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46784-46786; 46789-46795 46797; 46799-46805; 46808-46813; 46815-46817 
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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis 

identifikaciisaTvis 

 

(gamogonebebi, sasargeblo modelebi) 

 
(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  

        nomeri;  

(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 ganacxads; 

(44)  damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis  

        gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri; 

(45)  registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi; 

(51)  saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi; 

(54)  gamogonebis dasaxeleba; 

(57)  referatis teqsti; 

(60)  srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier  gacemuli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 

iwyeba am damcavi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an 

regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac gasca es damcavi 

sabuTi; 

(62)  ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, wardge- 

        nis 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. 

 

________________________________________________________________________________ 
* iuridiuli piris SemTxvevaSi Caiwereba misi saxelwodeba 

 

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis 

identifikaciisaTvis 
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(samrewvelo nimuSebi) 
 

(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 identifikaciisaT- 
       vis, 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 ganacxads; 
(34)  ismo-s standartis - ST.3 Sesabamisi orasoiani kodi im organiza- 
        ciis identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto  
        ganacxadi; 
(44)  samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri  
        (pirveli publikacia); 
(45)  saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli samrewvelo nimu- 
        Sis gamoqveynebis  TariRi da biuletenis nomeri; 
(51)  samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos 
kla- 
        sifikaciis 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  
       SesaZlebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis SemT- 
        xvevaSi; 
(71)  ganmcxadeblis saxeli, gvari    (qveynis kodi)*, misamarTi; 
(72)  avtoris saxeli, gvari (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 **   
_________________________________________________________________________________________ 
 
* iuridiuli piris SemTxvevaSi Caiwereba misi saxelwodeba 
** (81), (85), (86), (87), (88) kodebis monacemebis aRniSvnebisaTvis gamoiyeneba ismo-s standar- 
     tis - ST.3 Sesabamisi orasoiani kodi 

INID CODES FOR IDENTIFICATION OF BIBLIOGRAPHIC DATA 
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(INVENTIONS, UTILITY MODELS) 
 
(10) number of publication for  application, which has been examined; 

(11) number of patent and kind of document; 

(21) serial number of application; 

(22) date of filing of the application; 

(23) date of exhibition or the date of the earlier filing and the number of application, if  any; 

(24) date from which patent may have effect; 

(31) number of priority application; 

(32) date of filing of priority application; 

(33) code of the country or regional organization allotting priority application number;  

(44) date of publication of application not granted, but examined and number of bulletin 

(45) date of publication of registered document  

(51) International Patent Classification Index; 

(54) title of the invention; 

(57) abstract; 

(60) number of examined patent document granted by foreign patent office, date from which  

        patent has effect and country code; 

(62) number of the earlier application and in case of divided application, date of filing an  

        application;  

(71) name, surname and address of applicant (country code)*; 

(72) name, surname of inventor  (country code);  

(73) name, surname and address of patent owner (country code); 

(74) name, surname of  representative or patent attorney; 

(85) date of commencement of the national phase of International Application; 

(86) number and date of filing of international application; 

(87) number and date of publication of international application 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
*  in case of legal entities the titles are indicated 

INID CODES FOR IDENTIFICATION OF BIBLIOGRAPHIC DATA 
(INDUSTRIAL DESIGNS) 
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(10) number of publication for  application; 
(11) number of patent and kind of document or number of registration; 
(15) date of registration/Date of patent renewal; 
(18) expected expiration date of patent or registration;  
(21)  serial number of application; 
(22)  date of filing of the application; 
(23)  date of exhibition or the date of the earlier filing and the number of application, if  any; 
(24) date from which patent may have effect; 
(28) number of industrial designs included in the application 
(30) data relating to priority (number of application, date of filing of application, two-letter  
       code identifying the authority with whom the priority application was made)   
(31) number of priority application; 
(32) date of filing of priority application; 
(33) code of the country or regional organization allotting priority application number;  
(34) two-letter code according to WIPO St.3 identifying the authority with which the  
       priority application was made 
(44) date of publication of industrial design and number of bulletin (the first publication); 
(45) date of publication of industrial design registered by WIPO and number of bulletin;  
(51) International Classification for industrial designs (class and subclass of the Locarno  
        Classification) 
(54) title of the invention; 
(55) reproduction of the industrial design;  
(57) description of characteristic features of the industrial design including indication of  
        colors; 
(62) number of the earlier application, registration and document number and if available the  
        date of filing an application in case of divided application;  
(71) name, surname and address of applicant (country code)*; 
(72) name, surname of creator (country code);  
(73) name, surname and address of patent owner (country code); 
(74) name, surname of  representative or patent attorney; 
(81) contracting states concerned ** 
        II designated contracting states according to the 1960 Act 
        III designated contracting states according to the 1999 Act 
(85) owner’s permanent address**; 
(86) owner’s nationality**; 
(87) owner’s residence; 
(88) state in which the owner has a real and effective industrial or commercial establishment 
_________________________________________ 
 
*    in case of legal entities the titles are indicated 
**  the data to be referenced by codes (81), (85), (86), (87), (88) should be indicated by using the two-letter 
       codes according  to WIPO Standard ST. 3.     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
(ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ) 
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(10)  Номер публикации заявки, прошедшей экспертизу; 
(11)  Номер патента и код вида; 
(21)  Номер заявки; 
(22)  Дата подачи заявки; 
(23)  Дата выставочного приоритета или дата подачи заявки с более ранним  
        приоритетом и, если возможно, номер заявки; 
(24)  Дата, с которой начинается действие патента; 
(31)  Номер приоритетной заявки; 
(32)  Дата подачи приоритетной заявки; 
(33)  Код страны или региональной организации, ведомство   которой присвоило номер  
       приоритетной заявке; 
(44)  Дата публикации еще не выданного, но прошедшего экспертизу охранного  
         документа и номер бюллетеня; 
(45)  Дата публикации патентного документа, прошедшего регистрацию; 
(51)  Индекс международной патентной классификации; 
(54)  Наименование изобретения; 
(57)  Реферат; 
(60)  Номер охранного документа, прошедшего полную экспертизу, выданный  
        иностранным патентным ведомством, дата начала действия этого охранного  
        документа и код страны; 
(62) Номер более ранней заявки и, в случае выделенной заявки, дата  подачи заявки; 
(71) Имя, фамилия, адрес заявителя (код страны)*; 
(72) Имя, фамилия изобретателя (код страны); 
(73) Имя, фамилия, адрес патентообладателя (код страны); 
(74) Имя, фамилия представителя или патентного поверенного: 
(85) Дата начала действия национальной фазы международной заявки; 
(86) Номер и дата подачи международной заявки; 
(87) Номер и дата публикации международной заявки 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  в случае юридических лиц вносятся их наименования           

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
(ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ) 

 

(10)  Номер публикации заявки, прошедшей экспертизу; 
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(11)  Номер патента и код вида или номер регистрации; 
(15) Дата регистрации/дата продления срока действия патента; 
(18) Предполагаемая дата  окончания срока действия патента или регистрации; 
(21)  Номер заявки; 
(22)  Дата подачи заявки; 
(23)  Дата выставочного приоритета или дата подачи заявки с более ранним  
        приоритетом и, если возможно, номер заявки; 
(24)  Дата, с которой начинается действие патента; 
(28) Количество промышленных образцов, внесенных в заявку; 
(31)  Номер приоритетной заявки; 
(32)  Дата подачи приоритетной заявки; 
(33)  Код страны или региональной организации, ведомство  которой присвоило номер  
        приоритетной заявке; 
(34) Двухбуквенный код ВОИС в соответствии со стандартом-ST.3 для идентификации 
        органа, где была подана приоритетная заявка; 
(44)  Дата публикации промышленного образца и номер бюллетеня  
        (первая публикация);         
(45)  Дата публикации промышленного образца, прошедшего регистрацию в междуна- 
         родном бюро, и номер бюллетеня;  
(51) Международная  классификация промышленного образца (класс и подкласс  
        локарнской классификации); 
(54)  Наименование промышленного образца; 
(55) Изображение промышленного образца; 
(57)  Описание характерных особенностей промышленного образца, включая цвет; 
(62) Номер более ранней заявки регистрации или документа и, в случае выделенной  
        заявки, дата  подачи заявки; 
(71) Имя, фамилия, адрес заявителя (код страны)*; 
(72) Имя, фамилия автора (код страны); 
(73) Имя, фамилия, адрес патентообладателя (код страны); 
(74) Имя, фамилия представителя или патентного поверенного; 
(81) Соответствующие участвующие страны** 
           II. указанные страны-участницы, согласно акту 1960 года 
          III. указанные страны-участницы, согласно акту 1999 года;  
(85) Постоянное место жительства владельца**; 
(86) Гражданство владельца**; 
(87) Место жительства владельца**; 
(88) Государство, в котором владелец имеет настоящее и действующее промышленное  
        или торговое  производство** 
 
 
 
*    в случае юридических лиц вносятся их наименования 
**  для указания данных кодов (81), (85), (86), (87). (88) применяются двухбуквенные коды  ВОИС в  
      соответствии со стандартом-ST.3 
gamogonebebisa da sasargeblo modelebis saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsebi 

 

ganyofileba A  _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi 

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba 
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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 

___________________________________________________________________________ 
 
 

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi 
 
 
(21) AP 0000 000000    _  gamogonebaze ganacxadis nomeri; 

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

                                        (pirveli 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  

                                        publikacia);   

(21)  AU  0000 000000  _  sasargeblo modelze ganacxadis nomeri;  

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

                                       nomeri  (pirveli publikacia); 

(11)  U 0000 000 Y        _ sasargeblo modelis patentis nomeri  

                                       (meore publikacia);     

(21)  AD 0000 000000  _  samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri; 

(10)   AD 0000 000 S   _  samrewvelo nimuSze ganacxadis gamoqveynebis  

                                     nomeri  (pirveli publikacia); 

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

                                 publikacia)  

 
CODES FOR PUBLICATION IN BULLETIN 

 
(21)  AP 0000 000000 – serial number of application  for invention;                     

(10)  AP 0000 0000 A – number of published application for invention (first  publication); 

P 0000 0000 B – number of patent for invention (second publication); 

(21) API 0000 0000 – number of application for imported patent; 
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(11)  PI 0000 0000 A – number of imported patent (first publication);   

(21)  AU 0000 000000  – serial number of application  for utility model;      

(10)  AU 0000 000 U – number of published  application for utility model (first  publication); 

(11)  U 0000 000 Y– number of patent for utility model (second publication); 

(21)  AD 0000 000000  – serial number of application  for industrial design; 

(10)  AD 0000 00 S – number of published  application for industrial design (first   

                                  publication); 

(11)  D 0000 000 S  – number of patent for industrial design (second publication); 

 
КОДЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В БЮЛЛЕТЕНЕ 

 
(21) AP 0000 000000 – номер заявки на изобретение; 
(10) AP  0000 0000 A – номер публикации заявки на изобретение (первая публикация);  
(11) P  0000 0000 B – номер патента на изобретение (вторая публикация); 
(21) API 0000  000000  – номер заявки на ввозной патент; 
(11)  PI 0000  0000 A – номер ввозного патента (первая публикация); 
(21)  AU  0000 000000  – номер заявки на полезную модель; 
(10)  AU 0000 000 U – номер публикации заявки на полезную модель (первая  
                                      публикация); 
(11)  U 0000 000 Y – номер патента на полезную модель (вторая публикация); 
(21)  AD 0000 000000 – номер заявки на промышленный образец; 
(10)  AD 0000 000 S  – номер публикации заявки на промышленный образец (первая  
                                      публикация); 
 (11) D 0000 000 S – номер патента на промышленный образец (вторая публикация)  

 

 
 
 
 
 
 
 

sasaqonlo niSnebi 

 

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi 
 

M - sasaqonlo niSani 

(210) - AM 0000 000000 - ganacxadis  nomeri; 

(260) -AAM 0000 00000 A - ganacxadis gamoqveynebis nomeri; 
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(111) - M 0000 00000 R - registraciis nomeri; 

(111) -MMM0000 00000 Rn - momdevno vadiT registraciis nomeri;  

                                             sadac n = 1,2,3...  
(111) - M 0000 00000 R(P) - registraciis nomeri niSanze uflebis nawi- 
                                          lobrivi gadacemisas. 

 

bibliografiuli monacemebis saidentifikacio kodebi 

 

(111) - registraciis nomeri; 

(151) - registraciis TariRi; 

(156) - registraciis vadis gagrZelebis TariRi; 

(181) - registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi; 

(186) - vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi; 

(210) - ganacxadis nomeri; 

(220) - ganacxadis Setanis TariRi; 

(230) - sagamofeno monacemebi; 

(260) - nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis                                

          dadebiTi gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveynebis  

          nomeri); 

(310) - pirveli ganacxadis nomeri; 

(320) - pirveli ganacxadis Setanis TariRi; 

(330) - pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli  uwyebis an  

          organizaciis saidentifikacio kodi; 

(511) - saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasa- 

          qonlo niSnis registraciisaTvis da/an klasificirebuli saqon- 

          lisa da/an momsaxurebis CamonaTvali; 

(531) - sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqon- 

           lo niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso  

           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; 
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(750) - mimoweris misamarTi; 

(770) - cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamar- 

          Ti uflebis gadacemis SemTxvevaSi; 

(771) - cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misamar- 

           Ti uflebis gadacemis gareSe; 

(791) - licenziatis saxeli da misamarTi; 

(800) - sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTa- 

           Soriso registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSi- 

          rebuli protokolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis  

          nomeri) 

TRADE MARKS 
  

CODES FOR  IDENTIFICATION OF PUBLICATIONS  
 
M - Trade Mark 

(210) - AM 0000 000000 - Serial number of application; 

(260) -AAM 0000 00000 A - Publication number of application; 

(111) - M 0000 00000 R - Number of registration; 

(111) -MMM0000 00000 Rn - Number of renewals, in which n =1,2,3.  
(111) - M 0000 00000 R(P) - Number of registration under partial assignment of rights; 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

M – Товарный знак 

(210) - AM 0000 000000 – Номер заявки; 

(260) - AAM 0000 00000 A – Номер публикации заявки; 

(111) - M 0000 00000 R – Номер регистрации; 

(111) - MMM0000 00000 Rn – Номер каждой последующей регистрации, где n=1,2,3;  

(111) - M 0000 00000 R(P) – Номер регистрации при передаче частичных прав на  

                                                   товарный знак   

INID CODES FOR IDENTIFICATION OF BIBLIOGRAPHIC 

 DATA ELEMENTS (St. 60) 

(111) - Number of registration 

(151) - Date of registration 
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(156) - Date of the renewal 

(181) - Expected expiration date of registration 

(186) - Reneval  expiration date of registration 

(210) - Serial number of application 

(220) - Date of filing of the application 

(230) - Data concerning exhibition 

(260) - Number of  application, for which favorable decision of examination about  

              registration    has been taken  (publication number) 

(310) - Number of the first application 

(320) - Date of filing of  the first application 

(330) - Code, identifying national or regional Office  where the first application was  

             made 

(511) - International Classification of Goods and Services for the purposes of registration  

             of   trade marks and/or list of goods and/or services classified according thereto 

(531) - Description of figurative elements of Trade Marks according  to the International  

            Classification of the Figurative Elements of Marks 

(540) - Reproduction of  Trade Mark 

(550) - Nature and kind of Trade Mark 

(580) - Date of recording of any kind changes in respect of applications or registrations  

(591) - Information concerning colors claimed 

(731) - Name and address of the applicant 

(732) - Name and address of the holder of the registration 

(740) - Name and address of the representative 

(770) - Name and address of the previous applicant or holder in case of change in ownership 

(771) - Previous name and address of the applicant or holder in case of change in  ownership 

(791) - Name and address of the licensee 

(800) - Certain data relating to the international registration of Trade Marks under the  

             Protocol   Relating to Madrid Agreement (International registration number) 
 
 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
(111) - Номер регистрации 
(151) - дата регистрации 
(156) - Дата продления срока регистрации 
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(181) - Предполагаемая дата окончания срока регистрации 
(186) - Предполагаемая дата продления срока регистрации 
(210) -  Номер заявки 
(220) - Дата подачи заявки 
(230) - Выставочные данные 
(260) - Номер заявки, в отношении которой внесено положительное решение  
            экспертизы о регистрации (номер публикации) 
(310) - Номер первой заявки 
(320) - Дата подачи первой заявки 
(330) - Идентификационный код национального или регионального ведомства или  
            организации, принимающей первую заявку 
(511) - Международная классификация товара и или услуг для регистрации товарного  
            знака и/или перечень классифицированного товара и/или услуг 
(531) - Описание изобразительного элемента товарного знака в соответствие с  
            Международной классификацией (Венская классификация) изобразительного  
            элемента товарного знака 
(540) - Изображение знака 
(550) - Вид товарного знака 
(551) - Дата внесения записи на все виды изменений, связанные с регистрацией заявки  
            и знака 
(591) - Информация о заявленных цветах 
(731) - Имя и дрес заявителя 
(732) - Имя и адрес владельца 
(740) - Имя и адрес представителя 
(770) - Имя и адрес заявителя или владельца до изменений в случае передачи прав 
(771) - Имя и адрес заявителя или владельца до изменений без передачи прав 
(791) - Имя и адрес лицензиата 
(800) - Данные регистрации товарных знаков в соответствии с протоколом  
            Мадридского договора о международной регистрации товарных знаков (номер  
            Международной классификации) 

 

 

orasoiani kodebi da maTi Sesabamisi saxelmwifoebis, 

saerTaSoriso da regionaluri   

organizaciebis dasaxeleba 

(ismos standarti 3) 

 
AD andora  CK kukis kunZulebi 

AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi  CL Cile 

AF avRaneTi  CM kameruni 
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AG antigua da barbuda  CN CineTi 

AI angilia  CO kolumbia 

AL albaneTi  CR kosta-rika 

AM somxeTi  CU kuba 

AN antilis kunZulebi (niderlandebi)  CV mwvane koncxis kunZulebi 

AO angola  CY kviprosi 

AP sawarmoo sakuTrebis afrikis  
regionaluri organizacia 

 CZ Cexiis respublika 

AR argentina  DE germania 

AT avstria  DJ jibuti 

AU avstralia  DK dania 

AW aruba  DM dominika 

AZ azerbaijani  DO dominikelTa respublika 

BA bosnia da hercegovina  DZ alJiri 

BB barbadosi  EA evraziis sapatento organizacia
(EAPO) 

BD bangladeSi  EC ekvadori 

BE belgia  EE estoneTi 

BF burkina-faso  EG egvipte 

BG bulgareTi  EH dasavleTi sahara 

BH bahreini  EM Sinagani bazris harmonizaciis 
uwyeba (sasaqonlo niSnebi da 
samrewvelo nimuSebi (OHIM) 

BI burundi  EP evropis sapatento uwyeba 

BJ benini  ER eritrea 

BM bermudis kunZulebi  ES espaneTi 

BN brunei-darusalami  ET eTiopia 

BO bolivia  FI fineTi 

BR brazilia  FJ fiji 

BS bahamis kunZulebi  FK folklendis kunZulebi 

BT bhutani  FO fareris kunZulebi 

BV buvetis kunZulebi  FR safrangeTi 

BW botsvana  GA gaboni 

BX beneluqsis sasaqonlo niSnebis uw-
yeba (BBM) da beneluqsis samrewve-
lo niSnebis uwyeba (BBDM) 

  
GB 

 
didi britaneTi 

BY belorusia  GD grenlandia 

BZ belizi  GE saqarTvelo 

CA kanada  GH gana 

CD kongos demokratiuli resp.  GI gibraltari 

CF centraluri afrikis resp.  GL grenlandia 

CG kongo  GM gambia 

CH Sveicaria  GN gvinea 

CI kot-d'ivuari  GQ ekvatoruli gvinea 

 
GR saberZneTi  MA maroko 

GS samxreTi jorjia da samxreTi send-
viCis kunZulebi 

 MC monako 

GT gvatemala  MD moldaveTi 

GW gvinea-bisau  MG madagaskari 

GY gaiana  MK makedonia yofili iugoslavia   

HK honkongi  ML mali 

HN hondurasi  MM mianma 
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HR xorvatia  MN monRoleTi 

HT haiti  MO makao 

HU ungreTi  MP Crd. marianas kunZulebi 

IB inteleqtualuri sakuTrebis msof-
lio organizaciis (WIPO) saerTa-
Soriso biuro 

 MR mavritania 

ID indonezia  MS monserati 

IE irlandia  MT malta 

IL israeli  MU mavrikia 

IN indoeTi  MV maldivi 

IQ erayi  MX meqsika 

IR iranis islamuri respublika  MW malavi 

IS islandia  MY malaizia 

IT italia  MZ mozambiki 

JM iamaika  NA namibia 

JO iordania  NE nigeri 

JP iaponia  NG nigeria 

KE kenia  NI nikaragua 

KG yirgizeTi  NL niderlandebi 

KH kampuCia  NO norvegia 

KI kiribati  NP nepali 

KM komoris kunZulebi  NR nauru 

KN sent-kitsi da nevisi  NZ axali zelandia 

KP koreis saxalxo demokratiuli 
respublika 

 OA afrikis inteleqtualuri sakuT- 
rebis organizacia (OAPI) 

KR koreis respublika  OM omani 

KW kuveiti  PA      panama 

KY kaimanis kunZulebi  PE peru 

KZ yazaxeTi  PG papua-axali gvinea 

LA laosi  PH filipinebi 

LB libani  PK pakistani 

LC sent-lusia  PL poloneTi 

LI lixtenStaini  PT portugalia 

LK Sri-lanka  PW palau 

LR liberia  PY paragvai 

LS lesoto  QA katari 

LT litva  RO rumineTi 

LU luqsemburgi  RU ruseTis federacia     

LV latvia  RW ruanda 

LY libia  SA saudis arabeTi 

 
 
 
 

SB solomonis kunZulebi  TP aRmosavleTi timori 

SC seiSelis kunZulebi  TR TurqeTi 

SD sudani  TT trinidadi da tobago 

SE SvedeTi  TV tuvalu 

SG singapuri  TW taivani, CineTis provincia 

SH wminda elenes kunZuli  TZ tanzania 

SL slovenia  UA ukraina 

SK slovakia  UG uganda 
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SL siera-leone  US aSS 

SM san-marino  UY urugvai 

SN senegali  UZ uzbekeTi 

SO somali  VA vatikani 

SR surinami  VC sent-vinsenti da grenadinebi 

ST san-tome da prinsipi  VE venesuela 

SV salvadori  VG virjinis kunZulebi (britaneTi) 

SY siria  VN vietnami 

SZ svazilendi  VU vanuatu 

TC Terqsis da kaikosis kunZulebi  WO WIP-inteleqtualuri sakuTrebis 
msoflio organizacia 

TD Cadi  WS samoa 

TG togo  YE iemeni 

TH tailandi  YU iugoslavia 

TJ tajikeTi  ZA samxreTi afrika 

TM TurqmeneTi  ZM zambia 

TN tunisi  ZW zimbabve 

TO tonga    
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1. gamogonebebi 

1.1. patentebi gamogonebebze (meore publikacia) 
1. INVENTIONS 
1.1. PATENTS FOR INVENTIONS (second publication) 
1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
1.1. ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (вторая публикация) 

___________________________________________________________________________ 
 
ganyofileba A 
 

A 23 
 
 
(11) P 2009 4621 B (51) Int. Cl. (2006) 

        A 23 L 2/08 
(10) AP 2008 10015 A (44) 15(259)/2008 
(21) AP 2007 010015 
(22) 2007 04 26 
(24) 2007 04 26 
(73) ჯაული გოგისვანიძე (GE) 

დ.აღმაშენებლის 129/13, 4607,  
ქუთაისი (GE); 
ლევან ყიფიანი (GE) 
თამარ მეფის გამზ. ქ.2, 4600,  
ქუთაისი (GE); 
თემურ ღვინიანიძე (GE) 
მგალობლიშვილის ქ. 14, 4600,  
ქუთაისი (GE); 
ვარდენ ხვედელიძე (GE) 
განჯის ქ. 41, 4600, ქუთაისი (GE); 
მამული ბუჭუხიშვილი (GE) 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 24/40, 4600,  
თბილისი (GE) 

(72) ჯაული გოგისვანიძე (GE); 
ლევან ყიფიანი (GE); 
თემურ ღვინიანიძე (GE); 
ვარდენ ხვედელიძე (GE); 
მამული ბუჭუხიშვილი (GE) 

(54) საკვები კონცენტრატი 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2009 4620 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4745 
A 61 K 9/127 
A 61 K 47/04 
A 61 K 47/18 
A 61 K 47/24 
A 61 K 47/30 

       A 61 P 35/00 
(10) AP 2008 9794 A (44) 15(259)/2008 
(21) AP 2005 009794 
(22) 2005 05 31 
(24) 2005 05 31 
(31) 2004-163742 
(32) 2004 06 01 
(33) JP 
(86) PCT/JP2005/009953, 2005 05 31 
(73) კაბუსიკი კაისია იაკულტ ხონსა (JP) 

        1-19, ხიგასი სიმბასი 1-ტომე, მინატო-კუ,  
       ტოკიო,1058660 (JP) 
(72) კეისუკე იოსინო (JP); 

სიგენორი ნოზავა (JP); 
მასასი ისოზაკი (JP); 
სეიგო სავადა (JP); 
იკუო კატო (JP); 

       ტაკესი მაცუზაკი (JP) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ირინოტეკანის შემცველი შემადგენ- 
      ლობა 
_________________________________________ 
 
 
(11) P 2009 4617 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 35/00 
A 61 K 35/64 
A 61 K 9/02 
A 61 K 9/06 

(10) AP 2008 9376 A (44) 17(261)/2008 
(21) AP 2006 009376 
(22) 2006 05 03 
(24) 2006 05 03 
(73) პავლე იავიჩი (GE) 
       მაჩაბლის ქ.16, გილელსის ბინა, 0105,  
       თბილისი (GE); 
       მაქსის იავიჩი (GE) 
       მაჩაბლის ქ.16, გილელსის ბინა, 0105,  
       თბილისი (GE) 
(72) პავლე იავიჩი (GE); 
       მაქსის იავიჩი (GE) 
(54) მეფუტკრეობის პროდუქტების და  
     ფერმენტების შემცველი სამკურნალო  
     საშუალება 
_________________________________________ 
 
 
(11) P 2009 4614 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 47/32 
A 61 K 9/00 
A 61 K 31/167 
A 61 P 15/02 

(10) AP 2008 8235 A (44) 15(259)/2008 
(21) AP 2002 005604 
(22) 2002 10 28 
(24) 2002 10 28 
(31) 60/330,684; 10/278,912 
(32) 2001 10 29; 2002 10 24 
(33) US; US 
(86) PCT/EP2002/012042, 2002 10 28 
(73) კოლამბია ლაბორატორის (ბერმუდა)  
        ლიმიტიდ (BM) 
        როუსბენკ სენტერ, 14 ბერმუდიანა  
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___________________________________________________________________________ 
 
