 19 
(511) 09, 35, 38, 41, 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80758 A 
(800) 783833 
(151) 2002 06 28 
(181) 2022 06 28 
(891) 2014 09 25 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80759 A 
(800) 840556 
(151) 2004 09 02 
(181) 2024 09 02 
(891) 2015 01 13 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80760 A 
(800) 862442 
(151) 2005 08 08 
(181) 2025 08 08 
(891) 2015 01 14 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2015 80761 A 
(800) 872290 
(151) 2005 08 01 
(181) 2025 08 01 
(891) 2014 10 29 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 80763 A 
(800) 948752 
(151) 2007 05 07 
(181) 2017 05 07 
(891) 2014 09 25 
(511) 16, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81063 A 
(800) 1236451 
(151) 2014 12 12 
(181) 2024 12 12 
(891) 2014 12 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81064 A 
(800) 1236452 
(151) 2014 12 12 
(181) 2024 12 12 
(891) 2014 12 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81065 A 
(800) 1236453 
(151) 2014 12 12 
(181) 2024 12 12 
(891) 2014 12 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81066 A 
(800) 1236454 
(151) 2014 12 12 
(181) 2024 12 12 
(891) 2014 12 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81067 A 
(800) 1237057 
(151) 2014 09 30 
(181) 2024 09 30 
(891) 2014 09 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81068 A 
(800) 1236455 
(151) 2014 12 12 

(181) 2024 12 12 
(891) 2014 12 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81078 A 
(800) 1236461 
(151) 2014 11 21 
(181) 2024 11 21 
(891) 2014 11 21 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81113 A 
(800) 667329 
(151) 1997 01 24 
(181) 2017 01 24 
(891) 2014 12 17 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2015 81115 A 
(800) 1151606 
(151) 2012 12 17 
(181) 2022 12 17 
(891) 2014 12 15 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 #5  2016 03 10 

 
161 



 
 
 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi  
da geografiuli aRniSvnebi 

 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registraciaSi cvlilebis Setana 

 

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ  
„საქპატენტის“ თავმჯდომარის 2016  წლის 2 მარტის №425/07 ბრძანების საფუძველზე, 
განხორციელდა გეოგრაფიული აღნიშვნის „სულგუნი“ სარეგისტრაციო მონაცემებში 
შესაბამისი ცვლილება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია, „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და 

გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ქვეყნდება 
საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალურ ბიულეტენსა და ერთ ცენტრალურ 
გაზეთში. მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში საქპატენტში წარმოდგენილი 
შენიშვნები და დამატებითი ინფორმაცია შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. თუ სამი თვის განმავლობაში საქპატენტში არ 
შემოვა რაიმე ინფორმაცია აღნიშნულ მასალებთან დაკავშირებით, გამოქვეყნებული 
მონაცემები გეოგრაფიული აღნიშვნის „სულგუნი“ შესახებ აისახება ადგილწარმოშობის 
დასახელების და გეოგრაფიული აღნიშვნების სახელმწიფო რეესტრში. 
 
 
რეგისტრაციის № 10 

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 01 24 

განაცხადის № 1579/07  

განაცხადის შეტანის თარიღი: 2011 09 06 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  სულგუნი  

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია  
კლასი  29 _ ყველი 
 

განმცხადებლის დასახელება და მისამართი:  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159 თბილისი (GE) 
 

შედგენილობა 
რძე, რომლითაც მზადდება ყველი „სულგუნი“  უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

რძის 
წარმომავლობა 

ხვედრითი წონა 
არანაკლებ 

უცხიმო მშრალი 
ნივთიერების 

შემცველობა (%) 
არანაკლებ 

ცხიმიანობა (%) 
არანაკლებ 

მჟავიანობა 
არაუმეტეს (°T) 

ძროხის 1,027 8,1 3,2 23 
კამეჩის 1,034 10,5 6,5 25 

თხის 1,030 8,3 3,6 23 
ნარევი 1,030 9,3 4,2 24 
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(111) M 1995 1233 R2 
(156) 2015 12 04 
(186) 2025 12 04 
(732) ზიმერ ინკ. 

345 ისტ მეინ სტრიტი, უორსოუ, ინდიანა  
46580, აშშ 

_________________________________________  
 
(111) M 1996 1330 R2 
(156) 2016 01 09 
(186) 2026 01 09 
(732) სუმიტომო ქემიკალ კო., ლტდ 

27-1, შინკავა 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო  
104-8260, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1332 R2 
(156) 2016 01 09 
(186) 2026 01 09 
(732) სუმიტომო ქემიკალ კო., ლტდ 

27-1, შინკავა 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო  
104-8260, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1333 R2 
(156) 2016 01 09 
(186) 2026 01 09 
(732) სუმიტომო ქემიკალ კო., ლტდ 

27-1, შინკავა 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო  
104-8260, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1335 R2 
(156) 2016 01 09 
(186) 2026 01 09 
(732) სუმიტომო ქემიკალ კო., ლტდ 

27-1, შინკავა 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო  
104-8260,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1359 R2 
(156) 2016 01 12 
(186) 2026 01 12 
(732) ფდე ვერბანდ დერ ელექტროტეხნიკ  

ელექტრონიკ ინფორმაციონსტეხნიკ  
ე.ფ. 
15, შთრეზემანალეე, D-60596 ფრანკ- 
ფურტი, გერმანია 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 1996 1366 R2 
(156) 2016 01 15 
(186) 2026 01 15 
(732) ინგერსოლ-რენდ კომპანი 

800-D ბიტი სტრიტი, დევიდსონი, ნორთ  
კაროლინა 28036, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1380 R2 
(156) 2016 01 25 
(186) 2026 01 17 
(732) მორეში ს.პ.ა. 

ვია კარაროლა 69, 27029 ვიჯევანო PV,  
იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1397 R2 
(156) 2016 01 29 
(186) 2026 01 29 
(732) ფდე ვერბანდ დერ ელექტროტეხნიკ  

ელექტრონიკ ინფორმაციონსტეხნიკ  
ე.ფ. 
15, შთრეზემანალეე, D-60596 ფრანკ- 
ფურტი, გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1503 R2 
(156) 2016 02 08 
(186) 2026 02 08 
(732) კონინკლეიკე დოუვე ეგბერტს ბ.ვ. 