        როუდ, პემბროუკ HM08 (BM) 
(72) ჰოვარდ ლ. ლევინი (US); 
       უილიამ ჯ. ბოლონია (US); 
       დომინიკ დე ზიგლერი (CH) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(54) საშვილოსნოს არითმიის საწინა- 
     აღმდეგო ვაგინალურად შესაყვანი  
     აგენტები მენჯის ტკივილის და  
    უნაყოფობის სამკურნალოდ 
_________________________________________ 
 
 

ganyofileba C 
 
C 06 
 
(11) P 2009 4615 B (51) Int. Cl. (2006) 

       C 06 B 31/28 
(10) AP 2008 8791 A (44) 19(263)/2008 
(21) AP 2005 008791 
(22) 2005 05 06 
(24) 2005 05 06 
(73) ჯამბულატ ჯაყელი (GE) 

ჭყონდიდელის ქ.4, 0180, თბილისი (GE); 
ლევან შარაშენიძე (GE) 
ჩერქეზიშვილის ქ. 30, 0160,  
თბილისი (GE); 
ვლადიმერ ლორთქიფანიძე (GE) 
ფანასკერტელის 17, ბ. 3, 0194,  
თბილისი (GE); 
თამაზ შარაშენიძე (GE) 
ჩერქეზიშვილის ქ. 30, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) ჯამბულატ ჯაყელი (GE); 
ლევან შარაშენიძე (GE); 
ვლადიმერ ლორთქიფანიძე (GE); 
თამაზ შარაშენიძე (GE) 

(54) ფეთქებადი ნივთიერებები 
_________________________________________ 
 
 
(11) P 2009 4616 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 06 B 31/28 
F 42 D 3/04 

(10) AP 2008 8796 A (44) 19(263)/2008 
(21) AP 2005 008796 
(22) 2005 05 11 
(24) 2005 05 11 
(73) ვლადიმერ ლორთქიფანიძე (GE) 
       ფანასკერტელის 17, ბ. 3, 0194,  
       თბილისი (GE); 
       ლევან შარაშენიძე (GE) 
       ჩერქეზიშვილის ქ. 30, 0160,  
       თბილისი (GE); 
       თამაზ შარაშენიძე (GE) 
       ჩერქეზიშვილის ქ. 30, 0160,  
       თბილისი (GE) 
(72) ვლადიმერ ლორთქიფანიძე (GE); 

        ლევან შარაშენიძე (GE); 
        თამაზ შარაშენიძე (GE) 
(54) წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერე- 
      ბები  
_________________________________________ 
 
 
C 07 
 
(11) P 2009 4623 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 401/14 
C 07 D 413/14 
A 61 K 31/14 
A 61 P 25/18 

(10) AP 2008 10167 A (44) 19(263)/2008 
(21) AP 2005 010167 
(22) 2005 12 22 
(24) 2005 12 22 
(31) 60/642,058; PCT/IB2005/003937 
(32) 2005 01 07; 2005 12 22 
(33) US; WO 
(86) PCT/IB2005/003937, 2005 12 22 
(73) ფაიზერ პროდაქტს ინკ. (US) 
       ისტერნ პოინტ როუდ, გროტონი,  
       კონექტიკუტი 06340 (US) 
(72) პატრიკ რობერტ ვერჰოესტი (US); 

ქრისტოფერ ჯონ ჰელალი (US); 
დენის ჯეი ჰუვერი (US); 
ჯონ მაიკლ ჰამფრი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე  
(54) ჰეტეროარომატული ქინოლინური  
      ნაერთები და მათი გამოყენება PDE10  
     ინჰიბიტორების სახით 
_________________________________________ 
 
 
C 12 
 
(11) P 2009 4618 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 N 5/10 
C 12 N 15/85 
C 12 N 15/87 

(10) AP 2009 9391 A (44) 15(259)/2008 
(21) AP 2004 009391 
(22) 2004 10 14 
(24) 2004 10 14 
(31) 60/511,610 
(32) 2003 10 14 
(33) US 
(86) PCT/US2004/033868, 2004 10 14 
(73) ბაიოჯენ აიდეკ მა ინკ. (US) 
       14 კემბრიჯ, ცენტრ, კემბრიჯი,  
       MA 02142 (US) 
(72) ჰოლი პრენტისი (US); 
       ლუიზა კაამანო (US) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) FLP-განპირობებული რეკომბინაცია 
_________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
C 22 
 
(11) P 2009 4622 B (51) Int. Cl. (2006) 

       C 22 B 1/242 
(10) AP 2008 10083 A (44) 21(265)/2008 
(21) AP 2007 010083 
(22) 2007 05 23 
(24) 2007 05 23 
(73) ზურაბ სიმონგულაშვილი (GE) 

საირმის ქ. 12, ბ.3, 0194, თბილისი (GE); 
ბადრი მაისურაძე (GE) 
გარდაბნის რ-ნი, სოფ.ვარკეთილი,  
1311 (GE); 
ვასილ სულაძე (GE) 
ალ.ყაზბეგის გამზ. 49ა, 0177,  
თბილისი (GE); 
ბადრი ჯაფარიძე (GE) 
დიდი დიღომი, კორპ. 34, ბ. 61, 0131,  
თბილისი (GE); 
დავით გველესიანი (GE) 
დავით აღმაშენებლის ქ.17, 2000,  
ზესტაფონი (GE); 
ვასილ გველესიანი (GE) 
26 მაისის ქ. 25, 2000, ზესტაფონი (GE); 
თემურ ბარაბაძე (GE) 
გურამიშვილის ქ.21, 2000,  
ზესტაფონი (GE); 
ვლადიმერ ახობაძე(GE) 
მეტალურგების ქ.5, 2000,  
ზესტაფონი (GE); 
ლევან ოჟილაური (GE) 
მუხიანის დასახ. III მკრ., კორპ.5, ბ.68,  
0172, თბილისი (GE) 

(72) ზურაბ სიმონგულაშვილი (GE); 
ბადრი მაისურაძე (GE); 
ვასილ სულაძე (GE); 
ბადრი ჯაფარიძე (GE); 
დავით გველესიანი (GE); 
ვასილ გველესიანი (GE); 
თემურ ბარაბაძე (GE); 
ვლადიმერ ახობაძე (GE); 
ლევან ოჟილაური (GE) 

(54) ფეროშენადნობთა წარმოების  
      ნარჩენებისგან ბრიკეტების მისაღები  
     კაზმი 
_________________________________________ 
 
ganyofileba H 
 
H 02 
 
(11) P 2009 4624 B (51) Int. Cl. (2006) 

        H 02 B 13/02 
(10) AP 2008 10708 A (44) 21(265)/2008 
(21) AP 2008 010708 
(22) 2008 05 23 
(24) 2008 05 23 
(73) შპს. "ტავრიდა ელექტრიკ საქართვე- 

        ლო" (GE) 
       ნუცუბიძის 42, კორპ.2, ბ. 21, 0177,  
       თბილისი (GE) 
(72) გიორგი ჩხიკვიშვილი (GE); 
        მიხეილ მელიქიშვილი (GE) 
(54) ცალმხრივი მომსახურების შემკრები  
      კამერა 
_________________________________________ 
 
H 04 
 
(11) P 2009 4619 B (51) Int. Cl. (2006) 

H 04 B 7/005 
H 04 B 7/26 
H 04 Q 7/38 

(10) AP 2008 9465 A (44) 15(259)/2008 
(21) AP 2004 009465 
(22) 2004 11 16 
(24) 2004 11 16 
(31) 60/523,973; 10/956,419 
(32) 2003 11 21; 2004 10 01 
(33) US; US 
(86) PCT/US2004/038338, 2004 11 16 
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი  
       კორპორეიშენ (US) 
       300 დელავერ ავენიუ, სუიტ 527,  
       უილმინგტონი, DE 19801 (US) 
(72) პოლ მარინიერი (CA) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(54) უსადენო კომუნიკაციის ხერხი და  
      მოწყობილობა კავშირის დამავალი და  
     აღმავალი ხაზების კოდირებული  
    შედგენილი სატრანსპორტო არხების  
    გადაცემის სიმძლავრის სამართავად  
   წყვეტილი გადაცემის მდგომარეობის  
  მნიშვნელობების საფუძველზე 
_________________________________________ 

 24



2. sasargeblo modelebi 

2.1. patentebi sasargeblo modelebze (meore publikacia) 

2. UTILITY MODELS 
2.1. PATENTS FOR UTILITY MODELS (second publication) 
2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
2.1. ПАТЕНТЫ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ (вторая публикация) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
ganyofileba C 
 
C 02 
 
(11) U 2009 1481 Y (51) Int. Cl. (2006) 

       C 02 F 11/04 
(10) AU 2008 10697 U (44) 21(265)/2008 
(21) AU 2008 010697 
(22) 2008 05 16 
(24) 2008 05 16 
(73) ზაურ ციხელაშვილი (GE) 

დიღმის მას., V კვარტ., კორპ.20, ბ.42,  
0159, თბილისი (GE); 
დარეჯან გარუჩავა (GE) 
დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის  
ქ. 12, ბ. 8, 0131, თბილისი (GE); 
არჩილ ფრანგიშვილი  (GE) 
პასტერის ქ. 1ა, ბ. 20, 0102,  
თბილისი (GE); 
თამაზ ბაციკაძე (GE) 
ირ. აბაშიძის ქ.83, ბ.8, 0162,  
თბილისი (GE); 
იოსებ ბაციკაძე (GE) 
იოსელიანის 2, ბ.27, 0171, თბილისი (GE); 
პაატა გიორგაძე (GE) 
ბახტრიონის ქ. 26, ბ. 48, 0194,  
თბილისი (GE); 
გიორგი კაციტაძე (GE) 
ქობულეთის ქ.3/15, 0179, თბილისი (GE); 
გიორგი მიქაძე (GE) 
დემეტრე თავდადებულის 12, ბ. 8, 0131,  
თბილისი (GE); 
იოსებ ციხელაშვილი (GE) 
დიღმის მას., V კვარტ., კორპ.20, ბ.42,  
0159, თბილისი (GE); 
შოთა ციხელაშვილი (GE) 
დიღმის მას., V კვარტ., კორპ.20, ბ.42,  
0159, თბილისი (GE); 
დავით კახაძე (GE) 
ვაჟა-ფშაველას 51, კორპ.4, ბ.32, 0177,  
თბილისი (GE); 
ნოდარ ჩხეიძე (GE) 
ლ.ასათიანის ქ.2, ბ.60, 6000, ბათუმი (GE) 

(72) ზაურ ციხელაშვილი (GE); 
დარეჯან გარუჩავა (GE); 
არჩილ ფრანგიშვილი (GE); 
თამაზ ბაციკაძე (GE); 
იოსებ ბაციკაძე (GE); 
პაატა გიორგაძე (GE); 
გიორგი კაციტაძე (GE); 
გიორგი მიქაძე (GE); 
იოსებ ციხელაშვილი (GE); 

შოთა ციხელაშვილი (GE); 
დავით კახაძე (GE); 
ნოდარ ჩხეიძე (GE) 

 
(54) ბიოდანადგარი 
_________________________________________ 
 
C 06 
 
(11) U 2009 1480 Y (51) Int. Cl. (2006) 

       C 06 B 31/28 
(10) AU 2008 9475 U (44) 19(263)/2008 
(21) AU 2006 009475 
(22) 2006 06 23 
(24) 2006 06 23 
(73) ვლადიმერ ლორთქიფანიძე (GE) 

ფანასკერტელის ქ. 17, ბ. 3, 0194,  
თბილისი (GE); 
თამაზ შარაშენიძე (GE) 
ჩერქეზიშვილის ქ. 30, 0160, თბი- 
ლისი (GE); 
ლევან შარაშენიძე (GE) 
ჩერქეზიშვილის ქ. 30, 0160, თბი- 
ლისი (GE) 

(72) ვლადიმერ ლორთქიფანიძე (GE); 
        თამაზ შარაშენიძე (GE); 
        ლევან შარაშენიძე (GE) 
(54) წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთი- 
      ერება 
_________________________________________ 
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3. sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi 

3.1. gamogonebebi (meore publikacia) 
3.1.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da  
           gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili 

3. CLASSIFICATION INDEXES AND CONCORDANCE TABLES 
3.1. INVENTIONS (second publication) 
3.1.1. Concordance table of numbers of patents and numbers of published applications with  
  reference to classification index 
3. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ И ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЙ 
3.1. ИЗОБРЕТЕНИЯ (вторая публикация) 
3.1.1. Таблица соответствий с индексами международной классификации номеров  
             патентов и номеров  публикаций заявок  
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi 
(51) 

patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
nomeri (10) 

1 2 3 
A 23 L 2/08 P 2009 4621 B AP 2008 10015 A 
A 61 K 31/4745, 9/127, 47/04, 47/18, 47/24, 47/30; 
 A 61 P 35/00 

P 2009 4620 B AP 2008 9794 A 

A 61 K 35/00, 35/64; A 61 K 9/02, 9/06 P 2009 4617 B AP 2008 9376 A 
A 61 K 47/32, 9/00, 31/167; A 61 P 15/02 P 2009 4614 B AP 2008 8235 A 
C 06 B 31/28 P 2009 4615 B AP 2008 8791 A 
C 06 B 31/28; F 42 D 3/04 P 2009 4616 B AP 2008 8796 A 
C 07 D 401/14; C 07 D 413/14; A 61 K 31/14;  
A 61 P 25/18 

P 2009 4623 B AP 2008 10167 A 

C 12 N 5/10, 15/85, 15/87 P 2009 4618 B AP 2008 9391 A 
C 22 B 1/242 P 2009 4622 B AP 2008 10083 A 
H 02 B 13/02 P 2009 4624 B AP 2008 10708 A 
H 04 B 7/005; H 04 B 7/26; H 04 Q 7/38 P 2009 4619 B AP 2008 9465 A 

 

3.1.2. patentis nomerTan ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da saerTaSoriso  
         klasifikaciis indeqsebis Sesabamisobis cxrili 

3.1.2.  Concordance table of numbers of published applications with reference to  
  classification index 
3.1.2. Таблица соответствий номеров патента и номеров публикации заявок с  
            индексами Международной классификации 
 

patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
nomeri (10) 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi 
(51) 

1 2 3 
P 2009 4614 B AP 2008 8235 A A 61 K 47/32, 9/00, 31/167; A 61 P 15/02 
P 2009 4615 B AP 2008 8791 A C 06 B 31/28 
P 2009 4616 B AP 2008 8796 A C 06 B 31/28; F 42 D 3/04 
P 2009 4617 B AP 2008 9376 A A 61 K 35/00, 35/64; A 61 K 9/02, 9/06 
P 2009 4618 B AP 2008 9391 A C 12 N 5/10, 15/85, 15/87 
P 2009 4619 B AP 2008 9465 A H 04 B 7/005; H 04 B 7/26; H 04 Q 7/38 
P 2009 4620 B AP 2008 9794 A A 61 K 31/4745, 9/127, 47/04, 47/18, 47/24, 47/30;  

A 61 P 35/00 
P 2009 4621 B AP 2008 10015 A A 23 L 2/08 
P 2009 4622 B AP 2008 10083 A C 22 B 1/242 
P 2009 4623 B AP 2008 10167 A C 07 D 401/14; C 07 D 413/14; A 61 K 31/14;  

A 61 P 25/18 
P 2009 4624 B AP 2008 10708 A H 02 B 13/02 
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3.1.3. ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis  
         nomris Sesabamisobis cxrili  

3.1.3. Concordance table of serial numbers of applications, numbers of publications for  
           applications and nubmers of patents  
3.1.3. Таблица соответствий номеров заявок, номеров публикации заявок и номеров патента 
 

ganacxadis 
nomeri 

(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

1 2 3 
AP 2002 005604 AP 2008 8235 A P 2009 4614 B 
AP 2005 008791 AP 2008 8791 A P 2009 4615 B 
AP 2005 008796 AP 2008 8796 A P 2009 4616 B 
AP 2006 009376 AP 2008 9376 A P 2009 4617 B 
AP 2004 009391 AP 2008 9391 A P 2009 4618 B 
AP 2004 009465 AP 2008 9465 A P 2009 4619 B 
AP 2005 009794 AP 2008 9794 A P 2009 4620 B 
AP 2007 010015 AP 2008 10015 A P 2009 4621 B 
AP 2007 010083 AP 2008 10083 A P 2009 4622 B 
AP 2005 010167 AP 2008 10167 A P 2009 4623 B 
AP 2008 010708 AP 2008 10708 A P 2009 4624 B 

 
 
3.2. sasargeblo modelebi (meore publikacia) 
3.2.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da  
          gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili 

3.2. UTILITY MODELS (second publication) 
3.2.1. Concordance table of numbers of patents and numbers of published applications with  
 reference to classification index 
3.2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ (вторая публикация) 
3.2.1. Таблица соответствий с индексами Международной классификации номеров  
           патентов и номеров  публикаций заявок  
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi (51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
nomeri (10) 

1 2 3 
C 02 F 11/04 U 2009 1481 Y AU 2008 10697 U 
C 06 B 31/28 U 2009 1480 Y AU 2008 9475 U 

 
 
3.2.2. patentis nomerTan ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da saerTaSoriso  
          klasifikaciis indeqsebis Sesabamisobis cxrili 

3.2.2. Concordance table of numbers of published applications with reference to  
   classification index 
3.2.2. Таблица соответствий номеров патента и номеров публикации заявок с  
          индексами Международной классификации 
 

patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis  
gamoqveynebis 
nomeri (10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi (51) 

1 2 3 
U 2009 1480 Y AU 2008 9475 U C 06 B 31/28 
U 2009 1481 Y AU 2008 10697 U C 02 F 11/04 
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3.2.3. ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis  
          nomris Sesabamisobis cxrili  

3.2.3. Concordance table of serial numbers of applications, numbers of publications for  
          applications and nubmers of patents  
3.2.3. Таблица соответствий номеров заявок, номеров публикации заявок и номеров патента 
 

ganacxadis 
nomeri 

(21) 

ganacxadis  
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

1 2 3 
AU 2006 009475 AU 2008 9475 U U 2009 1480 Y 
AU 2008 010697 AU 2008 10697 U U 2009 1481 Y 

 
 
 
 
 
 



     4. samrewvelo nimuSebi, romlebic registrirebulia saerTaSo- 

riso biuroSi haagis SeTanxmebis 1960 wlis aqtisa  da/an 1999 wlis 

Jenevis aqtis Tanaxmad, saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavr- 

celebis moTxovniT 

am gamoqveynebidan sami Tvis ganmavlobaSi nebismier dainteresebul pirs 
ufleba aqvs Seedavos saqarTvelos teritoriaze aRniSnuli samrewvelo nimuSebis 
saerTaSoriso registraciis gavrcelebas saqarTvelos sapatento kanonis 
moTxovnaTa gaTvaliswinebiT (muxli 68). 

qvemoT moyvanili samrewvelo nimuSebis gacnoba SesaZlebelia "saqpatentis" 
biblioTekaSi, agreTve internetSi Semdeg misamarTze: 
http://oami.eu.int/en/design/bull.htm 

4. INDUSTRIAL DESIGNS, WHICH HAVE BEEN REGISTERED WITH 
INTERNATIONAL BUREAU IN ACCORDANCE WITH THE ACT OF HAGUE 
AGREEMENT OF 1960 AND/OR ACT OF GEORGIA AGREEMENT CLAIMING 
PRIORITY ON THE TERRITORY OF GEORGIA 

4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В МЕЖ-
ДУНАРОДНОМ БЮРО В СООТВЕТСТВИИ С АКТОМ ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
1960 Г. И/ИЛИ АКТОМ ЖЕНЕВСКОГО СОГЛАШЕНИЯ С ИСТРЕБОВАНИЕМ ПРАВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ  
 

 

29 

(11) DM/069710 (51) 12-16 
(15) 2008 01 29 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 01 29 
(28) 8 
(73) DAIMLER AG Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart (DE) 
(86) DE,EM 
(87) DE,EM 
(88) DE,EM 
(89) EM 
(81) II. BG, BX, GR, IT, ME, RS. III. CH, ES, FR, 
GE, HR, HU, MD, MK, SI, TR 
(72) 1. Pfeiffer, Peter, Dipl.-Designer, Peterstaler 
Str. 32, DE-71034 Boeblingen; 2. Bauer, 
Karlheinz, Dipl.-Designer, Kastanienweg 52, DE-
73732 Esslingen; 3. Bollmann, Jürgen, Dipl.-
Designer, Neckarstrasse 24, DE-70569 
Schoemberg; 4. Wagener, Gorden, Designer, 6, 
Gentle breeze, CA 92657 California, USA 
(54) 1. Rearview mirror; 2. Radiator grille for 
vehicles; 3.-5. Bumpers for vehicles; 6. Tailgate for 
vehicles; 7. Bonnet; 8. cover for a convertible roof 
(55) 
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_________________________________________ 
 
(11) DM/069740 (51) 12-16 
(15) 2008 01 29 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 01 29 
(28) 12 
(73) DAIMLER AG Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart (DE) 
(86) DE,EM 
(87) DE,EM 
(88) DE,EM 
(89) EM 
(81) II. BG, BX, GR, IT, ME, RS. III. CH, ES, FR, 
GE, HR, HU, MD, MK, SI, TR 
(72) 1. Bauer, Karlheinz, Dipl.-Designer, 
Kastanienweg 52, DE-73732 Esslingen; 2. 
Bollmann, Jürgen, Dipl.-Designer, Neckarstrasse 
24, DE-70569 Schoemberg; 3. Pfeiffer, Peter, 
Dipl.-Designer, Peterstaler Str. 32, DE-71034 
Boeblingen; 4. Wagener, Gorden, Designer, 6, 
Gentle breeze, CA 92657 California, USA 
(54) 1.-2. Radiator grilles for vehicles; 3., 5.-6., 9.-
11. Bumpers for vehicles; 4. Air vent for vehicles; 
7., 12. Tailgates for vehicles; 8. Hood for vehicles 
(55) 
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_________________________________________ 
 

(11) DM/070608 (51) 19-06 
(15) 2008 07 01 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 07 01 
(28) 8 
(30) 02.01.2008; 402008000073; DE 
(73) SENATOR GMBH & CO. KGAA 
Bahnhofstrasse 57, 64401 Gross-Bieberau (DE) 
(85) EM 
(86) DE,EM 
(87) DE,EM 
(88) DE,EM 
(89) EM 
(81) I. ID. II. BX, DE, ME, RS. III. CH, GE, MK, 
SG, TR, UA. 
(72) 1) HOFFMANN Nicole, Friedrichstrasse 29, 
D-64293 Darmstadt; 2) BRIGGL Hariolf, 
Tulpenweg 2, D-73560 Boebingen 
(54) 1.-2. Writing instruments; 3.-8. Components 
of writing instruments 
(55) 
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_________________________________________ 
 
(11) DM/070797 (51) 03-03 
(15) 2008 07 14 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 07 14 
(28) 1 

(73) TEKSEM TEKSTIL VE SEMSIYE SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI Sanayi Mahallesi 
Sancakli, Caddesi Kale Sokak No: 34, Güngören, 
Istanbul (TR) 
(86) n/a 
(87) n/a 
(88) TR 
(89) TR 
(81) III. AL, AM, BW, CH, EG, EM, GE, HR, IS, 
KG, LI, MD, MK, MN, NA, SG, SY, UA 
(72) CELAL BIRSEN, Sanayi Mahallesi Sancakli, 
Caddesi Kale Sokak No: 34, Güngören, Istanbul 
(54) 1. Hinged component for umbrella 
(55) See color image of design (p. 112) 

 
 

 

 
 

 
_________________________________________ 
 
(11) DM/070999 (51) 09-03 
(15) 2008 11 26 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 11 26 
(28) 22 
(73) SOREMARTEC S.A. Drève de l'Arc-en-Ciel 
102, B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE) 
(85) EM 
(86) BE,EM 
(87) BE,EM 
(88) BE,EM 
(89) EM 
(81) II. MA, ME, RS. III. AL, CH, EM, GE, HR, 
MK, UA 
(54) 1.-22. Packagings or containers for 
confectionery products such as chocolates or 
pralines 
(55) 
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_________________________________________ 
 
(11) DM/071013 (51) 10-02 
(15) 2008 12 02 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 12 02 
(28) 6 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH 
LTD.) 94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE 
(CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) I. AN, ID, TN. II. BZ, MA, MC, ME. III. AL, 
AM, CH, EG, EM, GE, HR, KG, LI, MD, MK, 
MN, SG, TR, UA 
(72) N° 1: Gianluca REDAELLI, SWATCHLAB, 
Via Archimede 6, IT-20129 MILANO; N° 2, 6: 
Alessandra FORNARI, SWATCHLAB, Via 
Archimede 6, IT-20129 MILANO; N° 3: Giuseppe 
DEL GRECO, SWATCHLAB, Via Archimede 6, 
IT-20129 MILANO; N° 4: Danilo SALA, 
SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129 
MILANO; N° 5: Walter GARRO, SWATCHLAB, 
Via Archimede 6, IT-20129 MILANO 
(54) 1.-6. Wristwatches 
(55) See color image of design (p. 112) 

 
 



GE     samrewvelo nimuSebi          biuleteni #4                 2009.02.25 

 

 

 27

 
 

 
 

 
 

 

 
_________________________________________ 
 
(11) DM/071016 (51) 02-04 
(15) 2008 12 03 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 12 03 
(28) 1 
(73) CORTINA NV Meersbloem-Melden 42, B-
9700 OUDENAARDE (BE) 
(85) EM 
(86) BX,EM 
(87) BX,EM 
(88) BX,EM 
(89) EM 
(81) II. KP, ME, RS. III. AM, CH, EM, GE, HR, 
IS, KG, LI, MD, MK, OA, TR, UA 
(72) Mattias VANDERSCHUEREN, 
Vijflindendries 3, B-9700 OUDENAARDE 
(54) 1. Shoe 
(55) 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________________ 
 
(11) DM/071017 (51) 99-00 
(15) 2008 12 05 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 12 05 
(28) 1 
(73) FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
 INFORMATIE- EN COMMUNICATI- 
ETECHNOLOGIE Maria- Theresiastraat 1-3, B-
1000  
Brussel (BE) 
(85) EM 
(86) BE,EM 
(87) BE,EM 
(88) BE,EM 
(89) EM 
(81) II. BZ, DE, KP, MA, MC, ME, RS, SR. III. 
AL, AM, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS, KG, 
LI, MD, MK, MN, NA, OA, SG, TR, UA 
(72) Federale Overheidsdienst Informatie- en 
Communicatietechnologie, Maria-Theresiastraat 1-
3, B-1000 Brussel 
(54) 1. Ornamentation 
(55) See color image of design (p. 112) 
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_________________________________________ 
 
(11) DM/071058 (51) 10-07 
(15) 2008 12 11 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 12 11 
(28) 1 
(73) BLANCPAIN SA Le Rocher 12, CH-1348 LE 
BRASSUS (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) I. AN, ID, TN. II. BZ, MA, MC, ME. III. AL, 
AM, CH, EG, EM, GE, HR, KG, LI, MD, MK, 
MN, SG, TR, UA 
(72) Patrice Roger NANGA, Avenue Dapples 26, 
CH-1006 LAUSANNE 
(54) Watch dial 
(55) 

 
_________________________________________ 
 
(11) DM/071100 (51) 11-01 
(15) 2008 12 22 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 12 22 
(28) 1 
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE 
SUISSE CH-2540 GRENCHEN (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) I. AN, ID, TN. II. BZ, MA, MC, ME. III. AL, 
AM, CH, EG, EM, GE, HR, KG, LI, MD, MK, 
MN, SG, TR, UA 
(72) Michaela KOCH, c/o MICHADESIGN, 
Albrecht-Achilles-Strasse 2, DE-10709 BERLIN 
(54) 1. Bracelet 
(55) See color image of design (p. 112) 

 
_________________________________________ 
 

(11) DM/071101 (51) 10-02 
(15) 2008 12 22 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 12 22 
(28) 6 
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD) Seevorstadt 6, CH-2501 Bienne (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) I. AN, ID, TN. II. BZ, MA, MC, ME. III. AL, 
AM, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MD, MK, MN, 
SG, TR, UA 
(72) Arlette Elsa EMCH, Rue des Mornets 31, CH-
2520 LA NEUVEVILLE 
(54) 1.-2. Watches; 3.-6. Wrist-watches 
(55) 
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_________________________________________ 
 
(11) DM/071104 (51) 05-06 
(15) 2008 11 27 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 11 27 
(28) 10 
(30) 16.01.2008, HEIMTEX, FRANCFORT (DE) 
(73) SPECIAL EDITIONS 6 rue Antoine 
Mottheau, F-94440 MAROLLES EN BRIE (FR) 
(85) FR,EM 
(86) FR,EM 
(87) FR,EM 
(88) FR,EM 
(89) EM 
(81) III. EM, GE, HU, TR, UA 

(54) 1.-10. Drawings which may be applied to 
wallpaper 
(55) See color image of design (p. 112) 
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_________________________________________ 
 
(11) DM/071114 (51) 14-01 
(15) 2008 12 08 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 12 08 
(28) 1 
(30) 06.06.2008; 29/319331; US 
(73) NOKIA CORPORATION Keilalahdentie 4, 
FI-02150 Espoo (FI) 
(85) EM 
(86) EM 
(87) EM 
(88) EM 
(89) EM 
(81) III. AL, AM, BW, CH, EG, GE, HR, IS, LI, 
MK, MN, NA, SG, TR, UA. 
(72) Esa Nousiainen, Hagelstamintie 10 B 4, FI-
01520 Vantaa; Simon Bradford, 5 A Kaitamaki, FI-
02260 Espoo 
(54) 1. Headset 
(55) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________________ 
(11) DM/071115 (51) 10-02 
(15) 2008 12 22 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 12 22 
(28) 6 
(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) I. AN, ID, TN. II. BZ, MA, MC, ME. III. AL, 
AM, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MD, MK, MN, 
SG, TR, UA 
(72) Manish ARORA, c/o THREE CLOTHING 
PRIVATE LIMITED, A-59, Sector-4, NOIDA-
201301, UTTAR PRADESH, INDIA 
(54) 1.-6. Wrist-watches 
(55) See color image of design (p. 113) 
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_________________________________________ 
 
(11) DM/071117 (51) 14-01, 03 
(15) 2008 11 26 
(45) 2008/12 (2009 01 30) 
(22) 2008 11 26 
(28) 16 
(30) No 10: 02.06.2008; 29/319007; US; No 11: 
02.06.2008; 29/319008; US; No 12: 02.06.2008; 
29/319009; US; No 4: 06.06.2008; 29/319283; US; 
No 1: 06.06.2008; 29/319284; US; No 3: 
06.06.2008; 29/319285; US; No 2: 06.06.2008; 
29/319287; US; No 16: 13.06.2008; 29/319717; 
US; No 6: 18.06.2008; 29/319990; US; No 5: 
18.06.2008; 29/319991; US; No 14: 08.07.2008; 
29/320929; US; No 13: 08.07.2008; 29/320930; 
US; No 15: 08.07.2008; 29/320931; US; No 7: 
29.09.2008; 29/325309; US; No 8: 29.09.2008; 
29/325310; US; No 9: 30.09.2008; 29/325366; US 
(73) NOKIA CORPORATION Keilalahdentie 4, 
FI-02150 Espoo (FI) 
(85) EM 
(86) EM 
(87) EM 
(88) EM 
(89) EM 
(81) III. AL, AM, BW, CH, EG, GE, HR, IS, LI, 
MK, MN, NA, SG, TR, UA. 



GE     samrewvelo nimuSebi          biuleteni #4                 2009.02.25 

 

 

 32

(72) N° 1, 2, 3, 4, 5, 6: HE Wei-Jones, 
Chegongzhuang West Road 14, 311 Room, 
Beijing; N° 7, 8, 9: Paul WOLFSON, 19 Tompion 
Street, Clerkenwell, London EC1V 0HN; N° 10, 
11, 12: Jonne HARJU, Perustie 10 C 40, 00330 
Helsinki; N° 13, 14, 15: Joeske SCHELLEN, 55B 
Bennerley Road, SW11 6DR, London; N° 16: Esa 
NOUSIAINEN, Hagelstamintie 10 B 4, 01520 
Vantaa 
(54) 1.-2. Handsets; 3. Back cover for a handset; 4. 
Camera phone; 5.-7. Handsets; 8.-9. Handsets front 
covers; 10.-13. Handsets; 14. Set of keys for a 
handset; 15. Handset; 16. Headset control unit 
(55) 
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5. sasaqonlo niSnebi  

5.1. ganacxadebi  

ganacxadebi, romlebzedac gamotanilia eqspertizis dadebiTi gadawyve-

tileba registraciis Sesaxeb da gaTvaliswinebulia gasaCivreba "saqpatentis" 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan sami Tvis vadaSi. 

5.1.1. erovnuli ganacxadebi 
5. TRADE MARKS 
5.1. APPLICATIONS    
Applications, for which favorable decision on registration has been taken and laid open 

for the purpose of opposition before the chamber of Appeal of  "Sakpatenti" within three 
months since the date of publication 

5.1.1. NATIONAL APPLICATIONS  
5. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
5.1. ЗАЯВКИ 
Заявки, по которым вынесено положительное решение экспертизы о регистрации 

и предусмотрено обжалование в Аппеляционной палате "Сакпатенти" в течение трех 
месяцев с даты публикации 

5.1.1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 
___________________________________________________________________________ 
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(260) AM 2009 45519 A 
(210) AM 045519 
(220) 2007 11 05 
(310) 77174925 
(320) 2007 05 07 
(330) US 
(731) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი  
          კომპანი, 
           915 ისტ 32 სტრიტი, ჰოლენდი,  
           მიჩიგანი, 49423, აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

INGENUITY WELCOME 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  7 - მანქანები და ჩარხები, კერძოდ, ხრა-
ხნიანი კომპრესორები; აირის კომპრესორე-
ბი; კომპრესორები მაცივრებისათვის; ჰაერის 
კომპრესორები; სარქველები ტუმბოებისათ-
ვის; მუდმივი დენის გენერატორის მუსები; 
მუდმივი დენის გენერატორები; ელექტრო-
ძრავები; მაგნიტური და ელექტროჯალამბრე-
ბი; ძრავები და პროპელერები მაგნიტური და 
ელექტროჯალამბარებისათვის; შეერთებები 
და გადამცემი ელემენტები, სახმელეთო სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვ-
ნილის გარდა, კერძოდ, ღვედები, ქამრები და 
საკისრები. 
     9 - ბატარეები; აკუმულატორული ელექტ-
რობატარეები; მზის ბატარეები; ბატარეების 
დამმუხტველი მოწყობილობები; მექანიზმე-
ბის ელექტრული და ელექტრონული მართ-
ვის სისტემები; ელექტრული და ელექტრონუ-
ლი მართვის საშუალებები და სისტემები მო-
წყობილობების მართვის სისტემებისათვის, 
კერძოდ, გათბობის, სავენტილაციო, ჰაერის 
კონდიცირების, გაცივების, ენერგომომარა-
გების, განათების, სახანძრო სიგნალიზაციი-

სა და უსაფრთხოების სისტემებთან დაშვები-
სათვის; კომპონენტები და სათადარიგო ნაწი-
ლები მათთვის; წნევის მარეგულირებელი 
ავტომატური მანქანები და ხელსაწყოები, 
რომლებიც რეაგირებენ ტემპერატურასა და 
წნევაზე გათბობისა და ჰაერის კონდიცირე-
ბისათვის; აპარატები გაზომვისა და შემოწ-
მებისათვის, კერძოდ, ელექტრული, ელექტ-
რონული, ელექტრომექანიკური, და პნევმა-
ტური რეგულატორები, სენსორები რეგულა-
ტორების, თერმოსტატებისა და ჰიგროსტატე-
ბისათვის; სარქვლის აქტივატორები, ძალუ-
რი ამძრავები, ავტომატური სარქვლები და 
წევის რეგულატორები; უსადენო მართვის 
სისტემები სხვა ელექტრონული სისტემების 
ფუნქციონირების შემოწმებისა და მართვი-
სათვის; უსადენო მართვის სისტემები ინტეგ-
რირებული სატრანსპორტო საშუალებებში 
ან პორტატიულ მიმღებდაგამცემში ავტოფა-
რეხის კარის საკეტების, ჭიშკრების, შემო-
სასვლელი კარის საკეტების, შიდა და გარე 
განათების, დაცვის სისტემების, გათბობისა 
და გაცივების სისტემების, საბუთების შენახ-
ვის სისტემებისა და ელექტრომოწყობილო-
ბების მოქმედებაში მოსაყვანად; ელექტრუ-
ლი მართვის სისტემები დისტანციური გა-
დამცემების გამოყენებით, რომლებიც შეი-
ცავენ მიმხვედრ გადამცემებს, სახმელეთო 
სატრანსპოტრო საშუალებების ინტერფეი-
სის მოდულებს, ლამპის მოდულებს, გადარ-
თვის მოდულებს, გადართვის მართვის მოდუ-
ლებს, ჩართულ ლამპის მოდულებს, ავტოფა-
რეხის კარის მდგომარეობის ინდიკატორებს; 
სახმელეთო სატრანსპოტრო საშუალებების 
სალონების ელექტრული სისტემები, რომელ-
შიც შედის გადამრთველები, გადაბმები (კონ-
ტაქტები), სოლენოიდები, სარქვლები და რე-
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ლეები, გამოყენებული შიდა და გარე გა-
ნათებაში, სავარძლების დასარეგულირებ-
ლად, კლიმატის საკონტროლოდ, უსაფრთ-
ხოებისათვის, ფანჯრებისა და კარების სა-
მართავად, სარკის სარეგულირებლად; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
და ადგილზე, მანძილზე და ინტერნეტის მეშ-
ვეობით მართვის სისტემების პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომლებიც გამოიყენება შე-
ნობების ავტომატური კონტროლის სისტემე-
ბის მართვისათვის, კერძოდ, გათბობის, სა-
ვენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, გაცი-
ვების, ენერგომომარაგების, განათების, სა-
ხანძრო სიგნალიზაციის და უსაფრთხოების 
სისტემებთან დაშვებისათვის სამრეწველო, 
სავაჭრო და სამთავრობო ობიექტებისათვის; 
აუდიოსისტემები და აუდიოსისტემის კომპო-
ნენტები, კერძოდ, ხმამაღლამოლაპარაკეები, 
წრიული ხმის გარდამქმნელები, ხმის ჩამწე-
რი და აღმწარმოებელი მოწყობილობა, პლეე-
რები აუდიოფირებისათვის, კასეტის ბობინე-
ბი, ხმის გამაძლიერებლები, ხმის ეკვალაიზე-
რები და პლეერები აუდიოდისკისათვის; თა-
ნამგზავრული სანავიგაციო სისტემები გლო-
ბალური პოზიციონირების სისტემების სა-
ხით; ელექტრობუსოლები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; გართობის სისტემები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, რომ-
ლებიც მოიცავენ ფიქსირებულ, მოსახსნელ 
და ურთიერთჩანაცვლებით შეთავსების რა-
დიომართვის, აუდიო- და ვიდეომართვის 
ბლოკებს, ჩამონტაჟებულს ხელსაწყოების 
პანელზე, ჭერის კონსოლზე, იატაკის კონ-
სოლზე და სავარძლების საზურგეებზე; ელ-
ექტრონული მოდულური სისტემები ავტომო-
ბილებისათვის, რომლებიც იყიდება როგორც 
კომპლექტი და შედგება ენერგიის წყაროზე 
ან მის გარეშე მომუშავე ცვლადი ელემენ-
ტებისაგან, კერძოდ, სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ჭერის სისტემები, მოდულები, კერ-
ძოდ, მზისგან დამცავი წინაფრები, სახელუ-
რები, ჭერის პულტები, ჭერის სათავსები და 
ჰედლაინები; ელექტრონული მოდულირების 
სისტემები ავტომობილებისათვის, რომლე-
ბიც იყიდება როგორც კომპლექტი ენერგიის 
წყაროზე ან მის გარეშე მომუშავე ცვლადი 
ელემენტებისაგან, კერძოდ, რადიო, აუდიო 
და ვიდეოპლეერების, სათამაშო მოწყობი-
ლობის, CD-ების, DVD-ების, და MP3 პლეე-
რების, ნავიგაციის მოწყობილობების, ნავი-
გაციის გლობალური სისტემის მოწყობილო-
ბების (GPS), ელექტრონული კომპასების, 
კვლავ დამუხტვის ფეთქანათურების, კომპიუ-
ტერების, მობილური ტელეფონების, კავში-
რის უსადენო მოწყობილობების, სასიგნალო 
მოწყობილობის, გამშვები მოწყობილობის, 
გამაძლიერებლების, ხმამაღლამოლაპარაკე-
ების, ძალის გარდამქმნელების, ჰაერის გამ-
წმენდებისა და რადარული დეტექტორები-

საგან; სალტეებში წნევის შესამოწმებელი 
მოწყობილობა, კერძოდ, ვიდეოდისპლეები, 
თვლის სენსორები და ხმოვანი სიგნალები და 
ნაწილები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სა-
ქონლისათვის; ელექტრორელეები; ელექ-
ტრომაგნიტური სოლენოიდური სარქვლები; 
ელექტროძრავით ამძრავი ღუმლის წევის რე-
გულატორები; ავტომატური ელექტროგადამ-
რთველები; კერძოდ, პნევმატური გადამრთვე-
ლები, ტივტივას პრინციპით მოქმედი გადამ-
რთველები, ვაკუუმური გადამრთველები, ტე-
ნიანობაზე მართვადი გადამრთველები; სარქ-
ველები აირისა და სითხის მიწოდების რე-
გულირებისათვის; სენსორები გათბობის, სა-
ვენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, განა-
თებისა და გასაცივებელი მოწყობილობები-
სათვის. 
     11 - გარემოს კონტროლის მოწყობილობა, 
კერძოდ, მოწყობილობა გათბობის, ვენტილა-
ციისა და ჰაერის კონდიცირებისა, სათბობი 
ტუმბოები, პორტატიული მოწყობილობა ად-
გილობრივი გაცივებისთვის, ჰაერისა და 
წყლის საცივებელი მოწყობილობები, მოწ-
ყობილობა ჰაერის კონდიცირებისა და ჰაე-
რის გასაშრობად; გასაგრილებელი საორთქ-
ლებლები; სეპარატორები ჰაერის გასუფთა-
ვება-გაწმენდისათვის; თოვლწარმომქმნელი 
მოწყობილობა, კერძოდ, შეკუმშული ჰაერისა 
და წყალსაწნევი მიწისქვეშა მილები, ჰაერ-
საცივებლები, რომლებიც იყიდება როგორც 
მოწყობილობები და მათი სათადარიგო ნაწი-
ლები; მილები და შეერთებები საცივებელი 
მოწყობილობისათვის; გათბობის მოწყობი-
ლობები, კერძოდ, გათბობის ღუმლები; აი-
რის სანთურები; თბოგადამცემები; სავენტი-
ლაციო მოწყობილობა, კერძოდ, გამწოვი ვენ-
ტილატორები; ჰაერის კონდიცირების აპარა-
ტურა და მოწყობილობა გაცივებისათვის, 
კერძოდ, სამაცივრო მოწყობილობები, რომ-
ლებშიც შედის ვენტილატორები, სამაცივრო 
აპარატები, სამაცივრო კლაკნილა პულვერი-
ზატორები და ტუმბოები; სამაცივრო მოწყო-
ბილობების სარქვლები; არამექანიკური სე-
პარატორები ზეთისა და სამაცივრო რეაგენ-
ტებისათვის. 
      12 - ავტომატური მოდულური სისტემები 
სალონის გასაწყობად, რომლებიც იყიდება 
კომპლექტის სახით და შედგება ცვლადი გა-
წყობის ელემენტებისაგან, რომლებიც მაგრ-
დება ძირითად ნაწილებზე, კარებზე, იატაკ-
ზე, სავარძლებზე, სატვირთო განყოფილები-
სა და ხელსაწყოების პანელზე; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების შენახვის სისტემები, მათ 
შორის, გამანაწილებელი ტიხრები, ცალკე-
ულ ნაწილებად დაყოფილი იატაკები, კალა-
თები, სექციები და სანაგვეები სახმელეთო 
სატრანსპორტო საშუალებებში გამოყენებუ-
ლი ნივთების შესანახი ადგილის შესაქმნე-
ლად; სავარძლები და მათი ნაწილები სატ-
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რანსპორტო საშუალებების სალონებისათ-
ვის, კერძოდ, სავარძლის საზურგეები, თავის 
საყრდენები, მექანიკური, მექანიკურ-პნევმა-
ტური და ელექტრომექანიკური მოწყობილო-
ბები, ჩამონტაჟებული სატრანსპორტო საშუ-
ალებების სავარძლებში და მათი ნაწილები, 
კერძოდ, სავარძლის საზურგეები, თავის საყ-
რდენები; მხარსაყრდენები და მაგიდები სატ-
რანსპორტო საშუალებების სალონებისათ-
ვის; მზისგან დამცავი წინაფრები სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის. 
     35 - მომსახურება მენეჯმენტის სფეროში 
და კონსულტაციები დაკავშირებული უძრავი 
ქონების ობიექტების ექსპლუატაციისა და 
მომსახურების ორგანიზაციის საკითხებთან, 
მათ შორის, საინჟინრო მოწყობილობების 
მუშაობის ორგანიზაცია, სამრეწველო, სა-
ვაჭრო, საგანმანათლებლო, საინსტიტუციო 
და სამთავრებო ობიექტებსა და დაწესებუ-
ლებებზე საქმიანი ინფორმაციების მართვა, 
საქმიან ინფორმაციებთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; მენეჯმენტი საქმიანობის 
სფეროში და სამრეწველო, სავაჭრო და სამ-
თავრობო ობიექტებისათვის სამუშაო ადგი-
ლების, საოფისე ადგილებისა და თანამშრო-
მელთა შტატის საკითხებთან დაკავშირებუ-
ლი კონსულტაციები; კონსულტაციები ბიზ-
ნესის სფეროში; კონსულტაციები ბიზნესის 
სფეროში, მათ შორის, ბაზრის შესწავლა, უძ-
რავი ქონების აქტივების მაქსიმალიზაციის 
მიზნით და კონსულტაციები, დაკავშირებუ-
ლი ფართის გამოყენებასთან, წარმოდგენი-
ლი საწარმოებისათვის, კერძოდ, კლიენტე-
ბის მოთხოვნის განსაზღვრა ფართის გამო-
ყენებასთან, ავეჯთან და მასალებთან დაკავ-
შირებით; კონსულტაციები ბიზნესის სფერო-
ში, მიზნობრივ პროგრამებში საინვესტიციო 
საშუალებების ანალიზის, დაგეგმარებისა 
და მონიტორინგის ჩათვლით და მომსახურე-
ბის ორგანიზაციის უძრავი ქონების ობიექ-
ტების სისტემებში გათბობის, სავენტილა-
ციო, ჰაერის კონდიცირების, განათების, ხან-
ძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების მოწ-
ყობილობების ავტომატური მართვისათვის; 
მომსახურება, დაკავშირებული უძრავი ქონე-
ბის ობიექტების ექსპლუატაციისა და მომ-
სახურების ორგანიზაციასთან; მომსახურე-
ბა, დაკავშირებული უძრავი ქონების ობიექ-
ტების ექსპლუატაციისა და მომსახურების 
ორგანიზაციასთან, დაკავშირებული შენობე-
ბის ტექნიკურ მომსახურებასთან, რემონტ-
თან, შენობებში გარემო პირობების კონტ-
როლთან, დასუფთავებასთან, დაცვასთან და 
უსაფრთხოებასთან, საოფისე ნაწილებთან, 
საინჟინრო მოწყობილობებთან და მოწყობი-
ლობებთან; საქმიანობის გადაადგილება და 
პერსონალის შერჩევა, კერძოდ, საშტატო პე-
რსონალის დაკომპლექტება და განთავსება; 
კლიენტების მომსახურებასთან დაკავშირე-

ბული მომსახურება ტექნიკური მართვის 
სფეროში; კლიენტების მომსახურებასთან 
დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველ-
ყოფა და საჩივრებთან დაკავშირებული მომ-
სახურება უძრავი ქონების ობიექტების ექს-
პლუატაციისა და მომსახურების ორგანიზა-
ციის სფეროში ელექტრონული, სატელეფო-
ნო და უსადენო კავშირის საშუალებებით; 
მომსახურება დაკავშირებული ენერგომომა-
რაგებასთან, კერძოდ, საიფორმაციო მომსა-
ხურება დაკავშირებული ელექტროენერგიის 
გამოყენების ორგანიზაციასთან. 
     36 - უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული საშუამავლო ოპე-
რაციები; სამრეწველო, სავაჭრო და სამთავ-
რებო ობიექტებთან დაკავშირებული ფინან-
სური დაგეგმარება და საპორთფელო აქტი-
ვების მართვა; სამრეწველო, სავაჭრო და სამ-
თავრობო ობიექტებთან დაკავშირებული 
საკუთრების მართვა; სამრეწველო, სავაჭრო 
და სამთავრობო ობიექტებთან დაკავშირებუ-
ლი ლიზინგი და გაქირავებასთან დაკავში-
რებული საქმის წარმოება; ფინანსური მომ-
სახურება დაკავშირებული უძრავი ქონების 
ობიექტების მართვის სისტემებთან, კერძოდ, 
გათბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცი-
რების, გაცივების, ენერგომომარაგების, გა-
ნათების, სახანძრო სიგნალიზაციისა და უს-
აფრთხოებასთან დაშვების მართვის სისტე-
მებთან. 
     37 - შენობებში გარემო პირობების კონტ-
როლის სისტემების მონტაჟი, ტექნიკური 
მომსახურება და რემონტი; სამრეწველო, 
სავაჭრო და სამთავრებო ობიექტებისათვის 
გათბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცი-
რების, გაცივების, ენერგომომარაგების, გა-
ნათების, სახანძრო სიგნალის და უსაფთხოე-
ბასთან დაშვების უზრუნველყოფის სისტე-
მების მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურება და 
რემონტი; გაცივების სისტემების, სახანძრო 
და დაცვის სასიგნალო სისტემების, უსაფრ-
თხოებასთან დაშვების სისტემების და უძ-
რავი ქონების ობიექტების მართვის სისტე-
მების ექსპლოატაციისა და მომსახურების 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფის სისტემების მონტაჟი, ტექნიკური მომსა-
ხურება და რემონტი; მშენებლობის მართვას-
თან დაკავშირებული მომსახურება, მათ შო-
რის, სამშენებლო სამუშაოების მეთვალყუ-
რეობა და ობიექტების რეკონსტრუქცია; მშე-
ნებლობის მართვასთან დაკავშირებული მო-
მსახურება, მათ შორის, სამრეწველო, სავაჭ-
რო და სამთავრებო ობიექტების სამშენებლო 
სამუშაოების მეთვალყურეობა და რეკონსტ-
რუქცია; კრიტიკული პირობების ტექნიკური 
მომსახურება სამრეწველო, სავაჭრო და სამ-
თავრობო ობიექტებში; დალაგება-დასუფთა-
ვების სამსახურებთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები. 
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     40 - დამუშავების სამსახური მესამე პირ-
თათვის, დაკავშირებული აკუმულატორებსა 
და ბატარეებთან, ავტომობილების შიგა ნა-
წილებთან, როგორიცაა დასაჯდომი სისტე-
მები, კლიმატის მაკონტროლებლები, შენახ-
ვისა და გართობის ელექტრონული სისტემე-
ბი და მათი ნაწილები; შეკვეთით დამუშა-
ვების სამსახური მესამე პირთათვის, დაკავ-
შირებული აკუმულატორებსა და ბატარეებ-
თან, ავტომობილის შიგა ნაწილებთან, დასა-
ჯდომ სისტემებთან, კლიმატის კონტროლის 
სისტემებთან, შენახვისა და გართობის ელექ-
ტრონულ სისტემებთან და მათ ნაწილებთან; 
დამუშავების სამსახური მესამე პირთათვის 
დაკავშირებული სამრეწველო, სავაჭრო და 
სამთავრობო ობიექტების გათბობის, სავენ-
ტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, გაცივე-
ბის, ენერგომომარაგების, განათების, სახანძ-
რო სიგნალიზაციისა და უსაფრთხოებასთან 
დაშვების სისტემებთან და მათ ნაწილებთან; 
ავტომობილის ნაწილების დამუშავება და 
აწყობა მესამე პირთათვის. 
     41 - აკუმულატორებსა და ბატარეებთან 
დაკავშირებული სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა კლასებისა და სემინარების სა-
ხით, ავტომობილის შიგა სისტემებთან და-
კავშირებული სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა კლასებისა და სემინარების სახით; 
სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა კლა-
სებისა და სემინარების სახით გათბობის, 
სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, გა-
ცივების, ენერგომომარაგების, განათების, 
სახანძრო სიგნალიზაციისა და უსაფრთხოე-
ბასთან დაშვების სისტემების სფეროსთან 
დაკავშირებული. 
     42 - საინჟინრო და საპროექტო მომსახუ-
რება მესამე პირთათვის, დაკავშრებული 
გათბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცი-
რების, გაცივების, ენერგომომარაგების, გა-
ნათების, სახანძრო სიგნალიზაციისა და და-
შვების დაცვის უზრუნველყოფის სისტემე-
ბის სფეროსთან; არქიტექტურული პროექტი-
რება; მართვის ინტერაქტიული სისტემები, 
რომლებიც მომხმარებელს აძლევს გათბო-
ბის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, 
გაცივების, ენერგომომარაგების, განათების, 
სახანძრო სიგნალიზაციისა და დაშვების 
დაცვის უზრუნველყოფის სისტემების დის-
ტანციური კონტროლის საშუალებას; ინტე-
რაქტიული ჩაუტვირთავი კომპიუტერული 
პროგრამებით დროებითი უზრუნველყოფა, 
გამოყენებული უძრავი ქონების სფეროსთან 
დაკავშირებული მონაცემთა ბაზის მართვას-
თან; შენობების გამოყენებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები, მათ შორის, შენო-
ბების ინფრასტრუქტურის პროექტირებას-
თან, შენობების პროექტირებასა და შენობე-
ბის ინფრასტრუქტურის სისტემებთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები, უბნების დაგეგ-