ოსტერდოკსტრატ 80, 1011 DK  
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16001 R1 
(156) 2015 12 29 
(186) 2025 06 13 
(732) შპს `ჯი-ემ-თი სასტუმროები~ 

თავისუფლების მოედანი  4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16002 R1 
(156) 2015 10 29 
(186) 2025 06 13 
(732) შპს `ჯი-ემ-თი სასტუმროები~ 

თავისუფლების მოედანი  4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 

oficialuri Setyobineba 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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oficialuri Setyobineba 

(111) M 2005 16003 R1 
(156) 2015 10 29 
(186) 2025 06 13 
(732) შპს `ჯი-ემ-თი სასტუმროები~ 

თავისუფლების მოედანი  4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16048 R1 
(156) 2015 10 30 
(186) 2025 07 12 
(732) ვასილ სულხანიშვილი 

ირაკლი აბაშიძის ქ., 72, ბ.51, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1606 R2 
(156) 2016 02 26 
(186) 2026 02 26 
(732) სუმიტომო ქემიკალ კო., ლტდ. 

27-1, შინკავა 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო  
104-8260, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16071 R1 
(156) 2015 10 28 
(186) 2025 07 14 
(732) სს „თელავის ღვინის მარანი“ 

სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1608 R2 
(156) 2016 02 26 
(186) 2026 02 26 
(732) გერდ პეტრიკ 

ვია კოლინა 43, CH 6612 ასკონა,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16110 R1 
(156) 2015 11 16 
(186) 2025 07 27 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16168 R1 
(156) 2015 12 07 
(186) 2025 08 30 
(732) შპს „მაგთიკომი“ 

ჯიქიას ქ. 5,  0186, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16169 R1 
(156) 2015 12 07 
(186) 2025 08 30 

(732) შპს „მაგთიკომი“ 
ჯიქიას ქ. 5,  0186, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16170 R1 
(156) 2015 12 07 
(186) 2025 08 30 
(732) შპს „მაგთიკომი“ 

ჯიქიას ქ. 5,  0186, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2005 16418 R1 
(156) 2016 01 05 
(186) 2025 12 28 
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ~ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16427 R1 
(156) 2016 01 16 
(186) 2026 01 16 
(732) სვის ფარმა ინტერნეიშენალ აგ, 

ვალდმანშტრასე 8, 8001 ციურიხი,  
შვეიცარია 

_________________________________________  
 
(111) M 2006 16436 R1 
(156) 2016 02 01 
(186) 2026 01 17 
(732) ჩერუტი 1881, 

3 მადლენის მოედანი, 75008, პარიზი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16465 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კოსაიდ ლლკ 

9145 გილფორდ როუდი, სუიტი 175,  
MD 21046, კოლამბია, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16467 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კოსაიდ ლლკ 

9145 გილფორდ როუდი, სუიტი 175,  
MD 21046, კოლამბია, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16468 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) კოსაიდ ლლკ 
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oficialuri Setyobineba 

9145 გილფორდ როუდი, სუიტი 175,  
MD 21046, კოლამბია, აშშ 

 _________________________________________ 
 
(111) M 2006 16493 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16494 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16495 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16496 R1 
(156) 2016 02 15 
(186) 2026 02 15 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია  

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16661 R1 
(156) 2016 06 01 
(186) 2026 06 01 
(732) კატერპილარ ინკ.  

(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
100 N.E. ადამს სტრიტი, პეორია,  
ილინოისი, 61629-9240, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16816 R1 
(156) 2016 08 31 
(186) 2026 08 31 
(732) ალბერტო-კალვერ კომპანი 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფს,  
NJ 07632, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2006 16733 R1 
(156) 2016 07 12 
(186) 2026 07 12 
(732) ალბერტო-კალვერ კომპანი 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფს,  
NJ 07632, აშშ 

_________________________________________  
 
(111) M 1996 1784 R2 
(156) 2016 03 18 
(186) 2026 03 18 
(732) არმალი სპანჯ კომპანი 

1900 იზი სტრიტი, უოლდ ლეიკი,  
მიჩიგანი 48390, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1785 R2 
(156) 2016 03 18 
(186) 2026 03 18 
(732) არმალი სპანჯ კომპანი, 

1900 იზი სტრიტი, უოლდ ლეიკი,  
მიჩიგანი 48390, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 1835 R2 
(156) 2016 03 22 
(186) 2026 03 22 
(732) აიონ კაბუშიკი კაიშა (აიონ კო., ლტდ.) 

6-5, ტანიმაჩი 2-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,  
იაპონია  

_________________________________________  
 
(111) M 1996 1917 R2 
(156) 2016 04 04 
(186) 2026 04 04 
(732) სიმენს აქციენგეზელშაფტ 

ვიტელსბახერპლაც 2, D-80333 მიუნხენი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2170 R2 
(156) 2016 05 29 
(186) 2026 05 29 
(732) კატერპილარ ინკ.  

(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
100 N.E. ადამს სტრიტი, პეორია,  
ილინოისი, 61629-9240, ა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2202 R2 
(156) 2016 05 31 
(186) 2026 05 31 
(732) ალბერტო-კალვერ კომპანი 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფს, 
 NJ 07632, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2401 R2 
(156) 2016 06 17 
(186) 2026 06 17 
(732) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ  
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დელავერის შტატი, შეზღუდული  
პასუხისმგებლობის კომპანია 
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან- 
რამონი, კალიფორნია 94583, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 3657 R2 
(156) 2016 10 17 
(186) 2026 10 17 
(732) არეს ტრადინგ ს.ა. 

ზონ ინდუსტრიელ დე ლ'ოურიეტაზი,  
CH-1170 აუბონე, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 3658 R2 
(156) 2016 10 17 
(186) 2026 10 17 
(732) არეს ტრადინგ ს.ა. 

ზონ ინდუსტრიელ დე ლ'ოურიეტაზი,  
CH-1170 აუბონე, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 3713 R2 
(156) 2016 10 28 
(186) 2026 10 28 
(732) სიმენს აქციენგეზელშაფტ 

ვიტელსბახერპლაც 2, D-80333 მიუნხენი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 3716 R2 
(156) 2016 10 28 
(186) 2026 10 28 
(732) სიმენს აქციენგეზელშაფტ 

ვიტელსბახერპლაც 2, D-80333 მიუნხენი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
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(111) M 1999 012285 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012674 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55), 
65428,  რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012677 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013322 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ, 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 201602 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013324 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013325 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ  

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

 
 
 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014266 R1 
(732) კონინკლიკე დაუვე ეგბერტს ბ.ვ. 

ოსტერდოკსტრაატ 80, 1011 DK  
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 

(770) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ  
ლლკ 
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი, 
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ 

(580) 2016 02 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016835 R 
(732) სბარო ფრანშიზ კო. ლლკ 

1328 დუბლინ როუდი, კოლუმბუსი,  
ოჰაიო, 43215, აშშ 

(770) სბარო ლლკ 
401 ბროუდ ჰოლოუ როუდი, მელვილი,  
ნიუ-იორკი 11747, აშშ 

(580) 2016 01 08 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 017137 R 
(732) შპს „ვაზიანი კომპანი“ 

მშვიდობის ქ. 42, 2200, თელავი,  
საქართველო 

(770) შპს „მანავის ღვინის მარანი“ 
სოფ. მანავი, 3808, საგარეჯოს რაიონი,  
საქართველო 

(580) 2016  03 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018200 R 
(732) შპს სამედიცინო ცენტრი `იუნონა~ 

ჭავჭავაძის გამზ. 37დ , 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკისა  
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  
ფირმა `იუნონა~ 
თარხნიშვილის ქ.4, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 01 08 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018200 R 
(732) შპს სამედიცინო ცენტრი `იუნიქსი~ 

ალ. ყაზბეგის გამზ. 47, ბ. 21, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს სამედიცინო ცენტრი `იუნონა~ 

uflebebis sruli gadacema 
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ჭავჭავაძის გამზ. 37დ , 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 01 08 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 020120 R 
(732) სს „გალიჩფარმ~ 

ვულ. ოპრიშკივსკა, 6/8, 79024 ლვოვი,  
უკრაინა 

(770) შპს „ავერსი-ფარმა“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ.148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 2016 02 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 020121 R 
(732) სს „გალიჩფარმ“ 

ვულ. ოპრიშკივსკა, 6/8, 79024 ლვოვი,  
უკრაინა 

(770) შპს „ავერსი-ფარმა“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ.148/2, 0112, 
თბილისი, საქართველო 

(580) 2016 02 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020828 R 
(732) ზურაბ შამოიანი 

ვარკეთილის 3, IIIა მ/რ., კორპ. 340, ბ. 8, 
0163, თბილისი, საქართველო 

(770) შპს "MAXIMUS+" 
ვარკეთილი -3, 4მ/რ, კორპ. 414, ბ. 248,  
0163, თბილისი, საქართველო 

(580) 2016  01 06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024719 R 
(732) შპს ,,უნიმედი კახეთი“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ,,კარაპს მედლაინი“ 
ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
N37/38), 0159, თბილისი, საქართველო 

(580) 2016 01 27 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024720 R 
(732) შპს ,,უნიმედი კახეთი“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ,,კარაპს მედლაინი“ 
ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
N37/38), 0159, თბილისი, საქართველო 

(580) 2016 01 27 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024725 R 
(732) შპს ,,უნიმედი კახეთი“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,  
საქართველო  

(770) შპს ,,არაპს მედლაინი“ 
ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი  
N37/38), 0159, თბილისი, საქართველო 

(580) 2016 01 27 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024784 R 
(732) შპს სამრეწველო საწარმო ,,ზიპ “ 

შიროკას ქ., სახლი 107-ა, ქ. დნეპრო-   
ძერჟინსკი, დნეპროპეტროვსკის ოლქი,  
51901, უკრაინა 

(770) შპს `ტრანზიტ-მ~ 
26 მაისის ქ. 68/10, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(580) 2016 02 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 003803 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ კოფო გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდზ დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004111 R1 
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

(770) ი.რ. სკუიბ & სანზ, ლ.ლ.კ., ზე  
კორპორეიშენ ტრასტ კომპანი 

1209 ორინჯ სტრიტი, უილმინგტონი,  
ნიუ-კასლის ოლქი, 19801 დელავერი, 
აშშ 

(580) 2016 01 08 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004254 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ კოფო გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდზ დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004726 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55), 
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 

 
 #5  2016 03 10 

 
168 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobineba 

(111) M 1997 004940 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ კოფო გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდზ დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, D-28199  
ბრემენი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005192 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55), 
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005195 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005275 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ კოფო გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდზ დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, D-28199  
ბრემენი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005276 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ინტელექტუალ  
პროპერტი გმბჰ & კო. კგ 
ლანგერმარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005276 R1 
(732) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) მონდელეზ დოიჩლანდ გმბჰ 
 
 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
 გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005276 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ კოფო გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005277 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ინტელექტუალ  
პროპერტი გმბჰ & კო. კგ 
ლანგერმარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005277 R1 
(732) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) მონდელეზ დოიჩლანდ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005277 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ კოფო გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005278 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ინტელექტუალ  
პროპერტი გმბჰ & კო. კგ, 
ლანგერმარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი, 

გერმანია 
(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobineba 

(111) M 1997 005278 R1 
(732) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) მონდელეზ დოიჩლანდ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005278 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ კოფო გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდს დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006168 R1 
(732) ჰასბრო, ინკ. 

1027 ნიუპორტ ავენიუ, პოტაკეტი, როდ- 
აილენდი 02862, აშშ 

(770) ჰაზბრო ინტერნეშენელ, ინკ. 
1027 ნიუპორტ ავენიუ, პავტუქეტი,  
როუდ-აილენდი 02862, აშშ 

(580) 2016 01 06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006171 R1 
(732) ჰასბრო, ინკ. 

1027 ნიუპორტ ავენიუ, პოტაკეტი, როდ- 
აილენდი 02862, აშშ 

(770) ჰაზბრო ინტერნეშენელ, ინკ. 
1027 ნიუპორტ ავენიუ, პავტუქეტი, 
როუდ-აილენდი 02862, აშშ 

(580) 2016 02 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006214 R1 
(732) მონდელეზ დოიჩლანდ კოფო გმბჰ 

ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(770) კრაფტ ფუდზ დოიჩლანდ ჰოლდინგ გმბჰ 
ლანგემარკშტრასე 4-20, 28199 ბრემენი,  
გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007016 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
 
 

მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007928 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007930 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007936 R1 
(732) ადამ ოპელ აგ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

(770) ოპელ სპეშელ ვიკალს გმბჰ 
მაინზერ შტრასე (ადამ ოპელ აგ - M55),  
65428, რუსელსჰაიმი, გერმანია 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009729 R1 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

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

(770) ბაიერ აგ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 

(580) 2016 02 23 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobineba 

 
 