მარება, სახელდობრ, საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა და ინჟინერია, შენობების პროექ-
ტირება, შენობების ინჟინერია, სამშენებლო 
სტანდარტები, მშენებლობის მართვის სის-
ტემები, სახელდობრ, ინტერაქტიული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის სისტემების პრო-
ექტირება და შემუშავება და კომპიუტერული 
სისტემების ინტეგრირება და შენობების ავ-
ტომატიზაცია, საინფორმაციო ტექნოლოგიე-
ბი შენობებისთვის, შენობებში ჯანმრთელი 
გარემო პირობების შექმნა და უსაფრთხოე-
ბის უზრუნველყოფა, შენობებში გარემო პი-
რობები, შენობებში გარემო პირობების ხა-
რისხი; კომპიუტერული სისტემების შემუშა-
ვება შენობათა ექსპლოატაციის ორგანიზე-
ბის სისტემების მართვისათვის. 
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(511)  7 - მანქანები და ჩარხები, კერძოდ, ხრა-
ხნიანი კომპრესორები; აირის კომპრესორე-
ბი; კომპრესორები მაცივრებისათვის; ჰაერის 
კომპრესორები; სარქველები ტუმბოებისათ-
ვის; მუდმივი დენის გენერატორის მუსები; 
მუდმივი დენის გენერატორები; ელექტროძ-
რავები; მაგნიტური და ელექტროჯალამბრე-
ბი: ძრავები და პროპელერები მაგნიტური და 
ელექტროჯალამბარებისათვის; შეერთებები 
და გადამცემი ელემენტები, სახმელეთო სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვ-
ნილის გარდა, კერძოდ, ღვედები, ქამრები და 
საკისრები. 
     9 - ბატარეები; აკუმულატორული ელექტ-
რობატარეები; მზის ბატარეები; ბატარეების 
დამმუხტველი მოწყობილობები; მექანიზმე-
ბის ელექტრული და ელექტრონული მართ-
ვის სისტემები; ელექტრული და ელექტრონუ-
ლი მართვის საშუალებები და სისტემები 
მოწყობილობების მართვის სისტემებისათ-
ვის, კერძოდ, გათბობის, სავენტილაციო, ჰაე-
რის კონდიცირების, გაცივების, ენერგომო-
მარაგების, განათების, სახანძრო სიგნალი-
ზაციისა და უსაფრთხოების სისტემებთან 
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დაშვებისათვის; კომპონენტები და სათადა-
რიგო ნაწილები მათთვის; წნევის მარეგული-
რებელი ავტომატური მანქანები და ხელსაწ-
ყოები, რომლებიც რეაგირებენ ტემპერატუ-
რასა და წნევაზე გათბობისა და ჰაერის 
კონდიცირებისათვის; აპარატები გაზომვისა 
და შემოწმებისათვის, კერძოდ, ელექტრული, 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური, და 
პნევმატური რეგულატორები, სენსორები რე-
გულატორების, თერმოსტატებისა და ჰიგრო-
სტატებისათვის; სარქვლის აქტივატორები, 
ძალური ამძრავები, ავტომატური სარქვლები 
და წევის რეგულატორები; უსადენო მართვის 
სისტემები სხვა ელექტრონული სისტემების 
ფუნქციონირების შემოწმებისა და მართვი-
სათვის; უსადენო მართვის სისტემები ინტეგ-
რირებული სატრანსპორტო საშუალებებში 
ან პორტატიულ მიმღებდაგამცემში ავტოფა-
რეხის კარის საკეტების, ჭიშკრების, შემოსა-
სვლელი კარის საკეტების, შიდა და გარე 
განათების, დაცვის სისტემების, გათბობისა 
და გაცივების სისტემების, საბუთების შენახ-
ვის სისტემებისა და ელექტრომოწყობილო-
ბების მოქმედებაში მოსაყვანად; ელექტრუ-
ლი მართვის სისტემები დისტანციური გა-
დამცემების გამოყენებით, რომლებიც შეიცა-
ვენ მიმხვედრ გადამცემებს, სახმელეთო 
სატრანსპოტრო საშუალებების ინტერფეი-
სის მოდულებს, ლამპის მოდულებს, გადარ-
თვის მოდულებს, გადართვის მართვის მოდუ-
ლებს, ჩართულ ლამპის მოდულებს, ავტო-
ფარეხის კარის მდგომარეობის ინდიკატო-
რებს; სახმელეთო სატრანსპოტრო საშუალე-
ბების სალონების ელექტრული სისტემები, 
რომელშიც შედის გადამრთველები, გადაბ-
მები (კონტაქტები), სოლენოიდები, სარქვლე-
ბი და რელეები, გამოყენებული შიდა და გარე 
განათებაში, სავარძლების დასარეგულირებ-
ლად, კლიმატის საკონტროლოდ, უსაფრთ-
ხოებისათვის, ფანჯრებისა და კარების სა-
მართავად, სარკის სარეგულირებლად; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
და ადგილზე, მანძილზე და ინტერნეტის მეშ-
ვეობით მართვის სისტემების პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომლებიც გამოიყენება შე-
ნობების ავტომატური კონტროლის სისტემე-
ბის მართვისათვის, კერძოდ, გათბობის, სა-
ვენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, გაცი-
ვების, ენერგომომარაგების, განათების, სა-
ხანძრო სიგნალიზაციის და უსაფრთხოების 
სისტემებთან დაშვებისათვის სამრეწველო, 
სავაჭრო და სამთავრობო ობიექტებისათვის; 
აუდიოსისტემები და აუდიოსისტემის კომპო-
ნენტები, კერძოდ, ხმამაღლამოლაპარაკეები, 
წრიული ხმის გარდამქმნელები, ხმის ჩამწე-
რი და აღმწარმოებელი მოწყობილობა, პლეე-
რები აუდიოფირებისათვის, კასეტის ბობინე-
ბი, ხმის გამაძლიერებლები, ხმის ეკვალაიზე-
რები და პლეერები აუდიოდისკისათვის; თა-

ნამგზავრული სანავიგაციო სისტემები გლო-
ბალური პოზიციონირების სისტემების სა-
ხით; ელექტრობუსოლები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; გართობის სისტემები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, რომ-
ლებიც მოიცავენ ფიქსირებულ, მოსახსნელ 
და ურთიერთჩანაცვლებით შეთავსების რა-
დიომართვის, აუდიო- და ვიდეომართვის 
ბლოკებს, ჩამონტაჟებულს ხელსაწყოების 
პანელზე, ჭერის კონსოლზე, იატაკის კონ-
სოლზე და სავარძლების საზურგეებზე; ელ-
ექტრონული მოდულური სისტემები ავტომო-
ბილებისათვის, რომლებიც იყიდება როგორც 
კომპლექტი და შედგება ენერგიის წყაროზე 
ან მის გარეშე მომუშავე ცვლადი ელემენ-
ტებისაგან, კერძოდ, რადიო, აუდიო და ვი-
დეოპლეერების, სათამაშო მოწყობილობის, 
CD-ების, DVD-ების, და MP3 პლეერების, ნა-
ვიგაციის მოწყობილობების, ნავიგაციის 
გლობალური სისტემის მოწყობილობების 
(GPS), ელექტრონული კომპასების, კვლავ 
დამუხტვის ფეთქანათურების, კომპიუტერე-
ბის, მობილური ტელეფონების, კავშირის 
უსადენო მოწყობილობების, სასიგნალო მო-
წყობილობის, გამშვები მოწყობილობის, გა-
მაძლიერებლების, ხმამაღლამოლაპარაკეე-
ბის, ძალის გარდამქმნელების, ჰაერის გამ-
წმენდებისა და რადარული დეტექტორების-
გან; სალტეებში წნევის შესამოწმებელი მოწ-
ყობილობა, კერძოდ, ვიდეოდისპლეები, 
თვლის სენსორები და ხმოვანი სიგნალები და 
ნაწილები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სა-
ქონლისათვის; ელექტრორელეები; ელექტ-
რომაგნიტური სოლენოიდური სარქვლები; 
ელექტროძრავით ამძრავი ღუმლის წევის რე-
გულატორები; ავტომატური ელექტროგადამ-
რთველები; კერძოდ, პნევმატური გადამრთ-
ველები, ტივტივას პრინციპით მოქმედი გა-
დამრთველები, ვაკუუმური გადამრთველები, 
ტენიანობაზე მართვადი გადამრთველები; სა-
რქვლები აირისა და სითხის მიწოდების რე-
გულირებისათვის; სენსორები გათბობის, სა-
ვენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, განა-
თებისა და გასაცივებელი მოწყობილობები-
სათვის. 
     11 - გარემოს კონტროლის მოწყობილობა, 
კერძოდ, მოწყობილობა გათბობის, ვენტილა-
ციისა და ჰაერის კონდიცირებისა, სათბობი 
ტუმბოები, პორტატიული მოწყობილობა ად-
გილობრივი გაცივებისთვის, ჰაერისა და 
წყლის საცივებელი მოწყობილობები, მოწ-
ყობილობა ჰაერის კონდიცირებისა და ჰაე-
რის გასაშრობად; გასაგრილებელი საორთქ-
ლებლები; სეპარატორები ჰაერის გასუფთა-
ვება-გაწმენდისათვის; თოვლწარმომქმნელი 
მოწყობილობა, კერძოდ, შეკუმშული ჰაერისა 
და წყალსაწნევი მიწისქვეშა მილები, ჰაერ-
საცივებლები, რომლებიც იყიდება როგორც 
მოწყობილობები და მათი სათადარიგო ნაწი-
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ლები; გათბობის მოწყობილობები, კერძოდ, 
გათბობის ღუმლები; აირის სანთურები; 
თბოგადამცემები; სავენტილაციო მოწყობი-
ლობა, კერძოდ, გამწოვი ვენტილატორები; 
ჰაერის კონდიცირების აპარატურა და მოწ-
ყობილობა გაცივებისათვის, კერძოდ, სამა-
ცივრო მოწყობილობები, რომლებშიც შედის 
ვენტილატორები, სამაცივრო აპარატები, სა-
მაცივრო კლაკნილა პულვერიზატორები და 
ტუმბოები; სამაცივრო მოწყობილობების სა-
რქვლები; არამექანიკური სეპარატორები ზე-
თისა და სამაცივრო რეაგენტებისათვის. 
     12 - ავტომატური მოდულური სისტემები 
სალონის გასაწყობად, რომლებიც იყიდება 
კომპლექტის სახით და შედგება ცვლადი გა-
წყობის ელემენტებისაგან, რომლებიც მაგრ-
დება ძირითად ნაწილებზე, კარებზე, იატაკ-
ზე, სავარძლებზე, სატვირთო განყოფილება-
სა და ხელსაწყოების პანელზე; სატრანსპორ-
ტო საშუალებებში გამოყენების მიზნით სპე-
ციალურად შექმნილი შენახვის სისტემები, 
როგორიცაა, გამანაწილებელი ტიხრები, ცა-
ლკეულ ნაწილებად დაყოფილი იატაკები, კა-
ლათები, სექციები და სანაგვეები სახმელე-
თო სატრანსპორტო საშუალებებში გამოყე-
ნებული ნივთების შესანახი ადგილის შესაქ-
მნელად; სავარძლები და მათი ნაწილები სა-
ტრანსპორტო საშუალებების სალონებისათ-
ვის, კერძოდ, სავარძლის საზურგეები, თავის 
საყრდენები, მექანიკური, მექანიკურ-პნევმა-
ტური და ელექტრომექანიკური მოწყობილო-
ბები, ჩამონტაჟებული სატრანსპორტო სა-
შუალებების სავარძლებში და მათი ნაწილე-
ბი, კერძოდ, სავარძლის საზურგეები, თავის 
საყრდენები; მხარსაყრდენები და მაგიდები 
სატრანსპორტო საშუალებების სალონები-
სათვის; მზისგან დამცავი წინაფრები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის; ელექ-
ტრონული მოდულირების სისტემები ავტო-
მობილებისათვის, რომლებიც იყიდება რო-
გორც კომპლექტი, რომელიც შედგება ერთ-
მანეთის შემცვლელი მოდულებისაგან, მომუ-
შავე ენერგიის წყაროზე ან მის გარეშე, კერ-
ძოდ, სატრანსპორტო საშუალებების ჭერის 
სისტემები, მოდულები, კერძოდ, მზისგან და-
მცავი წინაფრები, სახელურები, ჭერის პულ-
ტები, ჭერის სათავსოები და ჰედლაინები. 
     35 - მომსახურება მენეჯმენტის სფეროში 
და კონსულტაციები დაკავშირებული უძრავი 
ქონების ობიექტების ექსპლუატაციისა და 
მომსახურების ორგანიზაციის საკითხებთან, 
მათ შორის, საინჟინრო მოწყობილობების 
მუშაობის ორგანიზაცია, სამრეწველო, სავა-
ჭრო, საგანმანათლებლო, საინსტიტუციო და 
სამთავრობო ობიექტებსა და დაწესებულე-
ბებზე საქმიანი ინფორმაციების მართვა, საქ-
მიანი ინფორმაციებთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; მენეჯმენტი საქმიანობის 
სფეროში და სამრეწველო, სავაჭრო და სამ-

თავრობო ობიექტებისათვის სამუშაო ადგი-
ლების, საოფისე ადგილებისა და თანამშრო-
მელთა შტატის საკითხებთან დაკავშირებუ-
ლი კონსულტაციები; კონსულტაციები ბიზ-
ნესის სფეროში; კონსულტაციები ბიზნესის 
სფეროში, მათ შორის, ბაზრის შესწავლა, უძ-
რავი ქონების აქტივების მაქსიმალიზაციის 
მიზნით და კონსულტაციები, დაკავშირებუ-
ლი ფართის გამოყენებასთან, წარმოდგენი-
ლი საწარმოებისათვის, კერძოდ, კლიენტე-
ბის მოთხოვნის განსაზღვრა ფართის გამო-
ყენებასთან ავეჯთან და მასალებთან დაკავ-
შირებით; კონსულტაციები ბიზნესის სფერო-
ში, მიზნობრივ პროგრამებში საინვესტიციო 
საშუალებების ანალიზის, დაგეგმარებისა 
და მონიტორინგის ჩათვლით და მომსახუ-
რების ორგანიზაციის უძრავი ქონების ობი-
ექტების სისტემებში გათბობის, სავენტილა-
ციო, ჰაერის კონდიცირების, განათების, და 
ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების 
მოწყობილობების ავტომატური მართვისათ-
ვის; მომსახურება, დაკავშირებული უძრავი 
ქონების ობიექტების ექსპლუატაციისა და 
მომსახურების ორგანიზაციასთან; საქმიანო-
ბის გადაადგილება და პერსონალის შერჩევა, 
კერძოდ, საშტატო პერსონალის დაკომპლექ-
ტება და განთავსება; კლიენტების მომსახუ-
რებასთან დაკავშირებული მომსახურება ტე-
ქნიკური მართვის სფეროში; კლიენტების მო-
მსახურებასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რების უზრუნველყოფა და საჩივრებთან და-
კავშირებული მომსახურება უძრავი ქონების 
ობიექტების ექსპლუატაციისა და მომსახუ-
რების ორგანიზაციის სფეროში ელექტრო-
ნული, სატელეფონო და უსადენო კავშირის 
საშუალებებით; მომსახურება დაკავშირებუ-
ლი ენერგომომარაგებასთან, კერძოდ, საი-
ფორმაციო მომსახურება დაკავშირებული 
ელექტროენერგიის გამოყენების ორგანიზა-
ციასთან. 
     36 - უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული საშუამავლო ოპე-
რაციები; სამრეწველო, სავაჭრო და სამთავ-
რებო ობიექტებთან დაკავშირებული ფინან-
სური დაგეგმარება და საპორთფელო აქტი-
ვების მართვა; სამრეწველო, სავაჭრო და სამ-
თავრობო ობიექტებთან დაკავშირებული 
საკუთრების მართვა; სამრეწველო, სავაჭრო 
და სამთავრობო ობიექტებთან დაკავშირებუ-
ლი ლიზინგი და გაქირავებასთან დაკავში-
რებული საქმისწარმოება; ფინანსური მომსა-
ხურება დაკავშირებული უძრავი ქონების ობ-
იექტების მართვის სისტემებთან, კერძოდ, 
გათბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცი-
რების, გაცივების, ენერგომომარაგების, გა-
ნათების, სახანძრო სიგნალიზაციისა და უს-
აფრთხოებასთან დაშვების მართვის სისტე-
მებთან. 
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     37 - შენობებში გარემო პირობების კონტ-
როლის სისტემების მონტაჟი, ტექნიკური მო-
მსახურება და რემონტი; სამრეწველო, სავაჭ-
რო და სამთავრებო ობიექტებისათვის გათ-
ბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირე-
ბის, გაცივების, ენერგომომარაგების, განა-
თების, სახანძრო სიგნალის და უსაფთხოე-
ბასთან დაშვების უზრუნველყოფის სისტე-
მების მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურება და 
რემონტი; გაცივების სისტემების, სახანძრო 
და დაცვის სასიგნალო სისტემების, უსაფრ-
თხოებასთან დაშვების სისტემების და უძრა-
ვი ქონების ობიექტების მართვის სისტემების 
ექსპლოატაციისა და მომსახურების კომპიუ-
ტერული სისტემების მონტაჟი, ტექნიკური 
მომსახურება და რემონტი; მშენებლობის 
მართვასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
მათ შორის, სამშენებლო სამუშაოების მეთ-
ვალყურეობა და ობიექტების რეკონსტრუქ-
ცია; მშენებლობის მართვასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება, მათ შორის, სამრეწვე-
ლო, სავაჭრო და სამთავრებო ობიექტების 
სამშენებლო სამუშაოების მეთვალყურეობა 
და რეკონსტრუქცია; დალაგება-დასუფთავე-
ბის სამსახურებთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები; შენობების, საოფისე ქვეგან-
ყოფილებების, შენობების აპარატურისა და 
მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება, 
რემონტი და დასუფთავება. 
     40 - დამუშავების სამსახური მესამე პირ-
თათვის, დაკავშირებული აკუმულატორებსა 
და ბატარეებთან, ავტომობილების შიგა ნა-
წილებთან, როგორიცაა დასაჯდომი სისტე-
მები, კლიმატის მაკონტროლებლები, შენახ-
ვისა და გართობის ელექტრონული სისტემე-
ბი და მათი ნაწილები; შეკვეთით დამუშავე-
ბის სამსახური მესამე პირთათვის, დაკავ-
შირებული აკუმულატორებსა და ბატარეებ-
თან, ავტომობილის შიგა ნაწილებთან, დასა-
ჯდომ სისტემებთან, კლიმატის კონტროლის 
სისტემებთან, შენახვისა და გართობის ელექ-
ტრონულ სისტემებთან და მათ ნაწილებთან; 
დამუშავების სამსახური მესამე პირთათვის 
დაკავშირებული სამრეწველო, სავაჭრო და 
სამთავრობო ობიექტების გათბობის, სავენ-
ტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, გაცივე-
ბის, ენერგომომარაგების, განათების, სახანძ-
რო სიგნალიზაციისა და უსაფრთხოებასთან 
დაშვების სისტემებთან და მათ ნაწილებთან; 
ავტომობილის ნაწილების დამუშავება და 
აწყობა მესამე პირთათვის. 
     41 - აკუმულატორებსა და ბატარეებტან 
დაკავშირებული სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა კლასებისა და სემინარების 
სახით, ავტომობილის შიგა სისტემებთან და-
კავშირებული სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა კლასებისა და სემინარების სახით; 
კლასებისა და სემინარების სახით გათბო-
ბის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, 

გაცივების, ენერგომომარაგების, განათების, 
სახანძრო სიგნალიზაციისა და უსაფრთხოე-
ბასთან დაშვების სისტემების სფეროსთან 
დაკავშირებული. 
     42 - საინჟინრო და საპროექტო მომსა-
ხურება მესამე პირთათვის, დაკავშრებული 
გათბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცი-
რების, გაცივების, ენერგომომარაგების, გა-
ნათების, სახანძრო სიგნალიზაციისა და და-
შვების დაცვის უზრუნველყოფის სისტემე-
ბის სფეროსთან; არქიტექტურული პროექტი-
რება; მართვის ინტერაქტიული სისტემები, 
რომლებიც მომხმარებელს აძლევს გათბო-
ბის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, 
გაცივების, ენერგომომარაგების, განათების, 
სახანძრო სიგნალიზაციისა და დაშვების 
დაცვის უზრუნველყოფის სისტემების დის-
ტანციური კონტროლის საშუალებას; ინტე-
რაქტიული ჩაუტვირთავი კომპიუტერული 
პროგრამებით დროებითი უზრუნველყოფა, 
გამოყენებული უძრავი ქონების სფეროსთან 
დაკავშირებული მონაცემთა ბაზის მართვას-
თან; შენობების გამოყენებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები, მათ შორის, შენობე-
ბის ინფრასტრუქტურის პროექტირებასთან, 
შენობების პროექტირებასა და შენობების 
ინფრასტრუქტურის სისტემებთან დაკავში-
რებული კონსულტაციები, უბნების დაგეგ-
მარება, სახელდობრ, საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა და ინჟინერია, შენობების პროექ-
ტირება, შენობების ინჟინერია, სამშენებლო 
სტანდარტები, მშენებლობის მართვის სის-
ტემები, სახელდობრ, ინტერაქტიული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის სისტემების პრო-
ექტირება და შემუშავება და კომპიუტერული 
სისტემების ინტეგრირება და შენობების ავ-
ტომატიზაცია, საინფორმაციო ტექნოლოგიე-
ბი შენობებისთვის, შენობებში ჯანმრთელი 
გარემო პირობების შექმნა და უსაფრთხოე-
ბის უზრუნველყოფა, შენობებში გარემო პი-
რობები, შენობებში გარემო პირობების ხა-
რისხი; კომპიუტერული სისტემების შემუშა-
ვება შენობათა ექსპლოატაციის ორგანიზე-
ბის სისტემების მართვისათვის; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფის მონ-
ტაჟი, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი 
შენობათა ექსპლოატაციის ორგანიზების 
სისტემების მართვისათვის. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 45952 A 
(210) AM 045952 
(220) 2008 06 11 
(731) შპს "მაგისტრალ ჯგუფი",  
          ვაჟა-ფშაველას 16, 0160, თბილისი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 113) 
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(591) მუქი სტაფილოსფერი, შავი 
(531) 01.15.23-26.04.22-27.05.05-27.05.23- 
          29.01.00- 
(511)  37 - ავტოგასამართი სადგური. 
     39 - საწვავის გადაზიდვა სატრანსპორტო 
საშუალებებით. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 46701 A 
(210) AM 046701 
(220) 2008 01 23 
(731) ლონგვი ს.ა.,  
         სერიტო 520, ფლორ 9 "A",  
          1010 ბუენოს-აირესი, არგენტინა 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

LONGVIE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  11 - განათების, გათბობის, ორთქლწარ-
მოქმნის, საკვები პროდუქტების თბური და-
მუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტი-
ლაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტა-
რულ-ტექნიკური მოწყობილობები; აბაჟურე-
ბი (შუქფარები); ორთქლის აკუმულატორები; 
სითბური აკუმულატორები; ანტიშემომყინა-
ვები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; 
წყლის გამათბობელი აპარატები; სადისტი-
ლაციო აპარატები; საშრობი აპარატები; სა-
დეზინფექციო აპარატები; ჰაერის დეზოდო-
რებისათვის განკუთვნილი აპარატები; ნამ-
ზეურის მისაღები აპარატები; ჰაერის იონი-
ზაციიის აპარატები; ყავის მოსახალი აპარა-
ტები; სასმელის გასაციებელი აპარატები; 
ხელის საშრობი აპარატები სააბაზანოები-
სათვის; წყლის გამწმენდი აპარატები და და-
ნადგარები; გასაციებელი აპარატები და მან-
ქანები; საშრობი აპარატები და დანადგარე-
ბი; საყინულე აპარატები; საშრობი აპარა-
ტები; ხილის საშრობი აპარატები; ლითონის 
არმატურა ღუმლებისთვის; მაცივებელი ავ-
ზები ღუმლებისთვის; საფართოვებელი ავ-
ზები ცენტრალური გათბობის სისტემების-
თვის; დისტილაცით რაფინირების კოშკები; 
ბიდეები; ბოილერები; აბაზანები; აბაზანები 
მინერალური წყლისათვის; ჩასაჯდომი აბა-
ზანები; ელექტრული ვაფლის საცხობები; ვე-
ნტილატორები (ჰაერის კონდიცირებისათ-
ვის); ვენტილატორები (ჰაერის კონდიცირე-
ბისათვის განკუთვნილი დანადგარების ნაწი-
ლები); საყოფაცხოვრებო ვენტილატორები 
(ელექტრული); ხორცის შესაწვავი შამფუ-
რები; საცივებელი ვიტრინები; წყლის გამათ-
ბობლები; ტუალეტის წყალჩასაშვებები; ჰა-
ერსათბობები; სამზარეულოს ჰაერგამწმენ-
დები; აირგენერატორები (დანადგარები); 
აირსაცივებლები (რომლებიც არ წარმოად-