 
(111) M 1998 010590 R1 
(732) ვანდერფულ პისტეჩის & ელმონდს  

ლლკ 
11444 ვესტ ოლიმპიკ ბულვარი, მე-10  
სართული, ლოს-ანჯელესი,  
კალიფორნია 90064, აშშ 

(770) პარამაუნტ ფარმზ ინტერნეიშენალ  
ლლკ 
11444 ვესტ ოლიმპიკ ბულვარი, მე-10  
სართული, ლოს-ანჯელესი,  
კალიფორნია 90064, აშშ 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010591 R1 
(732) ვანდერფულ პისტეჩის & ელმონდს  

ლლკ 
11444 ვესტ ოლიმპიკ ბულვარი, მე-10  
სართული, ლოს-ანჯელესი,  
კალიფორნია 90064, აშშ 

(770) პარამაუნტ ფარმზ ინტერნეიშენალ  
ლლკ 
11444 ვესტ ოლიმპიკ ბულვარი, მე-10  
სართული, ლოს-ანჯელესი,  
კალიფორნია 90064, აშშ 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 001083 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 

ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 
ჩესკე ბუდეიოვიცე, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 001083 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნაროდნი პოდნიკ  

(აგრეთვე, მოვაჭრე როგორც ბუდვაიზერ  
ბუდვარ, ნეშნელ კორპორეიშენ, ბუდვაი-  
ზერ ბუდვარ, ენტერპრიზ ნასიონალ)  
კ. სვეტლე 512/4, ჩესკე ბუდეიოვიცე 3,  
370 04 ჩესკე ბუდეიოვიცე, დელივერინგ  
No:370 21, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 
ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 001180 R2 
(732) სანდვიკ მაინინგ ენდ კონსტრაქშენ ოი 

საფოსტო ყუთი 100, 33311, ტამპერე, 
ფინეთი 

 
 
 

(770) სანდვიკ ტამროკ ოი 
PL 100, 33311, ტამპერე, ფინეთი 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 1180 R2 
(156) 2015 12 25 
(186) 2025 11 15 
(732) სანდვიკ მაინინგ ენდ კონსტრაქშენ ოი 

საფოსტო ყუთი 100, 33311, ტამპერე,  
ფინეთი 

(770) სანდვიკ ტამროკ ოი 
PL 100, 33311, ტამპერე, ფინეთი 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 001307 R1 
(732) ტორეი ფაინ ქემიკალს კო., ლტდ. 

2-3-1, კანდა-სუდაჩო, ჩიოდა-კუ, ტოკიო  
101-0041, იაპონია 

(770) ტორეი ფაინ ქემიკალს კო., ლტდ. 
8-1, მიჰამა 1-ჩომე, ურაიასუ, ჩიბა  
279-8555, იაპონია 

(580) 2016 01 27 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001366 R2 
(732) ინგერსოლ-რენდ კომპანი 

800-D ბიტი სტრიტი, დევიდსონი, ნორთ  
კაროლინა 28036, აშშ 

(770) ინგერსოლ-რენდ კომპანი 
155 ჩესნატ რიჯ როუდი, მონტვეილი,  
ნიუ-ჯერზი 07645, აშშ 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001380 R2 
(732) მორეში ს.პ.ა. 

ვია კარაროლა 69, 27029 ვიჯევანო PV,  
იტალია 

(770) მორეში ს.პ.ა. 
6-8, ვია მონტელო, 27029 ვიჯევანო,  
იტალია 

(580) 2016 02 25 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001608 R2 
(732) გერდ პეტრიკ 

ვია კოლინა 43, CH 6612 ასკონა,  
შვეიცარია 

(770) გერდ პეტრიკ 
1538 ნორთ ქესი კი როუდი, ოსპრი,  
ფლორიდა 34229, აშშ 

(580) 2016 02 08 
_________________________________________ 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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(111) M 2005 016418 R1 
(732) შპს ,,ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ“ 
გამსახურდიას გამზ. 44, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016436 R1 
(732) ჩერუტი 1881 

3 მადლენის მოედანი, 75008, პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ჩერუტი 1881 
მადლენის მოედანი 9, 75008 , პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016733 R1 
(732) ალბერტო-კალვერ კომპანი 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფს,  
NJ 07632, აშშ 

(770) ალბერტო-კალვერ ინტერნეშენელ, ინკ. 
დელავერის შტატის კორპორაცია 
2525 ერმიტაჟ ავენიუ, მელროუზ-პარკი,  
ილინოისი 60160, აშშ 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 016816 R1 
(732) ალბერტო-კალვერ კომპანი 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფს,  
NJ 07632, აშშ 

(770) ალბერტო-კალვერ ინტერნეშენელ, ინკ.  
დელავერის შტატის კორპორაცია 
2525 ერმიტაჟ ავენიუ, მელროუზ-პარკი,  
ილინოისი 60160, აშშ 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018569 R 
(732) კნჰ ინდასტრიალ ამერიკა ლლკ 

700 სტეიტ სტრიტი, რასინი, უისკონსინი  
53404, აშშ 

(770) კნჰ ამერიკა ლლკ, 
700 სტეიტ სტრიტი, რასინი, უისკონსინი  
53404, აშშ 

(580) 2016 02 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001999 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 

ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნ.პ. 
37001 ჩესკე ბუდეიოვიცე, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001999 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნაროდნი პოდნიკ  

(აგრეთვე, მოვაჭრე როგორც ბუდვაიზერ  
ბუდვარ, ნეშნელ კორპორეიშენ, ბუდვაი- 
ზერ ბუდვარ, ენტერპრიზ ნასიონალ) 
კ. სვეტლე 512/4, ჩესკე ბუდეიოვიცე 3,  
370 04 ჩესკე ბუდეიოვიცე, დელივერინგ  
No:370 21, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 
ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021436 R 
(732) შპს ,,ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ“ 

ონიაშვილის ქ. 54, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ,,ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ“ 
ბესიკის ქ. 27, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 02 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021438 R 
(732) შპს ,,ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ“ 

ონიაშვილის ქ. 54, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ,,ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ“ 
ბესიკის ქ. 27, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 02 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021439 R 
(732) შპს ,,ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ“ 

ონიაშვილის ქ. 54, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს ,,ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ“ 
ბესიკის ქ. 27, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2016 02 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021440 R 
(732) შპს ,,ჯი და ჯი ქოოფერეიშენ“ 

ბესიკის ქ. 27, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ჯი ენდ ჯი ქოოფერეიშენ“ 
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ბესიკის ქ. 27 , 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2010 04 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002202 R2 
(732) ალბერტო-კალვერ კომპანი 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფს,  
NJ 07632, აშშ 