გენენ მანქანის ნაწილებს); აცეტილენური გე-
ნერატორები; ჰიდრანტები; სანთურები; აცე-
ტილენური სანთურები; ბენზინის სანთურე-
ბი; აირის სანთურები; სანთურები ლამპები-
სათვის; ბაქტერიების გასანადგურებელი სა-
ნთურები; ვარვარის სანთურები; ჟანგბად-
წყალბადის სანთურები; ლაბორატორიის სა-
ნთურები; ზეთოვანი სანთურები; სპირტის 
სანთურები; სათბურები; ფეხის სათბურები 
(ელექტრული ან არაელექტრული); საწოლის 
სათბურები; ჯიბის სათბურები; აბაჟურის 
დამჭერები; დისტილატორები; შხაპები; 
კვამლსადენი მილის საკვამურები; საცივებე-
ლი ტევადობები; აირის სანთებლები; სან-
თებლები; ფრიქციული საფეთქები აირის სა-
ნთებლებისათვის; საკვამურის საფარები; 
დისტილატორები, სათბობი ან გასაცივებე-
ლი დანადგარების კლაკნილები; ღუმლის 
სანაცრეები; საორთქლებლები; ჩირაღდნიანი 
სინათლის წყაროები; საშხაპე კაბინები; 
თურქული აბაზანისათვის განკუთვნილი მო-
ძრავი კაბინები; კალორიფერები; საცივებე-
ლი კამერები; ოთახის ბუხრები; სწრაფსა-
ხარში ქვაბები, ელექტრული ქვაბები საკვე-
ბის წნევის ქვეშ მომზადებისათვის; არაავ-
ტომატური ჰაერის სარქვლები ორთქლსათ-
ბობი დანადგარებისათვის; რეზერვუარებში 
დონის რეგულირებისათვის განკუთვნილი 
სარქვლები; თერმოსტატიკური სარქვლები 
(სათბობი დანადგარების ნაწილები); ხალი-
ჩები ელექტროგამათბობლით; ნათურის კო-
ლბები; ელექტრონათურის კოლბები; მზის 
კოლექტორები [სათბობი]; სადისტილაციო 
სვეტები; ბურთისებრი ხუფები ლამპებისათ-
ვის; კონდიციონერები; აირის ქვაბები; სამრე-
ცხაოებისათვის განკუთვნილი ქვაბები; სათ-
ბობი ქვაბები; ყავის მადუღარები (ელექტრუ-
ლი); საკანალიზაციო ონკანები; ონკანები; 
წყალსადენი მილების ონკან-შემრევები; პო-
რტატიული სამჭედლოები; ლავის ნაჭრები, 
რომელიც გამოიყენება მაყალისათვის; საა-
ხალწლო ნაძვისხის ელექტრონათურები; 
აცეტილენის ნათურები; ფეთქებადუსაფრთ-
ხო ნათურები; აირსავსე ნათურები; ნათურე-
ბი დახვევისთვის; ჰაერის გამწმენდი ბაქტე-
რიციდული ნათურები; საპროექციო აპარა-
ტების ნათურები; მოხვევის მიმართულების 
მაჩვენებელი ნათურები ავტომანქანებისა და 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; რკა-
ლური ნათურები; ლაბორატორიული ნათუ-
რები; ზეთოვანი ნათურები; სარჩილავი ნა-
თურები; ულტრაიისფერი გამოსხივების ნა-
თურები; საშახტე ნათურები; ელექტრონა-
თურები; ჭაღები; მაყალი; პურის საცხობი 
დანადგარები; სასოფლო-სამეურნეო დანიშ-
ნულების სარწყავი მანქანები; ტომრები ერთ-
ჯერადი სტერილიზაციისათვის; ფეხის ელ-
ექტროსათბურები; ბავშვთა კვებისთვის გან-
კუთვნილი საწოვარა ბოთლების გამათბობ-
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ლები (ელექტრული); აბაზანის გამათბობე-
ლები; უთოს გამათბობლები; წყალში ჩაძი-
რული გამათბობლები; ჩამოსაცმელები აი-
რის სანთურებისათვის; გაშხეფვის საწინა-
აღმდეგო ჩამოსაცმელი ონკანისათვის; სათ-
ბობი ტუმბოები; ძაფები ელექტრონათურე-
ბისა და ელექტროგამათბობლებისათვის; მა-
გნიუმის ძაფები გასანათებელი ხელსაწყოე-
ბისათვის; მნათი ნომრები შენობებისათვის; 
აბაზანის მოპირკეთება; მინის გამათბობლე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; აბ-
აზანისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა 
ცხელი ჰაერით; სააბაზანო ოთახის მოწყობი-
ლობა; ღუმლის ჩასატვირთი მოწყობილობა; 
ღუმლის გამოსაწვავი მოწყობილობა (საყრ-
დენები); საუნის მოწყობილობები; სამაცივ-
რო მოწყობილობები და დანადგარები; ელ-
ექტროგამათბობლიანი გადასაფარებელი; 
ნათურის ამრეკლები; ამრეკლები სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის; თეთრი პალა-
ტები (სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილო-
ბები); ორთქლგენერატორები (მანქანის ნაწი-
ლების გარდა); პასტერიზატორები; ნათურას 
ვაზნა; ვაზნები ელექტრონათურისათვის; ყა-
ვის ელექტრული პერკოლატორები; ღუმლე-
ბი (არალაბორატორიული); ღუმლები (სათ-
ბობი მოწყობილობები); საცხობი ღუმლები 
პურ-ფუნთუშეული ნაწარმისათვის. არხიანი 
ღუმლები; მიკროტალღური ღუმლები (საკვე-
ბის დასამზადებლად); სამრეწველო დანიშ-
ნულების მიკროტალღური ღუმლები; ნაგავ-
საწვავი ღუმლები; გამოსაწვავი ღუმლები; 
მზის ღუმლები; პისუარები; მკვებავები გა-
მათბობელი ქვაბებისათვის; გათბობის ქურე-
ბი (ფირფიტები); სამზარეულო ქურები; სამ-
ზარეულო ქურები (ღუმლები); აკვარიუმის 
გამათბობლები; აკვარიუმის შენათება; ელექ-
ტროგამათბობელი ბალიშები(გარდა სამედი-
ცინო დანიშნულებისა); ელექტროჭურჭელი 
საკვები პროდუქტის სითბური დამუშავები-
სათვის; წყალსაღები მოწყობილობები; დე-
ზოდორირების მოწყობილობები (გარდა პი-
რადი გამოყენებისა); ნატურალური საკვები 
პროდუქტის გამაუწყლოებელი მოწყობილო-
ბა; შესაწვავი სამზარეულო მოწყობილობე-
ბი; მოწყობილობები შებოლვისათვის; აირის 
გამწმენდი მოწყობილობები; ცხიმის გამწმენ-
დი მოწყობილობები; წებოს შესათბობი მოწ-
ყობილობები; უხეში საკვების გამოსაშრობი 
მოწყობილობები; წყლის საფილტრავი მოწ-
ყობილობები; ჰაერის გამწმენდი მოწყობი-
ლობები და მანქანები; ყინულის გასაკეთებე-
ლი მოწყობილობები და მანქანები; გაყინვი-
სათვის განკუთვნილი მოწყობილობები და 
დანადგარები; მოწყობილობები და დანადგა-
რები საკვები პროდუქტის თბური დამუშა-
ვებისათვის; განათების მოწყობილობები და 
დანადგარები; სანიტარულ-ტექნიკური მოწ-
ყობილობები და დანადგარები; სამზარეუ-

ლოს გამათბობელი მოწყობილობები; გასა-
ნათებელი მოწყობილობები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; გასათბობ-გასაცხელე-
ბელი მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 
მყარ, თხევად და აირად საწვავზე; ელექტ-
როგამათბობელი მოწყობილობები; ცხელ ჰა-
ერზე მომუშავე გამათბობელი მოწყობილო-
ბები; სახის მოსავლელი მოწყობილობები 
მშრალი ორთქლით; უსაფრთხოებისათვის 
განკუთვნილი ხელსაწყოების საკუთნო 
წყლის ან აირის მოწყობილობებისა და 
წყლის ან აირის მილსადენებისთვის; უსაფრ-
თხოებისა და მარეგულირებელი ხელსაწყოე-
ბის საკუთნო აირის მოწყობილობებისთვის; 
მარეგულირებელი ხელსაწყოების საკუთნო 
წყლის ან აირის მოწყობილობებისა და 
წყლის ან აირის მილსადენებისთვის; მოწყო-
ბილობების მარეგულირებელი და უსაფრთ-
ხოებისათვის განკუთვნილი ხელსაწყოების 
საკუთნო წყალსადენებისათვის; მარეგული-
რებელი და უსაფრთხოების ხელსაწყოების 
საკუთნო აირსადენებისთვის; შამფურის და-
სატრიალებელი სამარჯვები; თვალის მოჭ-
რის საწინააღმდეგო სამარჯვები მემანქანეე-
ბისათვის (გასანათებელი მოწყობილობა); 
სამარჯვები კერძის შესათბობად; ელექტრო-
სამარჯვები იოგურტის მოსამზადებლად; შა-
მფურიანი სამარჯვები ხორცის შესაწვავად; 
რადიატორის საცობები; წყალქვეშა პროჟექ-
ტორები; ჩირაღდნიანი პროჟექტორები; 
წყალსადენის ონკანის შუასადებები; თვა-
ლის მოჭრის საწინააღმდეგო სამარჯვები სა-
ტრანსპორტო საშუალებებისათვის (ლამპის 
აქსესუარები); გათბობისათვის განკუთვნი-
ლი რადიატორები; ცენტრალური გათბობის 
რადიატორები; ელექტრორადიატორები; ნი-
ჟარები; ტუალეტის სადეზინფექციო საშუა-
ლებების გამანაწილებლები; ირიგაციული 
წვეთოვანი გამბნევები (ირიგაციული ხელსა-
წყოების აქსესუარები); სინათლის გამბნევე-
ბი; ბირთვული რეაქტორები; სითბოს რეგენე-
რატორები; წყლის ჩასაშვები რეზერვუარები 
ტუალეტებისთვის; წნევის ქვეშ მყოფი წყლის 
შესანახი რეზერვუარები; ღუმლების ცეცხლ-
რიკების ცხაურები; როსტერები; სანათები; 
იატაკის სანათები, ტორშერები, ფანრები; 
პლაფონიანი სანათები ჭერისთვის; ტუალე-
ტის დასაჯდომები; საფრენი აპარატების გა-
სანათებელი სისტემები; აირსარეცხელები 
(აირის დანადგარის ნაწილები); ნათურის მი-
ნა; სტერილიზატორები; წყლის სტერილიზა-
ტორები; ჰაერის სტერილიზატორები; ჰაერის 
საშრობები; თეთრეულის ელექტროსაშრობე-
ბი; თმის საშრობები; ალაოს საშრობები; 
თამბაქოს საშრობები; თბოგადამცემები; პუ-
რის ტოსტერები; განმუხტვის მილები განა-
თებისათვის; ლამპის მილები; ლუმინეს-
ცენციური მილაკები; სათბობი ქვაბების სა-
ცეცხლე მილები; სათბობი ქვაბის მილები; 
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სანიტარულ-ტექნიკური სისტემის მილები; 
ტუალეტები (ვოტერკლოზეტები); მოძრავი 
ტუალეტები; ცენტრალური გათბობის რა-
დიატორის მატენიანებლები; პირსაბანები 
(სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობის ნა-
წილები); უნიტაზები ტუალეტისათვის; 
წყალსადენის დანადგარები; სააბაზანოსთ-
ვის განკუთვნილი სანიტარულ-ტექნიკური 
დანადგარები; ჰაერის კონდიცირებისათვის 
განკუთვნილი დანადგარები; სატრანსპორტო 
საშუალებების ჰაერის კონდიცირების და-
ნადგარები; ზღვის წყლის მარილისგან გამ-
წმენდი დანადგარები; ბირთვული სათბობის 
დამუშავებისა და ბირთვული რეაქციის შე-
ნელებისათვის განკუთვნილი დანადგარები; 
მორწყვისთვის განკუთვნილი ავტომატური 
დანადგარები; წყლის გასაციებელი დანად-
გარები; სითხის გასაციებელი დანადგარები; 
რძის გასაციებელი დანადგარები; თამბაქოს 
გასაციებელი დანადგარები; წყლის გასაწმე-
ნდი დანადგარები; ჩამდინარე წყლის გასაწ-
მენდი დანადგარები; ორთქლის საწარმოე-
ბელი დანადგარები; წყლის გამანაწილებე-
ლი დანადგარები; ჰაერის გამფილტრავი 
დანადგარები; საცურაო აუზებში წყლის და-
ქლორვის დანადგარები; სავენტილაციო და-
ნადგარები და აპარატები (ჰაერის კონდიცი-
რების); წყლის შესარბილებელი მანქანები 
და დანადგარები; გამაცივებელი მანქანები 
და დანადგარები; სათბობი დანადგარები; სა-
ტრანსპორტო საშუალებების სათბობი და-
ნადგარები; ცხელ წყალზე მომუშავე სათბო-
ბი დანადგარები; პოლიმერიზაციის დანად-
გარები; წყალმომარაგების სისტემის დანად-
გარები; ნაცრის გადამტანი ავტომატური და-
ნადგარები; წყლის გრიგალური მოძრაობის 
წარმომქმნელი დანადგარები; ჰაერის გასა-
ცივებელი დანადგარები; ცეცხლის გაჩაღე-
ბისა და შენარჩუნებისათვის განკუთვნილი 
დანადგარები; აკვარიუმის გასაფილტრი და-
ნადგარები; ჩირაღდნები ნავთობმრეწველო-
ბისთვის; ავტომობილის ფარები; სატრანს-
პორტო ფარები; საყოფაცხოვრებო ან სამ-
რეწველო დანადგარების ფილტრები; ჰაერის 
კონდიცირების ფილტრები; ყავის ელექტრო-
ფილტრები; სასმელი წყლის ფილტრები; 
ფანრები; ავტომობილების ფანრები; ველო-
სიპედების ფანრები; სატრანსპორტო საშუა-
ლებების ფანრები; ჯიბის ფანრები; გასანა-
თებელი ფანრები; ჩინური ფანრები საზეიმო 
მორთულობებისათვის (ქაღალდის ფანრები); 
შადრევნები; დეკორატიული შადრევნები; 
ღრმა ელექტროტაფები (ფრიტიურნიცები); 
ღუმლების ცეცხლგამძლე ამონაგი; ღუმლე-
ბის ფასონური ამონაგი; მაცივრები; სამრეწ-
ველო დანიშნულების ქრომატოგრაფები; 
ელექტროჩაიდნები; შიბერები (ფარსაკეტები) 
წევის რეგულირებისათვის; გამწოვი კარადე-
ბი; ლაბორატორიული გამწოვი კარადები; 

სტომატოლოგიური საშრობი კარადები; გა-
საცივებელი კარადები; კარადა-საყინულეე-
ბი; სათბობი ეკონომაიზერები; ქვანახშირის 
ელექტროდები რკალური ლამპებისათვის; 
სათბობი ელემენტები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 46962 A 
(210) AM 046962 
(220) 2008 02 07 
(731) გრიი ელექტრიკ ეფლაიენსის, 
          ინკ. ოფ ჟუჰაი, ჯინჯი უესტ როუდი,  
          ქიანშან ჟუჰაი, გუანგდონგი, ჩინეთი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

GREE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  7 - კომპრესორები (მანქანები). მაცივ-
რის კომპრესორები, ჰაერის კონდენსატორე-
ბი, წნეხები, საყალიბე მანქანები, სამრეწვე-
ლო დანიშნულების ელექტრონული მოწყო-
ბილობა, ლითონმჭრელი ჩარხები (მექანიკუ-
რი დაზგები), ელექტროძრავები, მავთულის 
ხვიები (ელექტროძრავას ნაწილები), სარქვ-
ლები (მანქანის ნაწილები), მფილტრავი მან-
ქანები, ფილტრები (მანქანის ან ძრავას ნა-
წილები), ცივი ჰაერის გამწმენდი ფილტრები 
(ძრავებისთვის), პლასტმასის ჩამომხსმელი 
მანქანები, კონვეიერები (მანქანები), მანქანის 
ღვედები, შემფუთავი და დამფასოებელი მან-
ქანები, საოჯახო დანიშნულების ელექტრო-
ბლენდერები, სარეცხი მანქანები, საწური 
მანქანები სამრეცხაოებისათვის, საშრობი 
მანქანები, საღებავის გამფრქვევი მანქანები, 
საღებავის პისტოლეტ-გამფრქვევები, საბეჭ-
დი მანქანები, წმენდისათვის განკუთვნილი 
მანქანები და აპარატურა (ელექტრული), 
ფარდების გამწევი ელექტრომოწყობილობა, 
საუთოებელი მანქანები, საკერავი მანქანები, 
ველოსიპედის წარმოებისათვის განკუთვნი-
ლი მექანიკური მოწყობილობები, დამქუც-
მაცებელი მანქანები, მღებავი მანქანები, სა-
კალიბრებელი მანქანები, მტვერსასრუტები, 
მარცვლეულის საწური სამზარეულოს მოწ-
ყობილობები, სასმელების დასამზადებელი 
ელექტრომექანიკური მანქანები; ელექტრო-
დრელები; ელექტრომაგნიტური მომჭერი მო-
წყობილობები, გარდა სახმელეთო სატრანს-
პორტო საშუალებებისა;  ნაწიბურების, სახს-
რების ჰერმეტიზატორები (მანქანის ნაწილე-
ბი) იოგურტის მოსამზადებელი მანქანები, 
პურის საცხობი მანქანები, ელექტროძრავე-
ბი, გარდა სახმელეთო სატრანსპორტო სა-
შუალებებისა; ლითონდამმუშავებელი ჩარ-
ხები, გამშხეფი მანქანები, დამქუცმაცებელი 
მანქანები, საფქვავი(დამქუცმაცებელი ელექ-
ტრომანქანები საოჯახო მიზნებისათვის), სა-
მზარეულოს ელექტრომანქანები. 
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     9 - კონდენსატორები, დისკები (მაგნიტუ-
რი), მონაცემთა დამმუშავებელი აპარატურა, 
რადიოები, მაგნიტოფონები, აკუსტიკური მო-
წყობილობები, ხმამაღლამოლაპარაკეები, 
გასართობი აპარატურა, რომელიც განკუთვ-
ნილია გარეთ საჩვენებელ ეკრანებსა და მო-
ნიტორებთან გამოსაყენებლად; გასართობი 
აპარატურა, რომელიც განკუთვნილია მხო-
ლოდ ტელემიმღებებთან გამოსაყენებლად; 
ფართოეკრანიანი ფერადი დისპლეები, აბა-
ზანები ელექტროლიზისათვის, ელექტროწი-
ნაღობები, ინტეგრალური სქემები, კომპიუ-
ტერები, მონაცემთა დამმუშავებელი აპარა-
ტურა, კომპიუტერული პროგრამები (პროგ-
რამები) ჩაწერილი, ტელეფონის აპარატები, 
ელექტრონული სიგნალის გადამცემები, სიგ-
ნალის დისტანციური მართვის ელექტროდი-
ნამიკური აპარატურა, ანტენები, კამერები 
(ფოტოგრაფიული), ფირსაკრავები, ყალბი 
მონეტების ამომცნობები (დეტექტორები), 
სასიგნალო ელექტროზარები, ელექტროუ-
თოები, განმხოლოებული სპილენძის სადენე-
ბი; ემალის სადენები, ელექტროგადამცემი 
ხაზებისათვის განკუთვნილი მასალა (სადე-
ნები, კაბელები), ელექტროსადენები, ელექ-
ტროკაბელები, თამაშობები (აპარატურა), 
რომელიც განკუთვნილია გარეთ საჩვენებელ 
ეკრანებსა და მონიტორებთან გამოსაყენებ-
ლად, კატრიჯები ვიდეოთამაშებისათვის, გე-
ოდეზიური ხელსაწყოები, ფოტოასლის გა-
დამღები მოწყობილობები (ფოტოგრაფიული, 
ელექტროსტატიკური, თერმული); შტეფსე-
ლები, როზეტები და სხვა ელექტრომაერ-
თებლები, დისკები (მაგნიტური), გამაძლიე-
რებლები, ელექტრონული კალმისტრები (ვი-
ზუალური დისპლეი-საშუალებები), კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა (ჩა-
წერილი), ფონოგრამული ჩანაწერები, სინათ-
ლის ბატარეები, მაგნიტური სადენები, ტემპე-
რატურის ელექტროსენსორები, ტემპერატუ-
რის ინდიკატორები, ელექტროსადენების ნაკ-
რები. 
     11 - ჰაერის კონდიცირების დანადგარები, 
სავენტილაციო (საკონდიციონერო) დანად-
გარები და აპარატურა, ჰაერის გამათბობლე-
ბი, ელექტრორადიატორები, სითბოს აკუმუ-
ლატორები, სამრეცხაოს ელექტროსაშრობე-
ბი, ვენტილატორები (კონდინციონერები), ჰა-
ერსაშრობები, ჰაერის გამწმენდი აპარატურა 
და მანქანები, სამზარეულოსათვის განკუთვ-
ნილი აპარატურა და დანადგარები, სამზა-
რეულოსთვის განკუთვნილი გამწოვი ხუფე-
ბი; ნახშირისა და გაზის წყლის გამათბობ-
ლები; წყლის ელექტროგამათბობლები, ელ-
ექტრომაგნიტური ღუმლები, სამზარეულოს 
ელექტროჭურჭელი, წყლის ელექტროგამანა-
წილებლები (მიმწოდებლები), ელექტროჩაი-
დნები, ჰაერის დამტენიანებლები, წნევის 
ქვეშ მყოფი ელექტროსახარშები (ავტოკლა-

ვები), სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
განკუთვნილი კონდიციონერები, ვენტილა-
ტორები (საკონდიციონერო მოწყობილობე-
ბის ნაწილები), კონდიციონერებისათვის გან-
კუთვნილი ფილტრები, სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის განკუთვნილი გამათბობ-
ლები, ჰაერსაშრობები, ჰაერსტერილიზატო-
რები, თმის ელექტროსაშრობები, საორთქ-
ლებლები, სტერილიზატორები, მასტერილი-
ზებელი კარადები, თბოგადამცემები (არა მა-
ნქანის ნაწილები), გამწოვი ვენტილატორები, 
მზის ენერგიაზე მომუშავე წყლის გამათ-
ბობლები, რკინის ელექტროტაფები, აბაზა-
ნის გამათბობლები, გაზის სანთურები, ჰაე-
რის გამახალისებლები, მაცივრები, მიკრო-
ტალღური ღუმლები (სახარში აპარატურა), 
წყლის გამწმენდი მოწყობილობები, ჭურჭ-
ლის სარეცხი მოწყობილობები, კვერცხის 
ბოილერები, იოგურტის მოსამზადებელი ელ-
ექტრომოწყობილობები, ორთქლის აპარატუ-
რა სახის მასაჟისათვის (საუნა), პურის ტოს-
ტერები, ყავის ელექტრომანქანები, ფეხსაბა-
ნი ელექტროაპარატურა, საცხობი ქურები, 
ნელსახარში ელექტროქვაბები. 
     16 - ქაღალდი, ასლის გადასაღები ქაღალ-
დი (საკანცელარიო), ჰიგიენური ქაღალდი, 
ქაღალდის პირსახოცები, ქაღალდის ან მუ-
ყაოს სარეკლამო დაფები, უბის წიგნაკები 
(ბლოკნოტები), გაზეთები, სურათები, შესა-
ფუთი ქაღალდი, საამკინძაო მანქანები, ოფი-
სის რეკვიზიტები, ავეჯის გარდა; ჩინური მზა 
ტუში, შტამპები (ბეჭდები), საწერი კომპლექ-
ტები (ნაკრები), გუმფისი (წებო) საკანცელა-
რიო ან საოჯახო დანიშნულების, სახაზავი 
ინსტრუმენტები, სახაზავი მასალა, საბეჭდი 
მანქანები (ელექტრული ან არაელექტრული), 
სასწავლო მასალა გარდა აპარატურისა, არ-
ქიტექტურული მოდელები (მაკეტები), გვირგ-
ვინები (გირლანდები). 
     35 - სარეკლამო მომსახურება მესამე პირ-
თათვის, სახელდობრ მესამე პირთათვის რეკ-
ლამის მომზადება და განთავსება მედიის 
სხვადასხვა საშუალებაში (გაზეთში, რადიო-
ში, ინტერნეტში ან სხვა შესაძლო საშუალე-
ბაში), იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, ელ-
ექტრომოწყობილობების გასაღების სტიმუ-
ლირება (მესამე პირთათვის) სხვადასხვა სა-
შუალების გამოყენებით (საქონლის გაყიდ-
ვის ადგილებში ნაბეჭდი მასალის დარიგება, 
საჩუქრების განაწილება განსაკუთრებული 
მყიდველებისათვის, მაგალითად იყიდე ერთი 
მიიღე ოთხი ან სხვა შესაძლებლობები) და 
პირდაპირი ფასდაკლება მესამე პირთათვის; 
ინფორმაციის სისტემატიზაცია კომპიუტე-
რის მონაცემთა ბაზაში, ფასების დადგენა, 
სატენდერო პროცესის შეთავაზება და/ან კო-
ორდინირება მესამე პირთათვის; კომერციუ-
ლი პროფესიული საკონსულტაციო მომსა-
ხურება, კონსულტაციები ბიზნესის სფერო-
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ში (პროფესიული), მენეჯმენტი (კონსულტა-
ციები ბიზნესის სფეროში), ბაზრის ანალიზი 
მესამე პირთათვის, კონსულტაციები თანამ-
შრომელთა შტატების საკითხებში, საბუ-
ღალტრო საქმიანობის წარმოება, დახმარე-
ბის გაწევა კომერციულ და სამრეწველო მე-
ნეჯმენტში, აუდიტი. 
     37 - ჰაერის კონდიცირების აპარატურის 
დაყენება და რემონტი; მოფარდაგება, ავეჯის 
გადაკვრა; გამათბობელი მოწყობილობის 
დაყენება და რემონტი; მანქანის მოწყობი-
ლობების დაყენება, ტექნიკური მომსახურება 
და რემონტი; ელექტრომოწყობილობების და-
ყენება და რემონტი; სამაცივრო დანადგარე-
ბის დაყენება და რემონტი; კომპიუტერული 
აპარატურის დაყენება, ტექნიკური მომსახუ-
რება და რემონტი; საოფისე მანქანებისა და 
მოწყობილობების დაყენება, ტექნიკური მომ-
სახურება და რემონტი, დაბრკოლებების ჩახ-
შობა ელექტროაპარატურაში, ტანსაცმლის 
წმენდა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47231 A 
(210) AM 047231 
(220) 2008 02 21 
(310) 77/294223 
(320) 2007 10 02 
(330) US 
(731) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი  
         კომპანი,  
          915 ისტ 32 სტრიტი, ჰოლენდი, მიჩიგანი,  
          49423, აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