(770) ალბერტო-კალვერ ინტერნეშენელ, ინკ.,  
დელავერის შტატის კორპორაცია 
2525 ერმიტაჟ ავენიუ, მელროუზ-პარკი,  
ილინოისი 60160, აშშ 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002377 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 

ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნ.პ. 
37001 ჩესკე ბუდეიოვიცე, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002377 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნაროდნი პოდნიკ 

(აგრეთვე, მოვაჭრე როგორც ბუდვაიზერ  
ბუდვარ, ნეშნელ კორპორეიშენ,  
ბუდვაიზერ ბუდვარ, ენტერპრიზ  
ნასიონალ) კ. სვეტლე 512/4, ჩესკე  
ბუდეიოვიცე 3, 370 04 ჩესკე ბუდეიოვიცე,  
დელივერინგ No:370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 
ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002379 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 

ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 
ჩესკე ბუდეიოვიცე, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 1996 002379 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნაროდნი პოდნიკ  

(აგრეთვე, მოვაჭრე როგორც ბუდვაიზერ  
ბუდვარ, ნეშნელ კორპორეიშენ, ბუდვაი- 
ზერ ბუდვარ, ენტერპრიზ ნასიონალ) 
კ. სვეტლე 512/4, ჩესკე ბუდეიოვიცე 3,  
370 04 ჩესკე ბუდეიოვიცე, დელივერინგ  
No.:370 21, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 
ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004656 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ., 

ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნ.პ. 
37001 ჩესკე ბუდეიოვიცე, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004656 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნაროდნი პოდნიკ  

(აგრეთვე, მოვაჭრე როგორც ბუდვაიზერ  
ბუდვარ, ნეშნელ კორპორეიშენ, ბუდვაი- 
ზერ ბუდვარ, ენტერპრიზ ნასიონალ) 
კ. სვეტლე 512/4, ჩესკე ბუდეიოვიცე 3,  
370 04 ჩესკე ბუდეიოვიცე, დელივერინგ  
No.:370 21, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 
ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004657 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 

ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(770) ბუდვაიზერ ბუდვარ, ნ.კ. 
370 01 ჩესკე-ბუდეიოვიცე, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004657 R1 
(111) M 1997 004657 R1 
(732) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ, ნაროდნი პოდნიკ  

(აგრეთვე, მოვაჭრე როგორც ბუდვაიზერ  
ბუდვარ, ნეშნელ კორპორეიშენ, ბუდვაი- 
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oficialuri Setyobineba 

ზერ ბუდვარ, ენტერპრიზ ნასიონალ) 
კ. სვეტლე 512/4, ჩესკე ბუდეიოვიცე 3,  
370 04 ჩესკე ბუდეიოვიცე, დელივერინგ  
No.:370 21, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

(770) ბუდეიოვიცკი ბუდვარ ნ.პ. 
ჩესკე ბუდეიოვიცე, კაროლინი სვეტლე 4,  
პოუსტ კოუდ 370 21, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

(580) 2016 02 26 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sasaqonlo niSnebis registraciis gauqmeba  
 

 
(111) M 2007 17851 R  
(151) 2007 09 18 
(732) მეკალი ტამოევი 

ვარკეთილი-3, მე-4 მკრ., კორპუსი 414, ბინა 248, 0163, თბილისი, საქართველო  
(540)  

 
(511)  
32 − ლუდი, უალკოჰოლო სასმელები და ხილის წვენები.  
 
(141) 2016 02 16  
 
საფუძველი: საქპატენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 22 თებერვლის ბრძანება №08 თბილისის  

საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 13 ნოემბრის 
გადაწყვეტილების (საქმე №2/18505–15 წ.) აღსასრულებლად. 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 D 17/00 AP 2016 13681 A 
A 01 D 17/00 AP 2016 13691 A 
A 61 K 36/185; A 61 K 36/736; A 61 K 36/889; A 61 K 36/53;  
A 61 K 9/00; A 61 P 17/02; A 61 P 17/06; A 61 P 17/08 AP 2016 13454 A 

B 61 L 23/00;  AP 2016 13814 A 
C 07 C 273/16; C 07 C 273/02; B 01 J 2/22 AP 2016 13655 A 
C 07 C 273/16; C 07 C 273/03; B 01 J 2/23 AP 2016 13654 A 
C 07 H 19/00; C 07 H 19/06; C 07 H 19/14; C 07 H 19/16;  
A 61 K 31/4184; A 61 K 31/522; A 61 K 31/506; A 61 K 31/4192; 
C 07 D 471/04; C 07 D 473/34; A 61 P 31/14; C 12 N 9/99;  
A 61 K 31/675; A 61 K 31/708; A 61 K 31/7068; A 61 K 31/7072 

AP 2016 13529 A 

C 07 K 16/28; A 61 P 35/02 AP 2016 13177 A 
C 12 G 3/06 AP 2016 13312 A 
E 04 B 1/00 AP 2016 13594 A 
F 03 B 13/00 AP 2016 13545 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2016 13177 A C 07 K 16/28; A 61 P 35/02 
AP 2016 13312 A C 12 G 3/06 

AP 2016 13454 A A 61 K 36/185; A 61 K 36/736; A 61 K 36/889; A 61 K 36/53;  
A 61 K 9/00; A 61 P 17/02; A 61 P 17/06; A 61 P 17/08 

AP 2016 13529 A 

C 07 H 19/00; C 07 H 19/06; C 07 H 19/14; C 07 H 19/16;  
A 61 K 31/4184; A 61 K 31/522; A 61 K 31/506; A 61 K 31/4192;  
C 07 D 471/04; C 07 D 473/34; A 61 P 31/14; C 12 N 9/99; A 61 K 31/675; 
A 61 K 31/708; A 61 K 31/7068; A 61 K 31/7072 

AP 2016 13545 A F 03 B 13/00 
AP 2016 13594 A E 04 B 1/00 
AP 2016 13654 A C 07 C 273/16; C 07 C 273/03; B 01 J 2/23 
AP 2016 13655 A C 07 C 273/16; C 07 C 273/02; B 01 J 2/22 
AP 2016 13681 A A 01 D 17/00 
AP 2016 13691 A A 01 D 17/00 
AP 2016 13814 A B 61 L 23/00 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 61 K 31/216; A 61 K 31/282; A 61 K 31/337;  
A 61 K 31/41; A 61 K 31/4192; A 61 K 31/4196; 
A 61 K 31/428; A 61 K 31/4545; A 61 K 31/69;  
A 61 P 25/02 

P 2016 6441 B AP 2015 12845 A 

A 61 K 39/395 P 2016 6442 B AP 2015 12866 A 
B 03 D 1/02 P 2016 6440 B AP 2015 12773 A 
C 07 C 233/46; C 07 C 233/56; C 07 C 275/20;  
A 61 P 9/12; A 61 K 31/17; A 61 K 31/16 P 2016 6444 B AP 2015 13281 A 

C 07 D 233/90; C 07 D 401/12; C 07 D 401/14;  
C 07 D 407/12; C 07 D 409/06; C 07 D 409/14;  
C 07 D 413/06; C 07 D 413/14; C 07 D 417/06;  
C 07 D 417/12; C 07 D 471/04; C 07 D 487/04;  
C 07 D 487/08; C 07 D 495/04 

P 2016 6443 B AP 2015 13059 A 

E 04 D 3/30; E 04 D 1/30 P 2016 6439 B AP 2015 12399 A 
G 01 F 23/28 P 2016 6445 B AP 2015 13580 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2016 6439 B AP 2015 12399 A E 04 D 3/30; E 04 D 1/30 
P 2016 6440 B AP 2015 12773 A B 03 D 1/02 

P 2016 6441 B AP 2015 12845 A 

A 61 K 31/216; A 61 K 31/282; A 61 K 31/337; 
A 61 K 31/41; A 61 K 31/4192; A 61 K 31/4196; 
A 61 K 31/428; A 61 K 31/4545; A 61 K 31/69; 
A 61 P 25/02 

P 2016 6442 B AP 2015 12866 A A 61 K 39/395 

P 2016 6443 B AP 2015 13059 A 

C 07 D 233/90; C 07 D 401/12; C 07 D 401/14; 
C 07 D 407/12; C 07 D 409/06; C 07 D 409/14; 
C 07 D 413/06; C 07 D 413/14; C 07 D 417/06; 
C 07 D 417/12; C 07 D 471/04; C 07 D 487/04; 
C 07 D 487/08; C 07 D 495/04 

P 2016 6444 B AP 2015 13281 A C 07 C 233/46; C 07 C 233/56; C 07 C 275/20;  
A 61 P 9/12; A 61 K 31/17; A 61 K 31/16 

P 2016 6445 B AP 2015 13580 A G 01 F 23/28 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2011 012399 AP 2015 12399 A P 2016 6439 B 
AP 2010 012773 AP 2015 12773 A P 2016 6440 B 
AP 2011 012845 AP 2015 12845 A P 2016 6441 B 
AP 2011 012866 AP 2015 12866 A P 2016 6442 B 
AP 2009 013059 AP 2015 13059 A P 2016 6443 B 
AP 2012 013281 AP 2015 13281 A P 2016 6444 B 
AP 2014 013580 AP 2015 13580 A P 2016 6445 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

C 04 B 7/00 U 2016 1889 Y AU 2015 13763 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2016 1889 Y AU 2015 13763 U C 04 B 7/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2015 013763 AU 2015 13763 U U 2016 1889 Y 
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sistemuri saZieblebi 

dizaini 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomris 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