JOHNSON CONTROLS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  7 - მანქანები და ჩარხები, კერძოდ, ხრა-
ხნიანი კომპრესორები; აირის კომპრესორე-
ბი; კომპრესორები მაცივრებისათვის; ჰაერის 
კომპრესორები; სარქველები ტუმბოებისათ-
ვის; მუდმივი დენის გენერატორის მუსები; 
მუდმივი დენის გენერატორები; ელექტრო-
ძრავები; მაგნიტური და ელექტროჯალამბ-
რები; ძრავები და პროპელერები მაგნიტური 
და ელექტროჯალამბარებისათვის; შეერთე-
ბები და გადამცემი ელემენტები, სახმელეთო 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუ-
თვნილის გარდა, კერძოდ, ღვედები, ქამრები 
და საკისრები. 
     9 - ბატარეები; აკუმულატორული ელექ-
ტრობატარეები; მზის ბატარეები; ბატარეე-
ბის დამმუხტველი მოწყობილობები; მექა-
ნიზმების ელექტრული და ელექტრონული 
მართვის სისტემები; ელექტრული და ელექ-
ტრონული მართვის საშუალებები და სისტე-
მები მოწყობილობების მართვის სისტემები-
სათვის, კერძოდ, გათბობის, სავენტილაციო, 

ჰაერის კონდიცირების, გაცივების, ენერგო-
მომარაგების, განათების, სახანძრო სიგნა-
ლიზაციისა და უსაფრთხოების სისტემებთან 
დაშვებისათვის; კომპონენტები და სათადა-
რიგო ნაწილები მათთვის; წნევის მარეგული-
რებელი ავტომატური მანქანები და ხელსაწ-
ყოები, რომლებიც რეაგირებენ ტემპერატუ-
რასა და წნევაზე გათბობისა და ჰაერის კონ-
დიცირებისათვის; აპარატები გაზომვისა და 
შემოწმებისათვის, კერძოდ, ელექტრული, 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური, და 
პნევმატური რეგულატორები, სენსორები რე-
გულატორების, თერმოსტატებისა და ჰიგრო-
სტატებისათვის; სარქვლის აქტივატორები, 
ძალური ამძრავები, ავტომატური სარქვლები 
და წევის რეგულატორები; უსადენო მართვის 
სისტემები სხვა ელექტრონული სისტემების 
ფუნქციონირების შემოწმებისა და მართვი-
სათვის; უსადენო მართვის სისტემები ინტე-
გრირებული სატრანსპორტო საშუალებებში 
ან პორტატიულ მიმღებდაგამცემში ავტოფა-
რეხის კარის საკეტების, ჭიშკრების, შემო-
სასვლელი კარის საკეტების, შიდა და გარე 
განათების, დაცვის სისტემების, გათბობისა 
და გაცივების სისტემების, საბუთების შენახ-
ვის სისტემებისა და ელექტრომოწყობილო-
ბების მოქმედებაში მოსაყვანად; ელექტრუ-
ლი მართვის სისტემები დისტანციური გა-
დამცემების გამოყენებით, რომლებიც შეიცა-
ვენ მიმხვედრ გადამცემებს, სახმელეთო სატ-
რანსპოტრო საშუალებების ინტერფეისის 
მოდულებს, ლამპის მოდულებს, გადართვის 
მოდულებს, გადართვის მართვის მოდულებს, 
ჩართულ ლამპის მოდულებს, ავტოფარეხის 
კარის მდგომარეობის ინდიკატორებს; სახმე-
ლეთო სატრანსპოტრო საშუალებების სა-
ლონების ელექტრული სისტემები, რომელ-
შიც შედის გადამრთველები, გადაბმები 
(კონტაქტები), სოლენოიდები, სარქვლები და 
რელეები, გამოყენებული შიდა და გარე გა-
ნათებაში, სავარძლების დასარეგულირებ-
ლად, კლიმატის საკონტროლოდ, უსაფრთ-
ხოებისათვის, ფანჯრებისა და კარების სამა-
რთავად, სარკის სარეგულირებლად; კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა და 
ადგილზე, მანძილზე და ინტერნეტის მეშვეო-
ბით მართვის სისტემების პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, რომლებიც გამოიყენება შენო-
ბების ავტომატური კონტროლის სისტემების 
მართვისათვის, კერძოდ, გათბობის, სავენტი-
ლაციო, ჰაერის კონდიცირების, გაცივების, 
ენერგომომარაგების, განათების, სახანძრო 
სიგნალიზაციის და უსაფრთხოების სისტე-
მებთან დაშვებისათვის სამრეწველო, სავაჭ-
რო და სამთავრობო ობიექტებისათვის; აუ-
დიოსისტემები და აუდიოსისტემის კომპონენ-
ტები, კერძოდ, ხმამაღლამოლაპარაკეები, 
წრიული ხმის გარდამქმნელები, ხმის ჩამწე-
რი და აღმწარმოებელი მოწყობილობა, პლეე-
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რები აუდიოფირებისათვის, კასეტის ბობი-
ნები, ხმის გამაძლიერებლები, ხმის ეკვალაი-
ზერები და პლეერები აუდიოდისკისათვის; 
თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები 
გლობალური პოზიციონირების სისტემების 
სახით; ელექტრობუსოლები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; გართობის სისტემები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, რომ-
ლებიც მოიცავენ ფიქსირებულ, მოსახსნელ 
და ურთიერთჩანაცვლებით შეთავსების რა-
დიომართვის, აუდიო- და ვიდეომართვის 
ბლოკებს, ჩამონტაჟებულს ხელსაწყოების 
პანელზე, ჭერის კონსოლზე, იატაკის კონ-
სოლზე და სავარძლების საზურგეებზე; ელ-
ექტრონული მოდულური სისტემები ავტომო-
ბილებისათვის, რომლებიც იყიდება როგორც 
კომპლექტი და შედგება ენერგიის წყაროზე 
ან მის გარეშე მომუშავე ცვლადი ელემენტე-
ბისაგან, კერძოდ, სატრანსპორტო საშუალე-
ბების ჭერის სისტემები, მოდულები, კერძოდ, 
მზისგან დამცავი წინაფრები, სახელურები, 
ჭერის პულტები, ჭერის სათავსები და ჰედ-
ლაინები; ელექტრონული მოდულირების სი-
სტემები ავტომობილებისათვის, რომლებიც 
იყიდება როგორც კომპლექტი ენერგიის წყა-
როზე ან მის გარეშე მომუშავე ცვლადი ელ-
ემენტებისაგან, კერძოდ, რადიო, აუდიო და 
ვიდეოპლეერების, სათამაშო მოწყობილო-
ბის, CD-ების, DVD-ების, და MP3 პლეერების, 
ნავიგაციის მოწყობილობების, ნავიგაციის 
გლობალური სისტემის მოწყობილობების 
(GPS), ელექტრონული კომპასების, კვლავ 
დამუხტვის ფეთქანათურების, კომპიუტერე-
ბის, მობილური ტელეფონების, კავშირის 
უსადენო მოწყობილობების, სასიგნალო მო-
წყობილობის, გამშვები მოწყობილობის, გა-
მაძლიერებლების, ხმამაღლამოლაპარაკეე-
ბის, ძალის გარდამქმნელების, ჰაერის გამწ-
მენდებისა და რადარული დეტექტორებისა-
გან; სალტეებში წნევის შესამოწმებელი მოწ-
ყობილობა, კერძოდ, ვიდეოდისპლეები, 
თვლის სენსორები და ხმოვანი სიგნალები და 
ნაწილები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სა-
ქონლისათვის; ელექტრორელეები; ელექ-
ტრომაგნიტური სოლენოიდური სარქვლები; 
ელექტროძრავით ამძრავი ღუმლის წევის 
რეგულატორები; ავტომატური ელექტროგა-
დამრთველები; კერძოდ, პნევმატური გადამრ-
თველები, ტივტივას პრინციპით მოქმედი გა-
დამრთველები, ვაკუუმური გადამრთველები, 
ტენიანობაზე მართვადი გადამრთველები; 
სარქველები აირისა და სითხის მიწოდების 
რეგულირებისათვის; სენსორები გათბობის, 
სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, განა-
თებისა და გასაცივებელი მოწყობილობები-
სათვის. 
     11 - გარემოს კონტროლის მოწყობილობა, 
კერძოდ, მოწყობილობა გათბობის, ვენტილა-
ციისა და ჰაერის კონდიცირებისა, სათბობი 

ტუმბოები, პორტატიული მოწყობილობა ად-
გილობრივი გაცივებისთვის, ჰაერისა და 
წყლის საცივებელი მოწყობილობები, მოწ-
ყობილობა ჰაერის კონდიცირებისა და ჰაე-
რის გასაშრობად; გასაგრილებელი საორთქ-
ლებლები; სეპარატორები ჰაერის გასუფთა-
ვება-გაწმენდისათვის; თოვლწარმომქმნელი 
მოწყობილობა, კერძოდ, შეკუმშული ჰაერისა 
და წყალსაწნევი მიწისქვეშა მილები, ჰაერ-
საცივებლები, რომლებიც იყიდება როგორც 
მოწყობილობები და მათი სათადარიგო ნაწი-
ლები; მილები და შეერთებები საცივებელი 
მოწყობილობისათვის; გათბობის მოწყობი-
ლობები, კერძოდ, გათბობის ღუმლები; აი-
რის სანთურები; თბოგადამცემები; სავენტი-
ლაციო მოწყობილობა, კერძოდ, გამწოვი ვენ-
ტილატორები; ჰაერის კონდიცირების აპარა-
ტურა და მოწყობილობა გაცივებისათვის, 
კერძოდ, სამაცივრო მოწყობილობები, რომ-
ლებშიც შედის ვენტილატორები, სამაცივრო 
აპარატები, სამაცივრო კლაკნილა პულვერი-
ზატორები და ტუმბოები; სამაცივრო მოწ-
ყობილობების სარქვლები; არამექანიკური 
სეპარატორები ზეთისა და სამაცივრო რეა-
გენტებისათვის. 
     12 - ავტომატური მოდულური სისტემები 
სალონის გასაწყობად, რომლებიც იყიდება 
კომპლექტის სახით და შედგება ცვლადი გა-
წყობის ელემენტებისაგან, რომლებიც მაგრ-
დება ძირითად ნაწილებზე, კარებზე, იატაკ-
ზე, სავარძლებზე, სატვირთო განყოფილები-
სა და ხელსაწყოების პანელზე; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების შენახვის სისტემები, მათ 
შორის, გამანაწილებელი ტიხრები, ცალკე-
ულ ნაწილებად დაყოფილი იატაკები, კალა-
თები, სექციები და სანაგვეები სახმელეთო 
სატრანსპორტო საშუალებებში გამოყენებუ-
ლი ნივთების შესანახი ადგილის შესაქმნე-
ლად; სავარძლები და მათი ნაწილები სატ-
რანსპორტო საშუალებების სალონებისათ-
ვის, კერძოდ, სავარძლის საზურგეები, თავის 
საყრდენები, მექანიკური, მექანიკურ-პნევმა-
ტური და ელექტრომექანიკური მოწყობილო-
ბები, ჩამონტაჟებული სატრანსპორტო საშუ-
ალებების სავარძლებში და მათი ნაწილები, 
კერძოდ, სავარძლის საზურგეები, თავის საყ-
რდენები; მხარსაყრდენები და მაგიდები სატ-
რანსპორტო საშუალებების სალონებისათ-
ვის; მზისგან დამცავი წინაფრები სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის. 
     35 - მომსახურება მენეჯმენტის სფეროში 
და კონსულტაციები დაკავშირებული უძრავი 
ქონების ობიექტების ექსპლუატაციისა და 
მომსახურების ორგანიზაციის საკითხებთან, 
მათ შორის, საინჟინრო მოწყობილობების 
მუშაობის ორგანიზაცია, სამრეწველო, სა-
ვაჭრო, საგანმანათლებლო, საინსტიტუციო 
და სამთავრებო ობიექტებსა და დაწესებუ-
ლებებზე საქმიანი ინფორმაციების მართვა, 
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საქმიანი ინფორმაციებთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; მენეჯმენტი საქმიანობის 
სფეროში და სამრეწველო, სავაჭრო და სამ-
თავრობო ობიექტებისათვის სამუშაო ადგი-
ლების, საოფისე ადგილებისა და თანამშრო-
მელთა შტატის საკითხებთან დაკავშირებუ-
ლი კონსულტაციები; კონსულტაციები ბიზ-
ნესის სფეროში; კონსულტაციები ბიზნესის 
სფეროში, მათ შორის, ბაზრის შესწავლა, 
უძრავი ქონების აქტივების მაქსიმალიზაცი-
ის მიზნით და კონსულტაციები, დაკავშირე-
ბული ფართის გამოყენებასთან, წარმოდგე-
ნილი საწარმოებისათვის, კერძოდ, კლიენტე-
ბის მოთხოვნის განსაზღვრა ფართის გამო-
ყენებასთან, ავეჯთან და მასალებთან დაკავ-
შირებით; კონსულტაციები ბიზნესის სფერო-
ში, მიზნობრივ პროგრამებში საინვესტიციო 
საშუალებების ანალიზის, დაგეგმარებისა 
და მონიტორინგის ჩათვლით და მომსახურე-
ბის ორგანიზაციის უძრავი ქონების ობიექ-
ტების სისტემებში გათბობის, სავენტილა-
ციო, ჰაერის კონდიცირების, განათების, ხან-
ძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების მოწ-
ყობილობების ავტომატური მართვისათვის; 
მომსახურება, დაკავშირებული უძრავი ქონე-
ბის ობიექტების ექსპლუატაციისა და მომსა-
ხურების ორგანიზაციასთან; მომსახურება, 
დაკავშირებული უძრავი ქონების ობიექტე-
ბის ექსპლუატაციისა და მომსახურების ორ-
განიზაციასთან, დაკავშირებული შენობების 
ტექნიკურ მომსახურებასთან, რემონტთან, 
შენობებში გარემო პირობების კონტროლ-
თან, დასუფთავებასთან, დაცვასთან და უს-
აფრთხოებასთან, საოფისე ნაწილებთან, სა-
ინჟინრო მოწყობილობებთან და მოწყობი-
ლობებთან; საქმიანობის გადაადგილება და 
პერსონალის შერჩევა, კერძოდ, საშტატო პე-
რსონალის დაკომპლექტება და განთავსება; 
კლიენტების მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება ტექნიკური მართვის 
სფეროში; კლიენტების მომსახურებასთან 
დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველ-
ყოფა და საჩივრებთან დაკავშირებული მომ-
სახურება უძრავი ქონების ობიექტების ექსპ-
ლუატაციისა და მომსახურების ორგანიზა-
ციის სფეროში ელექტრონული, სატელეფო-
ნო და უსადენო კავშირის საშუალებებით; 
მომსახურება დაკავშირებული ენერგომომა-
რაგებასთან, კერძოდ, საიფორმაციო მომსა-
ხურება დაკავშირებული ელექტროენერგიის 
გამოყენების ორგანიზაციასთან. 
     36 - უძრავი ქონების მართვა; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული საშუამავლო ოპე-
რაციები; სამრეწველო, სავაჭრო და სამთავ-
რებო ობიექტებთან დაკავშირებული ფინან-
სური დაგეგმარება და საპორთფელო აქტი-
ვების მართვა; სამრეწველო, სავაჭრო და სამ-
თავრობო ობიექტებთან დაკავშირებული სა-
კუთრების მართვა; სამრეწველო, სავაჭრო და 

სამთავრობო ობიექტებთან დაკავშირებული 
ლიზინგი და გაქირავებასთან დაკავშირებუ-
ლი საქმის წარმოება; ფინანსური მომსახუ-
რება დაკავშირებული უძრავი ქონების ობი-
ექტების მართვის სისტემებთან, კერძოდ, გა-
თბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირე-
ბის, გაცივების, ენერგომომარაგების, განა-
თების, სახანძრო სიგნალიზაციისა და უსაფ-
რთხოებასთან დაშვების მართვის სისტემებ-
თან. 
     37 - შენობებში გარემო პირობების კონტ-
როლის სისტემების მონტაჟი, ტექნიკური მო-
მსახურება და რემონტი; სამრეწველო, სავაჭ-
რო და სამთავრებო ობიექტებისათვის გათ-
ბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირე-
ბის, გაცივების, ენერგომომარაგების, განა-
თების, სახანძრო სიგნალის და უსაფთხოე-
ბასთან დაშვების უზრუნველყოფის სისტემე-
ბის მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურება და 
რემონტი; გაცივების სისტემების, სახანძრო 
და დაცვის სასიგნალო სისტემების, უსაფრ-
თხოებასთან დაშვების სისტემების და უძრა-
ვი ქონების ობიექტების მართვის სისტემების 
ექსპლოატაციისა და მომსახურების კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფის სი-
სტემების მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურება 
და რემონტი; მშენებლობის მართვასთან და-
კავშირებული მომსახურება, მათ შორის, სამ-
შენებლო სამუშაოების მეთვალყურეობა და 
ობიექტების რეკონსტრუქცია; მშენებლობის 
მართვასთან დაკავშირებული მომსახურება, 
მათ შორის, სამრეწველო, სავაჭრო და სამ-
თავრებო ობიექტების სამშენებლო სამუშა-
ოების მეთვალყურეობა და რეკონსტრუქცია; 
კრიტიკული პირობების ტექნიკური მომსახუ-
რება სამრეწველო, სავაჭრო და სამთავრობო 
ობიექტებში; დალაგება-დასუფთავების სამ-
სახურებთან დაკავშირებული კონსულტაცი-
ები. 
     40 - დამუშავების სამსახური მესამე პირ-
თათვის, დაკავშირებული აკუმულატორებსა 
და ბატერეებთან, ავტომობილების შიგა ნა-
წილებთან, როგორიცაა დასაჯდომი სისტე-
მები, კლიმატის მაკონტროლებლები, შენახ-
ვისა და გართობის ელექტრონული სისტემე-
ბი და მათი ნაწილები; შეკვეთით დამუშა-
ვების სამსახური მესამე პირთათვის, დაკავ-
შირებული აკუმულატორებსა და ბატარეებ-
თან, ავტომობილის შიგა ნაწილებთან, და-
საჯდომ სისტემებთან, კლიმატის კონტრო-
ლის სისტემებთან, შენახვისა და გართობის 
ელექტრონულ სისტემებთან და მათ ნაწი-
ლებთან; დამუშავების სამსახური მესამე 
პირთათვის დაკავშირებული სამრეწველო, 
სავაჭრო და სამთავრობო ობიექტების გათ-
ბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირე-
ბის, გაცივების, ენერგომომარაგების, განა-
თების, სახანზრო სიგნალიზაციისა და უს-
აფრთხოებასთან დაშვების სისტემებთან და 
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მათ ნაწილებთან; ავტომობილის ნაწილების 
დამუშავება და აწყობა მესამე პირთათვის. 
     41 - აკუმულატორებსა და ბატარეებთან 
დაკავშირებული სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა კლასებისა და სემინარების 
სახით, ავტომობილის შიგა სისტემებთან და-
კავშირებული სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა კლასებისა და სემინარების სახით; 
სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა კლა-
სებისა და სემინარების სახით გათბობის, სა-
ვენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, გაცი-
ვების, ენერგომომარაგების, განათების, სა-
ხანძრო სიგნალიზაციისა და უსაფრთხოე-
ბასთან დაშვების სისტემების სფეროსთან 
დაკავშირებული. 
     42 - საინჟინრო და საპროექტო მომსახურე-
ბა მესამე პირთათვის, დაკავშრებული გათ-
ბობის, სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირე-
ბის, გაცივების, ენერგომომარაგების, განა-
თების, სახანძრო სიგნალიზაციისა და დაშ-
ვების დაცვის უზრუნველყოფის სისტემების 
სფეროსთან; არქიტექტურული პროექტირე-
ბა; მართვის ინტერაქტიული სისტემები, რომ-
ლებიც მომხმარებელს აძლევს გათბობის, 
სავენტილაციო, ჰაერის კონდიცირების, გა-
ცივების, ენერგომომარაგების, განათების, 
სახანძრო სიგნალიზაციისა და დაშვების და-
ცვის უზრუნველყოფის სისტემების დისტან-
ციური კონტროლის საშუალებას; ინტერაქ-
ტიული ჩაუტვირთავი კომპიუტერული პროგ-
რამებით დროებითი უზრუნველყოფა, გამო-
ყენებული უძრავი ქონების სფეროსთან და-
კავშირებული მონაცემთა ბაზის მართვას-
თან; შენობების გამოყენებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები, მათ შორის, შენობე-
ბის ინფრასტრუქტურის პროექტირებასთან, 
შენობების პროექტირებასა და შენობების 
ინფრასტრუქტურის სისტემებთან დაკავში-
რებული კონსულტაციები, უბნების დაგეგმა-
რება, სახელდობრ, საინჟინრო-ტექნიკური 
ექსპერტიზა და ინჟინერია, შენობების პრო-
ექტირება, შენობების ინჟინერია, სამშენებ-
ლო სტანდარტები, მშენებლობის მართვის 
სისტემები, სახელდობრ, ინტერაქტიული 
პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემების 
პროექტირება და შემუშავება და კომპიუტე-
რული სისტემების ინტეგრირება და შენობე-
ბის ავტომატიზაცია, საინფორმაციო ტექნო-
ლოგიები შენობებისთვის, შენობებში ჯანმ-
რთელი გარემო პირობების შექმნა და უსაფ-
რთხოების უზრუნველყოფა, შენობებში გა-
რემო პირობები, შენობებში გარემო პირო-
ბების ხარისხი; კომპიუტერული სისტემების 
შემუშავება შენობათა ექსპლოატაციის 
ორგანიზების სისტემების მართვისათვის. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2009 47396 A 
(210) AM 047396 

(220) 2008 03 04 
(731) შპს "ევროკომ ინვესტმენტი"-ს  
          ფილიალი, 
          საბურთალოს ქ.40, კორპ.1, ბინა 50,  
           0194, თბილისი, საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 113 ) 

 
(591) ყვითელი, წითელი, ლურჯი, შავი 
(531) 01.01.10-26.01.21-29.01.00- 
(511)  36 - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებუ-
ლი ოპერაციები. 
      37 - მშენებლობა და რემონტი. 
     39 - მოგზაურობის ორგანიზება, ტრანს-
პორტირება. 
     41 - სპორტული და კულტურულ-საგანმა-
ნათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; გა-
რთობა. 
     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა. 
     44 - სილამაზის სალონები, ფიტნეს-კლუ-
ბები. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2009 47397 A 
(210) AM 047397 
(220) 2008 03 04 
(731) შპს "ევროკომ ინვესტმენტი"-ს  
          ფილიალი,  
          საბურთალოს ქ.40, კორპ.1, ბინა 50,  
           0194, თბილისი, საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) ყვითელი, წითელი, ლურჯი, შავი 
(531) 01.01.10-26.01.21-29.01.00- 
(511)  36 - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებუ-
ლი ოპერაციები. 
     37 - მშენებლობა და რემონტი. 
     39 - მოგზაურობის ორგანიზება, ტრანს-
პორტირება. 
     41 - სპორტული და კულტურულ-საგანმა-
ნათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება; გა-
რთობა. 
     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა. 
     44 - სილამაზის სალონები, ფიტნეს-კლუ-
ბები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47441 A 
(210) AM 047441 



GE       sasaqonlo niSnebi          biuleteni  #4               2009.02.25 

 

 

 52

(220) 2008 03 06 
(731) საგმელ ინკ., 
          1580 საუთ მილუოკი ავენიუ, სუიტ 415,  
           ლიბერტივილი, IL 60048, აშშ 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01-27.05.22-27.05.24- 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47539 A 
(210) AM 047539 
(220) 2008 03 13 
(731) შპს "ჰოლდინგი საქართველოს  
           ინდუსტრიული ჯგუფი",  
                    დელისის მე-3 შესახვ.კორპ.22,  
                    მე-4 სართული, 0177, თბილისი,  
                    საქართველო 
(740) ვანო იმნაიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.23-28.19.00- 
(511)  35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფერო-
ში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური. 
     36 - დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირე-
ბული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპე-
რაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებუ-
ლი ოპერაციები. 
     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
     38 - კავშირგაბმულობა. 
      39 - ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთ-
ვა და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
     40 - მასალების დამუშავება. 
     41 - აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა; გართობა; სპორტული და 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიე-
ბების ორგანიზება. 
     42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომ-
სახურება და მასთან დაკავშირებული სამეც-
ნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო 

ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან და-
კავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დამუშავება და სრულყოფა. 
     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა. 
     44 - სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინა-
რული მომსახურება; მომსახურება ცხოვე-
ლებისა და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმე-
ტიკის სფეროში; მომსახურება სოფლის მე-
ურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის 
სფეროში. 
     45 - იურიდიული მომსახურება; საკუთრე-
ბის ან ინდივიდუალურ პირთა დაცვის სამსა-
ხური; ინდივიდუალურ პირთა მოთხოვნილე-
ბების დასაკმაყოფილებლად სხვა პირთა 
მიერ გაწეული პერსონალური და სოციალუ-
რი მომსახურება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47546 A 
(210) AM 047546 
(220) 2008 03 14 
(731) პეპსიკო, ინკ., 
          ჩრდილოეთ კაროლინას კორპორაცია,  
          700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
           NY 10577, აშშ 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540)  

AMP 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  32 - მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები, კონცენტ-
რატები და სასმელების დასამზადებელი 
სხვა შედგენილობები; ენერგეტიკული სასმე-
ლები; სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი 
სასმელები და იზოტონური სასმელები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47547 A 
(210) AM 047547 
(220) 2008 03 14 
(731) პეპსიკო, ინკ.,  
           ჩრდილოეთ კაროლინას კორპორაცია,  
            700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
             NY 10577, აშშ 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) შავი, თეთრი, რუხი, მუქი მწვანე, მწვანე,  
          სალათისფერი 
(531) 26.13.25-27.05.23-29.01.00- 
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(511)  32 - მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმე-
ლები და ხილის წვენები; ვაჟინები, კონცენტ-
რატები და სასმელების დასამზადებელი 
სხვა შედგენილობები; ენერგეტიკული სასმე-
ლები; სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი 
სასმელები და იზოტონური სასმელები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47648 A 
(210) AM 047648 
(220) 2008 03 19 
(731) შ.პ.ს. "ჯი პი სი ",  
          მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

PANTENOL 
პანტენოლი 
ПАНТЕНОЛ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - სამედიცინო დანიშნულების დიეტუ-
რი ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
(260) AM 2009 47663 A 
(210) AM 047663 
(220) 2008 03 25 
(731) ნინო ხუნდაძე,  
          ინგურის ქ.3, ბინა 12, 0171, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.18-27.05.05- 
(511)  3 - საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთე-
ბი, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის ლო-
სიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები. 
     14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი 
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან და-
ფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვ-
ნება სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, 
ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტ-
რული ხელსაწყოები. 
     21 - საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი 
და ჭურჭლეული. 
     25 - ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბუ-
რავი. 
     35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური, მათ შორის საქონლით მომარა-
გება რეალიზაციის ჩათვლით. 
 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47668 A 
(210) AM 047668 
(220) 2008 03 26 
(731) თორნიკე ელიზბარაშვილი,  
          თამარაშვილის შესახვევი #19, 0162,  
          თბილისი, საქართველო 
(540)  

ბეღელი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  32 - უალკოჰოლო სასმელები. 
     33 - ალკოჰოლიანი სასმელები. 
     43 - რესტორნები და კვების ობიექტები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47672 A 
(210) AM 047672 
(220) 2008 03 27 
(731) შპს "ინტელიჯენს გრუპ",  
          თხინვალის ქუჩა 9/7, 0108, თბილისი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) წითელი, თეთრი, შავი 
(531) 26.01.24-27.05.05-27.05.23-29.01.00- 
(511)  16 - ნაბეჭდი პროდუქცია. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47858 A 
(210) AM 047858 
(220) 2008 04 03 
(731) სმით კლაინ ბიჩემ კორპორეიშენ,  
          უან ფრანკლინ პლაზა, 200 ნორთ 16  
          სტრიტი, ფილადელფია, პენსილვანია,  
           19102, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

РЕБОЗЕТ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და სამედიცინო და-
ნიშნულების პრეპარატები და ნივთიერებები; 
ვაქცინები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47859 A 
(210) AM 047859 
(220) 2008 04 03 
(731) სმით კლაინ ბიჩემ კორპორეიშენ, 
           უან ფრანკლინ პლაზა, 200 ნორთ 16  
           სტრიტი, ფილადელფია, პენსილვანია,  
           19102, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 
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ТАДЕРОС 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და სამედიცინო და-
ნიშნულების პრეპარატები და ნივთიერებები; 
ვაქცინები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47861 A 
(210) AM 047861 
(220) 2008 04 03 
(731) არჩილ ხომასურიძე,  
          ბაკურიანის ქ.2, ბ.21, 0171, თბილისი,  
          საქართველო 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.13.08-24.01.08-28.19.00- 
(511)  44 - სამედიცინო მომსახურება; მომსა-
ხურება ადამიანის ჰიგიენისა და კოსმეტიკის 
სფეროში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47862 A 
(210) AM 047862 
(220) 2008 04 03 
(731) არჩილ ხომასურიძე,  
          ბაკურიანის ქ.2, ბ.21, 0171, თბილისი,  
          საქართველო 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.13.08-24.01.08-28.19.00- 
(511)  44 - სამედიცინო მომსახურება; მომსა-
ხურება ადამიანის ჰიგიენისა და კოსმეტიკის 
სფეროში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47863 A 
(210) AM 047863 
(220) 2008 04 03 
(320) 2007 10 04 
 (731) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
            "კრეატივ",  
            პროსპექტ პრომიშლენნიი 19,  
             კიროვოგრადი, 25014, უკრაინა 
(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

СОНОЛА 
(591) შავ-თეთრი 

(511)  29 - საკვები ზეთი, მარგარინი; საკვები 
ცხიმი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47867 A 
(210) AM 047867 
(220) 2008 04 07 
(731) შპს "ბათფარმა",  
          ნონეშვილის ქ. #65,  6007, ბათუმი,  
          საქართველო 
(540)  

ანოდინ-დუალი 
Анодин-Дуал 
Anodyne-Dual 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული ნაწარმი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47959 A 
(210) AM 047959 
(220) 2008 04 11 
(731) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი, 
          410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
          ილინოისი 60611, აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

ФРУПЕЛЬСИН 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  30 - საკონდიტრო ნაწარმი, მათ შორის 
საღეჭი რეზინი, გასაბერი საღეჭი რეზინი, 
კანფეტები და პიტნიანი საკონდიტრო ნაწარ-
მი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47960 A 
(210) AM 047960 
(220) 2008 04 11 
(731) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი,  
          410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
           ილინოისი 60611, აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

грукивун 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  30 - საკონდიტრო ნაწარმი, მათ შორის 
საღეჭი რეზინი, გასაბერი საღეჭი რეზინი, 
კანფეტები და პიტნიანი საკონდიტრო ნაწარ-
მი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47962 A 
(210) AM 047962 
(220) 2008 04 11 
(731) შპს "გლობალფარმი",  
          თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
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(540)  
ტოკსივენოლი 
ТОКСИВЕНОЛ 

TOXIVENOL 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47963 A 
(210) AM 047963 
(220) 2008 04 11 
(731) შპს "გლობალფარმი",  
          თამარ მეფის გამზ. 7/13, 0112, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

როტავიტი 
РОТАВИТ 
ROTAVIT 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47983 A 
(210) AM 047983 
(220) 2008 04 15 
(731) შპს #1 ლიქიორისა და არყის ქარხანა  
          "სამგორი ალკო", 
           აბუსერიძე-ტბელის 13, 0120, თბილისი,  
           საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) ოქროსფერი, ლურჯი, წითელი, თეთრი,  
         ყვითელი, ნაცრისფერი, ყავისფერი 
(531) 05.07.02-25.01.05-25.01.19-28.19.00- 

          29.01.00- 
(511)  33 - არაყი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48028 A 
(210) AM 048028 
(220) 2008 04 16 
(731) არდექს გმბჰ,  
          ფრიდრიხ-ებერტ-შტრასე 45, 58453,  
          ვიტენი, გერმანია 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 25.03.15-27.05.10- 
(511)  1 - სამრეწველო დანიშნულების ქიმიუ-
რი პროდუქტები, სახელდობრ, სინთეზური 
ფისების დისპერსიული ხსნარები სამშენებ-
ლო ხსნარისა და შემავსებლების გასაუმჯო-
ბესებლად; თხევადი ფისები, რომლებიც ას-
რულებენ შემაკავშირებელ ფუნქციას მინე-
რალურ ფუძეს, სამშენებლო ხსნარს ან ბე-
ტონს შორის; სამრეწველო დანიშნულების 
მწებავი ნივთიერებები, სახელდობრ მწებავი 
ნივთიერებები იატაკის საფარისა და პარკე-
ტისათვის, მწებავი ნივთიერებები კაფელისა 
და საიზოლაციო მასალისათვის. 
     2 - საღებავები, პოლიტურები, ლაკები; 
ლითონის კოროზიისა და მერქნის დაშლი-
საგან დამცავი ნივთიერებები; საგრუნტავი 
საშუალებები; მწებავი და საგრუნტავი დის-
პერსიული ხსნარები მინერალური ფუძისათ-
ვის; ჟანგისაგან დამცავი საშუალებები; სა-
ღებავი ნივთიერებები; საღებარი ნივთიერე-
ბები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები; 
ფერადი კონცენტრატები შემავსებლებისა და 
გამათანაბრებელი ნაერთების შეფერადები-
სათვის; ამომჭმელი სითხეები ამოვსებული 
ზედაპირის ფერადი სახით ფორმირებისათ-
ვის. 
     17 - თხევადი ფისები ბზარების დასაცო-
ბად; ჰერმეტიკები სინთეზური ფისის ფუძით; 
მაერთებელი ნაერთები. 
     19 - ცემენტი; სამშენებლო ნარევები; ნარე-
ვები იატაკის საფენისათვის; მზა სამშენებ-
ლო მასალა, რომელიც წარმოადგენს წმინ-
დად დაფქულ შემაერთებელ ნივთიერებას 
ცემენტის და/ან ბათქაშის სახით, სახელ-
დობრ შემავსებლები, მოსაგლუვებელი, გამა-
თანაბრებელი, გამასწორებელი და ნაკერე-
ბის ამოსავსები თხელი ხსნარები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48070 A 
(210) AM 048070 
(220) 2008 04 22 
(731) მაიგაიდ (ანგვილია) ლტდ,  
          კერიბიან სუიტი, ზე ველი, ანგვილია  
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          TV1 11P, ანგილია 
(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.12-27.05.04- 
(511)  9 - პროგრამული უზრუნველყოფა თა-
ნამგზავრული და/ან GPS (გლობალური პო-
ზიციონირების სისტემა) სანავიგაციო სის-
ტემებისათვის; პროგრამული უზრუნველყო-
ფა მოგზაურობის საინფორმაციო სისტემები-
სათვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ და 
ასახავენ მოგზაურობებთან, ტურისტულ მა-
რშრუტებთან, სატრანსპორტო საცობებთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციას, აგრეთვე, ინ-
ფორმაციას ამინდის, ავტოგასამართი სად-
გურების, ავტოსადგომების, რესტორნების, 
კინოთეატრების, სასტუმროების, თეატრების, 
ღირსშესანიშნაობების, ავტომობილების გა-
მქირავებელი კომპანიების, მაღაზიების შესა-
ხებ და მოგზაურობებთან და ტრანსპორტთან 
დაკავშირებულ სხვა ინფორმაციასა და რჩე-
ვებს; პროგრამული უზრუნველყოფა სატ-
რანსპორტო და გადაზიდვების ინდუსტრიი-
სათვის ინფორმაციის სამართავად; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ელექტრონული რუკე-
ბისათვის; ელექტრონული რუკები; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა მარშრუტების მგეგმა-
ვებისათვის; მარშრუტების მგეგმავები (აპა-
რატურა); აპარატურა, სახელდობრ, ადგილ-
მდებარეობის განმსაზღვრელი, სანავიგაციო 
აპარატები და აპარატები, რომლებიც იყენე-
ბენ გლობალური პოზიციონირების სისტემას 
(GPS); გადამცემი და მიმღები თანამგზავრუ-
ლი მოწყობილობები და რადიოკავშირის მო-
წყობილობები; სატელეკომუნიკაციო აღჭურ-
ვილობა, ქსელები და ტექნიკური და პროგრა-
მული უზრუნველყოფის აპარატები; კომპიუ-
ტერული ტერმინალები სანავიგაციო სისტე-
მებისათვის, მარშრუტების მგეგმავები, CD-
ROM-ები, DVD-ები, დისკები, ბარათები და 
ელექტრონული და ოპტიკური საშუალებები 
ინფორმაციის შესანახად, რომელიც მოიცავს 
მონაცემებს რუკების, ავტოგასამართი სად-
გურების, ავტოსადგომების, რესტორნების, 
კინოთეატრების, სასტუმროების, თეატრების, 
ღირსშესანიშნაობების, ავტომობილების გა-
მქირავებელი კომპანიების, მაღაზიებისა და 
მოგზაურობებთან და ტრანსპორტთან დაკავ-
შირებული სხვა ინფორმაციის თაობაზე და 
სანავიგაციო პროგრამული უზრუნველყოფა 
მარშრუტების გათვლისა და ასახვისათვის. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48084 A 
(210) AM 048084 
(220) 2008 04 24 
(731) შპს "გლობალ აიდია",  

          თხინვალის 9/7, 0108, თბილისი,  
          საქართველო 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.11.07-27.05.05-27.05.23- 
(511)  35 - მარკეტინგული კვლევა და სარეკ-
ლამო მომსახურება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48085 A 
(210) AM 048085 
(220) 2008 04 24 
(731) შპს "გლობალ აიდია",  
          თხინვალის 9/7, 0108, თბილისი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) ოქროსფერი, შავი 
(531) 24.17.03-27.05.05-28.19.00-29.01.00- 
(511)  16 - ნაბეჭდი პროდუქცია. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48086 A 
(210) AM 048086 
(220) 2008 04 24 
  
(731) შპს "გლობალ აიდია",  
          თხინვალის 9/7, 0108, თბილისი, 
           საქართველო 
           შპს "ინტელიჯენს გრუპი",  
            თხინვალის 9/7, 0108, თბილისი,  
            საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) ოქროსფერი, ყვითელი, თეთრი, შავი,  
          ნაცრისფერი 
(531) 01.03.13-27.05.05-27.05.23-29.01.00- 
(511) 41 - კონკურსისა და დაჯილდოების ორ-
განიზება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48091 A 
(210) AM 048091 
(220) 2008 04 24 
(731) ლონდა გმბჰ, 
         ან დერ მილხინსელ 2, 04103 ლაიფციგი,  
          გერმანია 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 
LONDA COLOR ДЛЯ УПРЯМОЙ СЕДИНЫ 

(591) შავ-თეთრი 
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(511)  3 - საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთე-
ბი, პრეპარატები სხეულის მოვლისა და კოს-
მეტიკური მოვლისათვის, თმის ლოსიონები, 
კბილის პასტები და ფხვნილები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48092 A 
(210) AM 048092 
(220) 2008 04 24 
(731) ლონდა გმბჰ,  
          ან დერ მილხინსელ 2, 04103 ლაიფციგი,  
           გერმანია 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

ДЛЯ УПРЯМОЙ СЕДИНЫ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - საპნები; პარფიუმერია, ეთერზეთე-
ბი, პრეარატები სხეულის მოვლისა და კოს-
მეტიკური მოვლისათვის, თმის ლოსიონები, 
კბილის პასტები და ფხვნილები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48106 A 
(210) AM 048106 
(220) 2008 04 29 
(731) სმითკლაინ ბიჩემ კორპორეიშენ, 
          უან ფრანკლინ პლაზა, 200 ნორთ 16  
          სტრიტი, ფილადელფია, პენსილვანია,  
           19102, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

РЕВОЛАДЕ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული და სამედიცინო და-
ნიშნულების პრეპარატები და ნივთიერებები; 
ვაქცინები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48111 A 
(210) AM 048111 
(220) 2008 04 29 
(731) შ.პ.ს "ეი-ბი-სი ფარმასიუტიკალს",  
          ლისის ტბა 1,  0171, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) ანა ბოჭორიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.04- 
(511)  5 - ფარმაცევტული პრეპარატები, მედი-
კამენტები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48116 A 
(210) AM 048116 
(220) 2008 05 02 

(731) ნგკ სპარკ პლაგ კო.,  
          ლტდ, 14-18, ტაკატსუჯი-ჩო, მიზუჰო-კუ,  
          ნაგოია-სიტი, 467-8525, იაპონია 
(740) გიორგი მეიფარიანი  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  7 - ანთების მოწყობილობები და მათი 
მაკომპლექტებელი ნაწილები, რომლებიც წა-
რმოადგენენ ყველა სახის შიგაწვის ძრავას 
ნაწილებს, სახელდობრ, ამნთები სანთლები, 
გაშვებისწინა გამათბობელი სანთლები, ამნ-
თები სანთლების თალფაქები, ამნთები სანთ-
ლების სადენები და ამნთები სანთლების კო-
ჭები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48118 A 
(210) AM 048118 
(220) 2008 05 02 
(731) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)  
          ინკ. (შტატ დელავერის კორპორაცია),  
           2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
            უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540)  

LUCKY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  34 - თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, სიგა- 
რეტი, მწეველთა საკუთნო, სანთებლები, ას-
ანთი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48130 A 
(210) AM 048130 
(220) 2008 05 06 
(731) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი  
          კაიშა,  
           33-8, შიბა 5-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო,  
           იაპონია 
(740) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(540)  

SST 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  12 - ტრანსმისიები ავტომანქანებისათ-
ვის, ავტომანქანები, ავტომანქანების ძარები.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48131 A 
(210) AM 048131 
(220) 2008 05 06 
(731) თორნიკე არჩვაძე,  
          ა. წერეთლის გამზ.77, კორპ. 5, ბინა 26,  
           0119, თბილისი, საქართველო 
(540) 

CHICO'S 
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  9 - სათვალეები, მზისგან დამცავი სათ-
ვალეები, სათვალის ჩარჩოები, სათვალის მი-
ნები, მზისგან დამცავი მინები. 
     14 - ბიჟუტერია, საათები და სხვა ქრონო-
მეტრული ხელსაწყოები. 
     18 - ჩანთები, საფულეები, საფულეები სა-
ვიზიტო ბარათებისათვის. 
     35 - იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, სა-
ცალო და საბითუმო მაღაზიები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48132 A 
(210) AM 048132 
(220) 2008 05 06 
(731) კორპორასიონ ჰაბანოს ს.ა.,  
           ავენიდა 3რა. No. 2006 ენტრე 20 y 22,  
            მირამარი, პლეია, სიუდად-დე-ლა- 
            -ჰაბანა, კუბა 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) ყვითელი, წითელი, თამბაქოსფერი 
(531) 05.05.20-23.01.01-27.05.24-29.01.00- 
(511)  34 - თამბაქო, სიგარების, სიგარეტების, 
სიგარილოების, ჩიბუხებისათვის განკუთვნი-
ლი დაჭრილი თამბაქოს ჩათვლით; მწეველ-
თა საკუთნო საფერფლეების, სიგარის საჭ-
რელების, ასანთის კოლოფების, სიგარის კო-
ლოფების ჩათვლით; ასანთი. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2009 48133 A 
(210) AM 048133 
(220) 2008 05 06 
(731) კორპორასიონ ჰაბანოს ს.ა.,  
           ავენიდა 3რა. No. 2006 ენტრე 20 y 22,  
            მირამარი, პლეია, სიუდად-დე-ლა- 
            -ჰაბანა, კუბა 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) მოწითალო, თამბაქოსფერი,  
          ვერცხლისფერი 
(531) 24.01.03-24.05.07-25.01.01-27.05.05- 
          29.01.00- 
(511)  34 - თამბაქო, სიგარების, სიგარეტების, 
სიგარილოების, ჩიბუხებისათვის განკუთვნი-
ლი დაჭრილი თამბაქოს ჩათვლით; მწეველ-
თა საკუთნო საფერფლეების, სიგარის საჭ-
რელების, ასანთის კოლოფების, სიგარის კო-
ლოფების ჩათვლით; ასანთი. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2009 48134 A 
(210) AM 048134 
(220) 2008 05 06 
(731) ალექსანდარ ვუნარიო,  
          ჯლ. ჯემბატან III ბარატ No.25 B-3,  
          ჯაკარტა უტარა, ინდონეზია 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი 
(531) 26.04.18-27.05.05-27.05.22-29.01.00- 
(511)  25 - ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსა-
ბურავი, ასევე, ქალის ყველა სახის მზა ტან-
საცმელი, ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარ-
მი, როგორიცაა: მამაკაცისა და ქალის ტან-
საცმელი, ჯინსები, ქურთუკები, პალტოები 
და მანტოები, მოკლე შარვლები, შარვლები, 
ქუდები, ფართოფარფლიანი ქუდები, ქამრე-
ბი, ფეხსაცმელი, პიჟამოები, მოკლესახელო-
იანი მაისურები, სპორტული ტანსაცმელი, 
სპორტული ტრუსები, საცურაო კომპლექტე-
ბი, ქვედა საცვალი, მამაკაცის ქვედა საცვა-
ლი, მამაკაცის ქვედა საცვალი და ტრუსები, 
ქალის თეთრეული, სპორტული ფეხსაცმელი, 
ოთახის ფეხსაცმელი, სანდლები, ყველაფე-
რი, შეტანილი 25-ე კლასში. 
_________________________________________ 
(260) AM 2009 48140 A 
(210) AM 048140 
(220) 2008 05 07 
(731) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
          "ვიმპელ-კომმუნიკაციი", 
           ულიცა 8-გო მარტა 10, სტროენიე 14,  
            მოსკოვი 127083, რუსეთის ფედერაცია 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) შავი, თეთრი, რუხი, ყვითელი, ღია  
           ყვითელი 
(531) 26.11.08-27.05.05-29.01.00- 
(511)  38 - ტელეკომუნიკაცია, ახალი ამბების 
სააგენტოები, ტელემაუწყებლობა, საკაბელო 
ტელემაუწყებლობა; შეტყობინებების ელექ-
ტრონული დაფები (ტელეკომუნიკაციის სამ-
სახური); დისტანციური კავშირის საკითხებ-
თან დაკავშირებული ინფორმაცია; მარშრუ-
ტიზაცია, სატელეკომუნიკაციო შეერთება; 
სადისკუსიო ფორმებით უზრუნველყოფა ინ-
ტერნეტის მეშვეობით; ინტერნეტის წვდომის 
უზრუნველყოფა (პროვაიდერების მომსახუ-
რება); მონაცემთა ბაზის წვდომის უზრუნ-
ველყოფა; ინტერნეტთან სატელეკომუნიკა-
ციო შეერთების უზრუნველყოფა; ტელემაღა-
ზიების ტელეარხებით უზრუნველყოფა; შეტ-
ყობინებების გადაცემა; შეტყობინებებისა და 
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გამოსახულების გადაცემა კომპიუტერის გა-
მოყენებით; სასწრაფო განცხადებების გადა-
ცემა; დეპეშების გადაცემა; ელექტრონული 
ფოსტა; შეტყობინებების გადამცემი აპარა-
ტურის გაქირავება; საერთაშორისო საინფო-
რმაციო ქსელის წვდომის დროის გაქირავე-
ბა; მოდემების გაქირავება; სატელეკომუნიკა-
ციო კავშირის მოწყობილობის გაქირავება; 
სატელეფონო აპარატების გაქირავება; ფაქ-
სის აპარატების გაქირავება; რადიომაუწყებ-
ლობა; ბოჭკოვან-ოპტიკური კავშირი; რა-
დიოტელეფონური კავშირი; კავშირი კომპიუ-
ტერული ტერმინალების გამოყენებით; თანა-
მგზავრული კავშირი; სატელეგრაფო კავში-
რი; სატელეფონო კავშირი; ფაქსიმილური 
კავშირი; პეიჯინგური სამსახური (რადიოს, 
ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული საშუა-
ლების გამოყენებით); ტელეკომუნიკაცია (ინ-
ტერნეტი); სატელეგრაფო სააბონენტო სამ-
სახური; ბგერითი ფოსტით მომსახურება; სა-
ტელეგრაფო კავშირის უზრუნველყოფის მო-
მსახურება; სატელეფონო კავშირის უზრუნ-
ველყოფის მომსახურება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48221 A 
(210) AM 048221 
(220) 2008 05 15 
(731) შპს "კომბიმეფ",  
                  ლვოვის ქ.21, 0160, თბილისი,  
                  საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) თეთრი, ნაცრისფერი, ნარინჯისფერი 
(531) 26.01.12-27.05.05-29.01.00- 
(511)  16 - ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნა-
ბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სა-
მუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-
ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივ-
თიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; 
საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავე-
ჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსა-
ჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის 
შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნე-
ბა სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული 
კლიშე. 
     28 - თამაშობები, სათამაშოები, მათ შო-
რის, ასაწყობი რუკა-სუვენირები, ტანვარჯი-
შისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქო-
ნელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ნაძვისხის მორთულობა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48222 A 
(210) AM 048222 

(220) 2008 05 15 
(310) 006456701 
(320) 2007 11 21 
(330) BS 
(731) ი აი ჯი ენ ლიმიტიდ, ბაჰამის 
კუნძულების კორპორაცია, უან მონტეგიუ 
პლეისი, ისტ ბეი სტრიტი, ნასაუ, ბაჰამის 
კუნძულები 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) შავი, ყვითელი 
(531) 26.03.04-29.01.00- 
(511)  35 - რეკლამა; საქონლის გასაღებაში 
ხელშეწყობასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; თანამშრომელთა შტატის დაკომპლექ-
ტებასთან დაკავშირებული მომსახურება; მა-
რთვა საქმიან სფეროში; საქმიან რეკომენ-
დაციებთან, კონსულტაციებთან, ინფორმა-
ციასა და გამოკვლევებთან დაკავშირებული 
მომსახურება; საბუღალტრო წიგნების წარ-
მოება და აუდიტი; გადასახადებთან დაკავში-
რებული მომსახურება და კონსულტაციები; 
კონსულტაციები საინფორმაციო ტექნოლო-
გიების სფეროში ბიზნეს-მენეჯმენტის სა-
კითხებთან დაკავშირებით; ადმინისტრაციუ-
ლი მოღვაწეობა ბიზნესის სფეროში; ბიზნეს-
ინფორმაციის მიწოდება; საოფისე სამსახუ-
რი; აგრეთვე, ყველა ზემოხსენებული მომსა-
ხურება, რომელიც მიეწოდება ელექტრონუ-
ლი საშუალებებით ან "ონ-ლაინ" რეჟიმში 
კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებიდან ან ინ-
ტერნეტის მეშვეობით; ინფორმაციის მიწო-
დება, რეკომენდაციები და კონსულტაციები, 
რომელიც დაკავშირებულია ყველა ზემოხსე-
ნებულ მომსახურებასთან. 
     36 - საფინანსო საქმიანობა; მომსახურება, 
რომელიც დაკავშირებულია ფინანსების 
მართვასთან, დახმარების გაწევასთან, რეკო-
მენდაციებთან, კონსულტაციებთან, ინფორ-
მაციებსა და გამოკვლევებთან; გადასახადებ-
სა და ვალდებულებებთან დაკავშირებული 
საკონსულტაციო მომსახურება; გაკოტრე-
ბასთან დაკავშირებული მომსახურება; ინ-
ვესტიციებთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა; შეფასებებთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; უძრავი ქონების სააგენტოები და უძ-
რავი ქონების მართვასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ფულად-საკრედიტო ოპერა-
ციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება, მათ შორის უძრავი ქო-
ნების შეფასება; ფინანსური ინფორმაციის 
მიწოდება; დაზღვევა; აგრეთვე, ყველა ზე-
მოხსენებული მომსახურება, რომელიც მიე-
წოდება ელექტრონული საშუალებებით ან 
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"ონ-ლაინ" რეჟიმში კომპიუტერულ მონაცემ-
თა ბაზებიდან ან ინტერნეტით; ინფორმაციის 
მიწოდება, რეკომენდაციები და კონსულტა-
ციები, რომელიც დაკავშირებულია ყველა 
ზემოხსენებულ მომსახურებასთან. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48224 A 
(210) AM 048224 
(220) 2008 05 15 
(731) ჯაპან ტობაკო ინკ., 
           2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,  
           იაპონია 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

PRIVILEGE 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 34 - სიგარეტები, დამუშავებული და და-
უმუშავებელი თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; 
ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48225 A 
(210) AM 048225 
(220) 2008 05 16 
(731) შპს "ვოიაჟ.ჯე",  
          ი. აბაშიძის ქ. 68, 0162, თბილისი,  
          საქართველო 
(740) გიორგი მეიფარიანი  
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 114) 

 
(591) ნარინჯისფერი, შავი, თეთრი, ლურჯი 
(531) 01.05.02-27.05.01-28.19.00-29.01.00- 
(511)  39 - ტრანსპორტირება; საქონლის შე-
ფუთვა და შენახვა; მოგზაურობის ორგანი-
ზება. 
     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48226 A 
(210) AM 048226 
(220) 2008 05 16 
(731) ვაიეტ,  
          ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
          ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

პრევენარ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული პრეპარატები, კერ-
ძოდ, ვაქცინები ადამიანისათვის. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2009 48239 A 
(210) AM 048239 
(220) 2008 05 19 
(310) 77/394,358 
(320) 2008 02 12 
(330) US 
(731) ჯენერალ მოტორს კორპორეიშენ,  
           300 რენეისენს სენტერი, დეტროიტი,  
           48265-3000 მიჩიგანი, აშშ 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