09-01 D 2016 665 S AD 2015 859 S 
10-07 D 2016 664 S AD 2015 868 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2016 665 S AD 2015 859 S 09-01 
D 2016 664 S AD 2015 868 S 10-07 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomris 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2015 000859 AD 2015 859 S D 2016 665 S 
AD 2015 000868 AD 2015 868 S D 2016 664 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2016 26790 R AM 86036 - 5(441)2016 
M 2016 26791 R AM 85893 - 5(441)2016 
M 2016 26792 R AM 85872 - 5(441)2016 
M 2016 26793 R AM 78506 - 5(441)2016 
M 2016 26794 R AM 76456 AM  2015 76456 A 19(431)2015 
M 2016 26795 R AM 77262 AM  2015 77262 A 18(430)2015 
M 2016 26796 R AM 77405 AM  2015 77405 A 13(425)2015 
M 2016 26797 R AM 77451 AM  2015 77451 A 15(427)2015 
M 2016 26798 R AM 77746 AM  2015 77746 A 19(431)2015 
M 2016 26799 R AM 77908 AM  2015 77908 A 14(426)2015 
M 2016 26800 R AM 78289 AM  2015 78289 A 14(426)2015 
M 2016 26801 R AM 78512 AM  2015 78512 A 13(425)2015 
M 2016 26802 R AM 78573 AM  2015 78573 A 14(426)2015 
M 2016 26803 R AM 78580 AM  2015 78580 A 14(426)2015 
M 2016 26804 R AM 78752 AM  2015 78752 A 14(426)2015 
M 2016 26805 R AM 78804 AM  2015 78804 A 14(426)2015 
M 2016 26806 R AM 78846 AM  2015 78846 A 15(427)2015 
M 2016 26807 R AM 78848 AM  2015 78848 A 15(427)2015 
M 2016 26808 R AM 78889 AM  2015 78889 A 15(427)2015 
M 2016 26809 R AM 79051 AM  2015 79051 A 15(427)2015 
M 2016 26810 R AM 79117 AM  2015 79117 A 16(428)2015 
M 2016 26811 R AM 79119 AM  2015 79119 A 14(426)2015 
M 2016 26812 R AM 79123 AM  2015 79123 A 15(427)2015 
M 2016 26813 R AM 79188 AM  2015 79188 A 17(429)2015 
M 2016 26814 R AM 79327 AM  2015 79327 A 18(430)2015 
M 2016 26815 R AM 79337 AM  2015 79337 A 15(427)2015 
M 2016 26816 R AM 79368 AM  2015 79368 A 16(428)2015 
M 2016 26817 R AM 79478 AM  2015 79478 A 16(428)2015 
M 2016 26818 R AM 79479 AM  2015 79479 A 19(431)2015 
M 2016 26819 R AM 79573 AM  2015 79573 A 16(428)2015 
M 2016 26820 R AM 79576 AM  2015 79576 A 16(428)2015 
M 2016 26821 R AM 79577 AM  2015 79577 A 16(428)2015 
M 2016 26822 R AM 79688 AM  2015 79688 A 16(428)2015 
M 2016 26823 R AM 79747 AM 2015 79747 A 15(427)2015 
M 2016 26824 R AM 79748 AM 2015 79748 A 15(427)2015 
M 2016 26825 R AM 79749 AM 2015 79749 A 15(427)2015 
M 2016 26826 R AM 79750 AM  2015 79750 A 15(427)2015 
M 2016 26827 R AM 79751 AM  2015 79751 A 15(427)2015 
M 2016 26828 R AM 79796 AM  2015 79796 A 18(430)2015 
M 2016 26829 R AM 79841 AM  2015 79841 A 21(433)2015 
M 2016 26830 R AM 79842 AM  2015 79842 A 18(430)2015 
M 2016 26831 R AM 79844 AM  2015 79844 A 18(430)2015 
M 2016 26832 R AM 79892 AM  2015 79892 A 19(431)2015 
M 2016 26833 R AM 79939 AM  2015 79939 A 17(429)2015 
M 2016 26834 R AM 79953 AM  2015 79953 A 19(431)2015 
M 2016 26835 R AM 79954 AM  2015 79954 A 19(431)2015 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 1 2 
M 2016 26836 R AM 79985 AM  2015 79985 A 17(429)2015 
M 2016 26837 R AM  80367 AM  2015 80367 A 20(432)2015 
M 2016 26838 R AM  80378 AM  2015 80378 A 20(432)2015 
M 2016 26839 R AM  80558 AM  2015 80558 A 20(432)2015 
M 2016 26840 R AM  80559 AM  2015 80559 A 20(432)2015 
M 2016 26841 R AM  80560 AM 2015 80560 A 20(432)2015 
M 2016 26842 R AM  80567 AM  2015 80567 A 19(431)2015 
M 2016 26843 R AM  80569 AM  2015 80569 A 19(431)2015 
M 2016 26844 R AM  80633 AM  2015 80633 A 19(431)2015 
M 2016 26845 R AM  80634 AM  2015 80634 A 19(431)2015 
M 2016 26846 R AM  80635 AM  2015 80635 A 19(431)2015 
M 2016 26847 R AM  80636 AM  2015 80636 A 19(431)2015 
M 2016 26848 R AM  80685 AM  2015 80685 A 21(433)2015 
M 2016 26849 R AM  80717 AM  2015 80717 A 20(432)2015 
M 2016 26850 R AM  80718 AM  2015 80718 A 20(432)2015 
M 2016 26851 R AM  80728 AM  2015 80728 A 20(432)2015 
M 2016 26852 R AM  80766 AM  2015 80766 A 20(432)2015 
M 2016 26853 R AM  80986 AM  2015 80986 A 18(430)2015 
M 2016 26854 R AM  80987 AM  2015 80987 A 18(430)2015 
M 2016 26855 R AM  80989 AM  2015 80989 A 18(430)2015 
M 2016 26856 R AM  80991 AM  2015 80991 A 18(430)2015 
M 2016 26857 R AM  80992 AM  2015 80992 A 18(430)2015 
M 2016 26858 R AM  80999 AM  2015 80999 A 20(432)2015 
M 2016 26859 R AM  81021 AM  2015 81021 A 21(433)2015 
M 2016 26860 R AM  81022 AM  2015 81022 A 21(433)2015 
M 2016 26861 R AM  81141 AM  2015 81141 A 21(433)2015 
M 2016 26862 R AM  81148 AM  2015 81148 A 19(431)2015 
M 2016 26863 R AM  81149 AM  2015 81149 A 19(431)2015 
M 2016 26864 R AM  81195 AM  2015 81195 A 20(432)2015 
M 2016 26865 R AM  81210 AM  2015 81210 A 20(432)2015 
M 2016 26866 R AM  81213 AM  2015 81213 A 20(432)2015 
M 2016 26867 R AM  81213 AM  2015 81213 A 20(432)2015 
M 2016 26868 R AM 86217 - 5(441) 2016 
M 2016 26869 R AM 86217 - 5(441) 2016 
M 2016 26870 R AM 86119 - 5(441) 2016 
M 2016 26871 R AM 86127 - 5(441) 2016 
M 2016 26872 R AM 85826 - 5(441) 2016 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  
Sesabamisobis cxrili 

 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM  2016 82565 A AM  82565 A 
AM 2016 82599 A AM 82599 A 
AM 2016 82610 A AM 82610 A 
AM 2016 82611 A AM 82611 A 

1 2  AM 2016 82614 A AM 82614 A 
AM 2016 78229 A AM 78229 A  AM 2016 82615 A AM 82615 A 
AM 2016 78231 A AM 78231 A  AM 2016 82620 A AM 82620 A 
AM 2016 78737 A AM 78737 A  AM 2016 82621 A AM 82621 A 
AM 2016 78740 A AM 78740 A  AM 2016 82633 A AM 82633 A 
AM 2016 79635 A AM 79635 A  AM 2016 82636 A AM 82636 A 
AM 2016 80020 A AM 80020 A  AM 2016 82676 A AM 82676 A 
AM 2016 81207 A AM 81207 A  AM 2016 82677 A AM 82677 A 
AM 2016 81341 A AM 81341 A  AM 2016 82678 A AM 82678 A 
AM 2016 81864 A AM 81864 A  AM 2016 82695 A AM 82695 A 
AM 2016 81890 A AM 81890 A  AM 2016 82716 A AM 82716 A 
AM 2016 81904 A AM 81904 A  AM 2016 82740 A AM 82740 A 
AM 2016 81905 A AM 81905 A  AM 2016 82818 A AM 82818 A 
AM 2016 81941 A AM 81941 A  AM 2016 82819 A AM 82819 A 
AM 2016 81995 A AM 81995 A  AM 2016 82820 A AM 82820 A 
AM 2016 82118 A AM 82118 A  AM 2016 82822 A AM 82822 A 
AM 2016 82134 A AM 82134 A  AM 2016 82833 A AM 82833 A 
AM 2016 82205 A AM 82205 A  AM 2016 82834 A AM 82834 A 
AM 2016 82210 A AM 82210 A  AM 2016 82870 A AM 82870 A 
AM 2016 82259 A AM 82259 A  AM 2016 82871 A AM 82871 A 
AM 2016 82309 A AM 82309 A  AM 2016 82965 A AM 82965 A 
AM 2016 82344 A AM 82344 A  AM 2016 83000 A AM 83000 A 
AM 2016 82345 A AM 82345 A  AM 2016 83001 A AM 83001 A 
AM 2016 82357 A AM 82357 A  AM 2016 83194 A AM 83194 A 
AM 2016 82439 A AM 82439 A  AM 2016 83243 A AM 83243 A 
AM 2016 82440 A   AM 82440 A    AM 2016 83245 A AM 83245 A 
AM 2016 82441 A AM 82441 A  AM 2016 83247 A AM 83247 A 
AM 2016 82442 A AM 82442 A  AM 2016 83249 A AM 83249 A 
AM 2016 82444 A AM 82444 A  AM 2016 83344 A AM 83344 A 
AM 2016 82445 A AM 82445 A  AM 2016 83383 A AM 83383 A 
AM 2016 82446 A AM 82446 A  AM 2016 83392 A AM 83392 A 
AM 2016 82449 A AM 82449 A  AM 2016 83464 A AM 83464 A 
AM 2016 82452 A AM 82452 A  AM 2016 83485 A AM 83485 A 
AM 2016 82495 A AM 82495 A  AM 2016 83512 A AM 83512 A 
AM 2016 82547 A AM 82547 A    
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
29 AM 2016 78740 A 
29 AM 2016 81341 A 
29 AM 2016 82439 A 
29 AM 2016 83392 A 

1 2  29 AM 2016 83464 A 
 3  AM 2016 82452 A  30 AM 2016 82870 A 

5 AM 2016 79635 A  30 AM 2016 82871 A 
5 AM 2016 80020 A  30 AM 2016 83000 A 
5 AM 2016 81207 A  30 AM 2016 83392 A 
5 AM 2016 82134 A   30  AM 2016 83464 A 
5 AM 2016 82357 A  30 AM 2016 78737 A 
5 AM 2016 82452 A  30 AM 2016 78740 A 
5 AM 2016 82599 A  30 AM 2016 81995 A 
5 AM 2016 82676 A  30 AM 2016 82439 A 
5 AM 2016 82677 A  30 AM 2016 82695 A 
5 AM 2016 82678 A  30 AM 2016 82740 A 
5 AM 2016 83249 A  31 AM 2016 82441 A 
5 AM 2016 83392 A  31 AM 2016 82442 A 
6 AM 2016 81941 A  31 AM 2016 83392 A 
6 AM 2016 81995 A  32 AM 2016 82439 A 
6 AM 2016 82636 A  32 AM 2016 83392 A 
7 AM 2016 82449 A  33 AM 2016 82818 A 
8 AM 2016 82449 A  33 AM 2016 82819 A 
9 AM 2016 78229 A  33 AM 2016 83194 A 
9 AM 2016 82118 A  34 AM 2016 82210 A 
9 AM 2016 82205 A  34 AM 2016 82344 A 
9 AM 2016 82259 A  34 AM 2016 82446 A 
9 AM 2016 82449 A  34 AM 2016 83383 A 
9 AM 2016 82620 A  35 AM 2016 78737 A 
9 AM 2016 82822 A  35 AM 2016 78740 A 
9 AM 2016 83344 A  35 AM 2016 79635 A 

10 AM 2016 82452 A  35 AM 2016 81207 A 
10 AM 2016 82716 A  35 AM 2016 82833 A 
11 AM 2016 82449 A  35 AM 2016 82834 A 
12 AM 2016 83245 A  35 AM 2016 82965 A 
12 AM 2016 83247 A  35 AM 2016 83392 A 
14 AM 2016 81904 A  35 AM 2016 81864 A 
14 AM 2016 81905 A  35 AM 2016 81890 A 
14 AM 2016 83512 A  35 AM 2016 81995 A 
16 AM 2016 82205 A  35 AM 2016 82259 A 
16 AM 2016 82259 A  35 AM 2016 82345 A 
16 AM 2016 82620 A  35 AM 2016 82439 A 
16 AM 2016 82633 A  35 AM 2016 82441 A 
18 AM 2016 82205 A  35 AM 2016 82442 A 
18 AM 2016 82547 A  35 AM 2016 82547 A 
19 AM 2016 81941 A  35 AM 2016 82614 A 
19 AM 2016 81995 A  35 AM 2016 82615 A 
19 AM 2016 82309 A  35 AM 2016 82620 A 
25 AM 2016 82205 A  35 AM 2016 82633 A 
25 AM 2016 82547 A  35 AM 2016 82636 A 
28 AM 2016 82118 A  35 AM 2016 82818 A 
28 AM 2016 82822 A  35 AM 2016 82819 A 
29 AM 2016 78737 A  35 AM 2016 82820 A 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
36 AM 2016 82259 A  41 AM 2016 82834 A 
38 AM 2016 82259 A  41 AM 2016 83485 A 
38 AM 2016 82620 A  42 AM 2016 82259 A 
38 AM 2016 82621 A  42 AM 2016 82440 A 
38 AM 2016 82965 A  42 AM 2016 82620 A 
38 AM 2016 83485 A  42 AM 2016 82621 A 
39 AM 2016 78231 A  42 AM 2016 82820 A 
39 AM 2016 82259 A  42 AM 2016 82833 A 
41 AM 2016 81890 A  42 AM 2016 82834 A 
41 AM 2016 82259 A  43 AM 2016 81995 A 
41 AM 2016 82495 A  43 AM  2016 82565 A 
41 AM 2016 82610 A  43 AM 2016 83001 A 
41 AM 2016 82611 A  43 AM 2016 83243 A 
41 AM 2016 82620 A  43 AM 2016 83464 A 
41 AM 2016 82621 A  44 AM 2016 82345 A 
41 AM 2016 82822 A  44 AM 2016 82444 A 
41 AM 2016 82833 A  44 AM 2016 82445 A 

 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

5 M 2016 26872 R 
11 M 2016 26793 R 
32 M 2016 26869 R 
33 M 2016 26790 R 
33 M 2016 26791 R 
33 M 2016 26792 R 
35 M 2016 26868 R 
36 M 2016 26868 R 
37 M 2016 26793 R 
38 M 2016 26870 R 
38 M 2016 26871 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

5(441) 

 

biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba 

SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge). 
 
 
 
 
SeniSvna: 

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 

vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2016 03 24  
 

tiraJi: 25 

SekveTa #5 
 
 
 

 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.org.ge 

http://www.sakpatenti.org.ge/

	CONTENTS
	1-INVENTION(application)
	2-INVENTION(patent)
	3-UTILITY MODELS(patent)
	4-DESIGN(REGISTERED)
	5-DESIGN(HAAGUE)
	6-TRMARK(application)
	7-TRMARK(Registered)
	8-TRMARK(Express)
	9-TRMARK(Intern)
	10-TRMARK(Second)
	11-GEOGRAPHICAL (cvlileba)
	12-TRMARK(Official)
	13-TABL(Inventionl)
	14-TABL(TRMARK)
	END