CRUZE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  12 - სახმელეთო სატრანსპორტო სა-
შუალებები, კერძოდ ავტომობილები, მაღა-
ლი გამავლობის სპორტული ავტომობილები, 
სატვირთო ავტომობილები, ავტოფურგონები, 
მათი ძრავები და კონსტრუქციის ნაწილები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48240 A 
(210) AM 048240 
(220) 2008 05 19 
(310) 77/394,357 
(320) 2008 02 12 
(330) US 
(731) ჯენერალ მოტორს კორპორეიშენ,  
          300 რენეისენს სენტერი, დეტროიტი,  
               48265-3000 მიჩიგანი, აშშ 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  
(540)  

CHEVROLET CRUZE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  12 - სახმელეთო სატრანსპორტო სა-
შუალებები, კერძოდ ავტომობილები, მაღა-
ლი გამავლობის სპორტული ავტომობილები, 
სატვირთო ავტომობილები, ავტოფურგონები, 
მათი ძრავები და კონსტრუქციის ნაწილები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48242 A 
(210) AM 048242 
(220) 2008 05 20 
(310) 2007736613 
(320) 2007 11 23 
(330) RU 
(731) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)  
           ლიმიტიდ,  
           ცელერვეგ 4, ცუგი CH 6300, შვეიცარია 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540) 

Jardin sous la neige 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  34 - თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, სიგა-
რეტი, მწეველთა საკუთნო, სანთებლები, 
ასანთი. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2009 48243 A 
(210) AM 048243 
(220) 2008 05 20 
(731) კაროტექს ჰოლდინგზ ლიმიტიდ, 
           გრ. ქსენოპულუ, 17, პ.ს. 3106,  
           ლიმასოლი, კვიპროსი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

ВУКА ВУКА 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  1 - სამრეწველო, სამეცნიერო დანიშნუ-
ლების და ფოტოგრაფიაში, ასევე, სოფლის 
მეურნეობაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში 
გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; ქიმიური 
ნივთიერებები ლაბორატორიული ანალიზი-
სა და წყლის გაწმენდისათვის; ქიმიური ნივ-
თიერებები საკვები პროდუქტების დაკონსერ-
ვებისათვის; სათრიმლავი ნივთიერებები; სა-
მრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიე-
რებები; აეროზოლის აირმატარებლები; ბაქ-
ტერიული პრეპარატები სამედიცინო და ვე-
ტერინარული მიზნებისათვის განკუთვნილის 
გარდა; ბიოლოგიული პრეპარატები სამედი-
ცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის გან-
კუთვნილის გარდა; რეაქტიული ინდიკატო-
რის ქაღალდი; ქაღალდის მასა; დისტილი-
რებული წყალი; ზღვის წყალი სამრეწველო 
მიზნებისათვის; გრუნტი მცენარეების გაზრ-
დისათვის; გუანო; მერქნის მასა; ხის სპირტი; 
სითხეები ჰიდრავლიკური სისტემისათვის; 
სპირტი; ეთერები. 
     3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი საშუალებები; წმენდის, გაპრიალე-
ბის, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული და-
მუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალე-
ბები, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები 
და პასტები. 
     5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამკურნალწამლო 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
სამკურნალწამლო საშუალებები ადამიანი-
სათვის; ქიმიკო-ფარმაცევტული პრეპარატე-
ბი; სამედიცინო დანიშნულების ქიმიური 
პრეპარატები; სამედიცინო ფერმენტული 
პრეპარატები; სამკურნალო ბალახები; სამე-
დიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერე-
ბები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მა-
სალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცი-
რებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების 
გასანადგურებელი პრეპარატები; ინსექტიცი-
დები; ფუნგიციდები და ჰერბიციდები. 
     9 - ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გა-
დამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-

ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები. 
     10 - ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და 
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნა-
წარმი; ნაკერების დასადები მასალა. 
     16 - ნაბეჭდი პროდუქცია, მათ შორის გა-
მოცემები, წიგნები, ჟურნალები, გაზეთები, 
ბროშურები, პლაკატები, ფურცლები, ტრანს-
პარანტები, ბუკლეტები, ბლოკნოტები, კა-
ლენდრები, მოსახევი კალენდრები, ალბომე-
ბი, აფიშები, ბლანკები, უბის წიგნაკები ჩანა-
წერებისათვის, საინფორმაციო ბიულეტენე-
ბი, კატალოგები, პროსპექტები, ღია ბარათე-
ბი; ეტიკეტები, ქსოვილისაგან დამზადებუ-
ლის გარდა; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნი-
შები, ქაღალდის საფუთავები. 
     29 - ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადი-
რევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებუ-
ლი, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპო-
ტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზე-
თები და საკვები ცხიმები, საკვები დანამა-
ტები შემავალი 29-ე კლასში. 
     30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტა-
პიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტები, 
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, 
საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმა-
რი, სოუსები (საკაზმები, სანელებლები); სუ-
ნელები; საკვები ყინული; საკვები დანამატე-
ბი შემავალი 30-ე კლასში. 
     31 - სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა 
და ტყის პროდუქტები და მარცვლეული პრო-
დუქტები, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხი-
ლი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი 
მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკ-
ვები; ალაო. 
     32 - ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყა-
ლი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის 
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და 
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენი-
ლობები. 
     33 - ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის 
გარდა). 
     34 - თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი. 
     35 - რეკლამა; საინფორმაციო მომსახუ-
რება, შემავალი 35-ე კლასში; საქონლის გა-
საღება შუამავლის მეშვეობით; აუქციონზე 
გაყიდვა; მართვა საქმიან სფეროში; მარკე-
ტინგი; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები. 
     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; ბარებით, რესტორნე-
ბით მომსახურება; კაფეტერიები. 
     44 - სამედიცინო მომსახურება; მანიკიური; 
მასაჟი; საპარიკმახეროები; სილამაზის სა-
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ლონები; ტატუირება; პლასტიკური ქირურ-
გია; სამედიცინო, ჰიგიენური და კოსმეტი-
კური მოვლა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48244 A 
(210) AM 048244 
(220) 2008 05 20 
(731) კაროტექს ჰოლდინგზ ლიმიტიდ,  
           გრ. ქსენოპულუ, 17, პ.ს. 3106,  
           ლიმასოლი, კვიპროსი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

VUKA VUKA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  1 - სამრეწველო, სამეცნიერო დანიშნუ-
ლების და ფოტოგრაფიაში, ასევე, სოფლის 
მეურნეობაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში 
გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; ქიმიური 
ნივთიერებები ლაბორატორიული ანალიზი-
სა და წყლის გაწმენდისათვის; ქიმიური ნივ-
თიერებები საკვები პროდუქტების დაკონსერ-
ვებისათვის; სათრიმლავი ნივთიერებები; სა-
მრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიე-
რებები; აეროზოლის აირმატარებლები; ბაქ-
ტერიული პრეპარატები სამედიცინო და ვე-
ტერინარული მიზნებისათვის განკუთვნილის 
გარდა; ბიოლოგიული პრეპარატები სამედი-
ცინო და ვეტერინარული მიზნებისათვის გან-
კუთვნილის გარდა; რეაქტიული ინდიკატო-
რის ქაღალდი; ქაღალდის მასა; დისტილირე-
ბული წყალი; ზღვის წყალი სამრეწველო მი-
ზნებისათვის; გრუნტი მცენარეების გაზრდი-
სათვის; გუანო; მერქნის მასა; ხის სპირტი; 
სითხეები ჰიდრავლიკური სისტემისათვის; 
სპირტი; ეთერები. 
     3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი საშუალებები; წმენდის, გაპრიალე-
ბის, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუ-
შავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და 
პასტები. 
     5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამკურნალწამლო 
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; 
სამკურნალწამლო საშუალებები ადამიანი-
სათვის; ქიმიკო-ფარმაცევტული პრეპარატე-
ბი; სამედიცინო დანიშნულების ქიმიური 
პრეპარატები; სამედიცინო ფერმენტული 
პრეპარატები; სამკურნალო ბალახები; სამე-
დიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერე-
ბები, ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მა-
სალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცი-
რებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების 

გასანადგურებელი პრეპარატები; ინსექტი-
ციდები; ფუნგიციდები და ჰერბიციდები. 
     9 - ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გა-
დამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები. 
     10 - ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და 
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნა-
წარმი; ნაკერების დასადები მასალა. 
     16 - ნაბეჭდი პროდუქცია, მათ შორის გა-
მოცემები, წიგნები, ჟურნალები, გაზეთები, 
ბროშურები, პლაკატები, ფურცლები, ტრანს-
პარანტები, ბუკლეტები, ბლოკნოტები, კალე-
ნდრები, მოსახევი კალენდრები, ალბომები, 
აფიშები, ბლანკები, უბის წიგნაკები ჩანაწე-
რებისათვის, საინფორმაციო ბიულეტენები, 
კატალოგები, პროსპექტები, ღია ბარათები; 
ეტიკეტები,ქსოვილისაგან დამზადებულის 
გარდა; ქაღალდის ან მუყაოს ფირნიშები, 
ქაღალდის საფუთავები. 
     29 - ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადი-
რევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებუ-
ლი, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპო-
ტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზე-
თები და საკვები ცხიმები, საკვები დანამა-
ტები შემავალი 29-ე კლასში. 
     30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტა-
პიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტები, 
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, 
საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმა-
რი, სოუსები (საკაზმები, სანელებლები); სუ-
ნელები; საკვები ყინული; საკვები დანამატე-
ბი შემავალი 30-ე კლასში. 
      31 - სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა 
და ტყის პროდუქტები და მარცვლეული პრო-
დუქტები, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხი-
ლი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოცხალი 
მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვე-
ბი; ალაო. 
      32 - ლუდი; მინერალური და გაზიანი 
წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; 
ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟი-
ნები და სასმელების დასამზადებელი სხვა 
შედგენილობები. 
      33 - ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის 
გარდა). 
      34 - თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასან-
თი. 
     35 - რეკლამა; საინფორმაციო მომსახურე-
ბა, შემავალი 35-ე კლასში; საქონლის გასა-
ღება შუამავლის მეშვეობით; აუქციონზე 
გაყიდვა; მართვა საქმიან სფეროში; მარკე-
ტინგი; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები. 
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     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; ბარებით, რესტორნე-
ბით მომსახურება; კაფეტერიები. 
     44 - სამედიცინო მომსახურება; მანიკიური; 
მასაჟი; საპარიკმახეროები; სილამაზის სა-
ლონები; ტატუირება; პლასტიკური ქირურ-
გია; სამედიცინო, ჰიგიენური და კოსმეტიკუ-
რი მოვლა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48247 A 
(210) AM 048247 
(220) 2008 05 22 
(731) ნოვარტის აგ,  
           4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

SANDOZ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  1 - სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშ-
ნულების ფოტოგრაფიაში, ასევე სოფლის მე-
ურნეობაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში 
გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშა-
ვებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი 
პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედ-
გენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთო-
ბისა და რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტე-
ბის დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერე-
ბები; ნივთიერებები თრიმლვისათვის; სამ-
რეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერე-
ბები. 
     5 - ფარმაცევტული, ვეტერინარული და 
სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრე-
პარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიე-
ტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა. 
     10 - ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და 
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნა-
წარმი; ნაკერების დასადები მასალა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48253 A 
(210) AM 048253 
(220) 2008 05 23 
(731) შპს "კალა ჯგუფი",  
           ერეკლე II-ს ქ. 8/10,, 0105, თბილისი,  
           საქართველო 
(540)  

19 (ცხრამეტი) 
nineteen 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმე-
ლებით უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივი 
კვების ობიექტები, კაფეები, რესტორნები, ბა-

რები; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნ-
ველყოფა, სასტუმროები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48463 A 
(210) AM 048463 
(220) 2008 06 17 
(731) რიდვილ კორპორეიშენ ნ.ვ.,  
           პიტერმაი 23, კიურასაო, ანტილიის  
           კუნძულები (ნიდერლანდის) 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540) 

EL CHARRO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  25 - ტყავის ქალის, მამაკაცისა და 
ბავშვის ტანსაცმელი; პლიაჟისა და საბანაო 
კოსტიუმები მამაკაცებისათვის; ბავშვებისა 
და დიდებისათვის განკუთვნილი ქამრები; 
ბავშვებისა და დიდებისათვის განკუთვნილი 
ფეხსაცმელი; ქალისა და მამაკაცის ზედა 
სამოსი, ტყავისგან დამზადებულის გარდა; 
შორტები და ტრუსები; ქვედაბოლოები; უხე-
ში ქსოვილისაგან დამზადებული ტანსაცმე-
ლი; კოსტიუმები; კაბები; პერანგები; ქურთუ-
კები; შალისა და ბამბის წინდები; ''პოლოს'' 
ტიპის პერანგები; მაისურები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48701 A 
(210) AM 048701 
(220) 2008 07 07 
(731) შ.პ.ს. "ავერსი-ფარმა",  
          დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
           თბილისი, საქართველო 
(540)  

ენვიტა 
Енвита 
Envita 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალე-
ბის, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუ-
შავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი, თმის ლოსიონები; შამპუნები; კბილის 
ფხვნილები და პასტები. 
_________________________________________ 
 



5.1.2. saerTaSoriso ganacxadebi 

5.1.2. INTERNATIONAL APPLICATIONS 
5.1.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ 

___________________________________________________________________________ 
 
(260) AM 2009 47642 A 
(800) 874221 
(731) Trommsdorff GmbH & Co. 
          KG Arzneimittel, Trommsdorffstrasse 2-6,  
          52477 Alsdorf, Germany 
(540)  

Keltican 
(591) Black, white 
(511)  05, 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48155 A 
(800) 957876 
(731) Nusent B.V.,  
         Strawinskylaan 10, NL-1077 XZ  
          AMSTERDAM, Netherlands 
(540) 

ESSENTNUON 
(591) Black, white 
(511)  41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48165 A 
(800) 958002 
(731) Simpson Strong-Tie Company,  
          Inc., 5956 W. Las Positas Blvd. Pleasanton,  
          CA 94588, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  01, 07, 08 
________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48185 A 
(800) 958221 
(731) Obschestvo s ogranichennoy  
         otvetstvennostyu "Spetsialnye Sistemy i  
         Tehnologii",  
         stroenie 7, Proektiruemyi proezd 5274,  
         Mytishchi, RU-141008 Moskovskaya oblast,  
         Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48186 A 
(800) 958242 
(731) MANIFATTURA PAOLONI S.P.A.,  
          Via E. Fermi, 17, I-62010 APPIGNANO  
          (MC), Italy 
(540) 

MANUEL RITZ PIPO' 
(591) Black, white 
(511)  03, 09, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48187 A 
(800) 958248 
(731) Schirnhofer Ges.m.b.H.,  
          Kaindorf 298, A-8224 Kaindorf, Austria 
(540)  

 
(591) Red, green, white, yellow, blue, dark blue,  
          black, pink 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48189 A 
(800) 958256 
(731) Changsha Zoomlion Heavy Industry Science  
          & Technology Development Co.,  
          Ltd, 307 Yinpen Road (South), Changsha,  
           Hunan Province, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48190 A 
(800) 447387 
(731) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert  
          Murjahn Stiftung & Co KG, 
           Roßdörfer Strasse 50, 64372 Ober- 
           -Ramstadt, Germany 
(540)  

KRAUTOL 
(591) Black, white 
(511)  02, 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48191 A 
(800) 513933 
(731) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.,  
          Via del Carmine 10, I-10122 TORINO, Italy 
(540)  

MARINA RINALDI 
(591) Black, white 
(511)  18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48192 A 
(800) 641426 
(731) Barry Callebaut AG, 
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          Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005  
          Zurich, Switzerland 
(540)  

MATINETTES 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48193 A 
(800) 647567 
(731) Barry Callebaut AG,  
         Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005  
          Zurich, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48194 A 
(800) 670378 
(731) Richter Gedeon Nyrt., 
         Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,  
         Hungary 
(540) 

PROSTERID 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48200 A 
(800) 745764 
(731) Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG,  
         Dorfstrasse 34 a, 22113 Oststeinbek- 
         -Havighorst, Germany 
(540) 

ENGEL & VÖLKERS 
(591) Black, white 
(511)  16, 35, 36, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48201 A 
(800) 867464 
(731) Barry Callebaut AG,  
         Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005  
          Zurich, Switzerland 
(540)  

Silber 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48202 A 
(800) 924243 
(731) SPORTSWEAR COMPANY - S.P.A.  

          (IN SIGLA SPW S.P.A.), Galleria Cavour, 4,  
          I-40124 BOLOGNA, Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48257 A 
(800) 958278 
(731) Metaxa B.V.,  
          Wattstraat 61, NL-2723 RB Zoetermeer,  
           Netherlands 
(540)  

 
(591) Blue, brown, yellow and orange 
(511)  16, 25, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48258 A 
(800) 958352 
(731) SORGENTE VALCIMOLIANA S.R.L.,  
         Via Vittorio Emanuele II, 37, I-33080  
         Cimolais (PN), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48259 A 
(800) 958363 
(731) Sano - Moderní výživa zvířat, spol. s.r.o.,  
          Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01  
          Domažlice, Czech Republic 
(540)  

Gravidisan 
(591) Black, white 
(511)  31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48260 A 
(800) 958364 
(731) Sano - Moderní výživa zvířat, spol. s.r.o.,  
          Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01  
          Domažlice, Czech Republic 
(540)  

Fibrasan 
(591) Black, white 
(511)  31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48280 A 
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(800) 958629 
(731) AUDI AG ,  
          85045 INGOLSTADT, Germany 
(540)  

R8 Spyder 
(591) Black, white 
(511)  18, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48303 A 
(800) 958866 
(731) Avon Products, 
          Inc., World Headquarters, 1345 Avenue of  
          the Americas, New York, NY 10105-0196,  
          USA 
(540)  

HELLO TOMORROW 
(591) Black, white 
(511)  35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48304 A 
(800) 958952 
(731) WENZHOUSHI BAITE ELECTRIC  
          EQUIPMENT CO.,  
          LTD, Ouhai Gaoxin Technology Industrial  
          Park Wenzhou City, Zhejiang Province,  
          China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  08 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48305 A 
(800) 958963 
(731) LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V.,  
          Westblaak 92, NL-3012 KM ROTTERDAM,  
           Netherlands 
(540) 

LD 
(591) Black, white 
(511)  01, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 19, 22, 23, 24, 29,  
          30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48306 A 
(800) 958968 
(731) Ferring B.V.,  
          Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,  
          Netherlands 
(540)  

BREVACTID 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 

 
(260) AM 2009 48307 A 
(800) 958973 
(731) Zackrite aktsionerne tovaristvo  
         "Farmatsevtichna firma "Darnitsa"",  
         vul. Borispylska 13, Kiev 02093, Ukraine 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48308 A 
(800) 958986 
(731) TimoCom Soft- und Hardware GmbH, 
          In der Steele 2, 40599 Düsseldorf, Germany 
(540)  

TC Express 
(591) Black, white 
(511)  09, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48309 A 
(800) 958990 
(731) Shenzhen Grand Wing Investment, Inc.,  
          Room C1711, Ming Wha International  
          Convention Center, 8 Gui Shan Road,  
          Shekou Shenzhen, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48310 A 
(800) 251773 
(731) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien ,  
          Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,  
          Germany 
(540)  

Nasivin 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48311 A 
(800) 496579 
(731) EGIS GYÓGYSZERGY ÁR Nyilvánosan  
          Muködő Részvényiársaság, 
          Kereszturi út 30-38, H-1106 Budapest,  
          Hungary 
(540)  

PROTEGIS 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2009 48312 A 
(800) 681844 
(731) ROLEX SA,  
         Rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211  
         Genève 26, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48313 A 
(800) 803302 
(731) TELWIN SPA,  
          Via della Tecnica, 3, I-36030  
          VILLAVERLA (VI), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48314 A 
(800) 811341 
(731) Philip Morris Products S.A.,  
         Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
         Switzerland 
(540)  

L&M BLUE LABEL 
(591) Black, white 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48315 A 
(800) 811346 
(731) Philip Morris Products S.A.,  
          Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
           Switzerland 
(540)  

L&M SILVER LABEL 
(591) Black, white 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 48947 A 
(800) 893097 
(731) MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI  
          SANAYI VE TICARET LIMITED  
          SIRKETI,  
          Fevzi Cakmak Cd. Muhacir Mh. No: 51,  
          Kirac Mevkii Buyukcekmece Istanbul,  
          Turkey 
(540)  

 

(591) Red, white 
(511)  35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49184 A 
(800) 961430 
(731) SORGENTE VALCIMOLIANA S.R.L.,  
         Via Vittorio Emanuele II, 37, I-33080  
         Cimolais (PN), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49185 A 
(800) 961457 
(731) SOREMARTEC S.A., 
          Drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700  
          Schoppach-Arlon, Belgium 
(540)  

TIC TAC CHILL 
(591) Black, white 
(511)  05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49186 A 
(800) 961483 
(731) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN  
          DANIELE,  
          Via Umberto I, 26, I-33038 SAN DANIELE  
           DEL FRIULI (UD), Italy 
(540)  

 
(591) Rose, white 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49187 A 
(800) 961484 
(731) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN  
          DANIELE,  
          Via Umberto I, 26, I-33038 SAN DANIELE  
          DEL FRIULI (UD), Italy 
(540)  

 
(591) Rose, white 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49188 A 
(800) 961513 
(731) Studio Moderna SA,  
         Via Pretorio 22, CH-6900 Lugano,  
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         Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  20, 24, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49189 A 
(800) 961514 
(731) Studio Moderna SA,  
          Via Pretorio 22, CH-6900 Lugano,  
          Switzerland 
(540)  

RENEW "THE INSTANT 
MATTRESS MAKEOVER" 

(591) Black, white 
(511)  20, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49190 A 
(800) 961524 
(731) Alcon, Inc., 
         Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Switzerland 
(540)  

VANTAGA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49191 A 
(800) 961548 
(731) Emerging Markets Advisory Corporation  
          Limited, 
          11 Grosvenor Crescent, London SW1X 7EE,  
           United Kingdom 
(540)  

AGROTRUST 
(591) Black, white 
(511)  35, 36, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49192 A 
(800) 961584 
(731) LEGG MASON INVESTMENTS  
         (EUROPE) LIMITED, 
          75 King William Street London EC4N 7BE,  
          United Kingdom 
(540)  

LEGG MASON 
(591) Black, white 
(511)  36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49193 A 
(800) 961602 
(731) Obschestvo s ogranichennoy  

          otvetstvennostiyu "FERON",  
          d.73, Volokolamskoe sh. RU-123424  
          MOSCOW, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49195 A 
(800) 961624 
(731) IRANIAN TOBACCO COMPANY,  
         Ghazvin Avenue, 13314 TEHRAN, Iran  
         (Islamic Republic of) 
(540)  

 
(591) Red, white, yellow 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49196 A 
(800) 961625 
(731) IRANIAN TOBACCO COMPANY,  
          Ghazvin Avenue, 13314 TEHRAN, Iran  
          (Islamic Republic of) 
(540)  

 
(591) Red, blue, white, black 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49197 A 
(800) 961626 
(731) IRANIAN TOBACCO COMPANY,  
          Ghazvin Avenue, 13314 TEHRAN, Iran  
          (Islamic Republic of) 
(540)  

 
(591) Red, gold, white and blue 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49198 A 
(800) 961630 
(731) "GIMA S.R.L.",  
           Via Sant'Antonio, 7, I-09170 ORISTANO  
            (OR), Italy 
(540)  
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(591) Black, white 
(511)  18, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49199 A 
(800) 961631 
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő  
         Részvénytársaság,  
          Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,  
          Hungary 
(540)  

IRITECAM 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49200 A 
(800) 961632 
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő  
          Részvénytársaság,  
          Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,  
           Hungary 
(540)  

EGITECAN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49201 A 
(800) 961650 
(731) GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO  
         GROUP LTD.,  
          Yu Wei Xi Road, South Hua Di Da Dao, Li  
          Wan District Guangzhou, Guangdong, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  15 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49202 A 
(800) 961651 
(731) GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO  
         GROUP LTD.,  
          Yu Wei Xi Road, South Hua Di Da Dao, Li  
          Wan District Guangzhou, Guangdong, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  15 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49203 A 
(800) 961654 
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő  

          Részvénytársaság,  
           Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,  
           Hungary 
(540)  

TOPILEPT 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49204 A 
(800) 961655 
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő  
          Részvénytársaság,  
           Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,  
           Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49205 A 
(800) 961676 
(731) Nemiroff Intellectual Property Establishment,  
          Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

 
(591) Red, green, yellow and white 
(511)  33, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49206 A 
(800) 961691 
(731) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr",  
         Bersenevskaya naberejnaya, d. 6, RU-119072  
          Moscow, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49207 A 
(800) 961730 
(731) HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO.,  
          LTD., No. 860 Jianguo Road, Baoding  
           071000 Hebei Province, China 
(540)  

 
(591) Red, black, white 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49208 A 
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(800) 961736 
(731) Dr. Grossmann AG,  
          Pharmaca, Hardstrasse 25, CH-4127  
          Birsfelden, Switzerland 
(540)  

VAGOCLYSS 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49209 A 
(800) 961755 
(731) FRANCE TELECOM, 
          6, place d'Alleray, F-75015 Paris, France 
(540) 

LIVEBOX 
(591) Black, white 
(511)  09, 35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49211 A 
(800) 961764 
(731) AKB "FORA-BANK" (ZAO),  
          25, Zubovskiy Blvd. RU-119021 Moscow,  
          Russian Federation 
(540)  

 
(591) Red, white, black 
(511)  35, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49212 A 
(800) 961784 
(731) SANOFI-AVENTIS,  
         174, avenue de France, F-75013 PARIS,  
          France 
(540)  

 
(591) Blue 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49213 A 
(800) 961801 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "T.B.M.",  
          Volkovskoe schosse, 
          vladenie 15, building 1, RU-141006  
          Mytischy, Moskovskaya obl., Russian  
           Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  01, 03, 06, 08, 17, 19 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49214 A 
(800) 961802 
(731) Swarovski Aktiengesellschaft,  
          Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen,  
          Liechtenstein 
(540)  

CRYSTALLIZED 
(591) Black, white 
(511)  06, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49215 A 
(800) 961822 
(731) Rainbow Capital GmbH, 
          Aspelohe 27c, 22848 Norderstedt, Germany 
(540)  

 
(591) Red, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49216 A 
(800) 961860 
(731) Nemiroff Intellectual Property Establishment,  
          Staedtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

 
(591) Gold, yellow, red, white, green, black and  
          brown 
(511)  33, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49217 A 
(800) 961863 
(731) Nemiroff Intellectual Property Establishment,  
          Staedtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

 
(591) Gold, black, white, red and anthracite 
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(511)  33, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49218 A 
(800) 961864 
(731) Nemiroff Intellectual Property Establishment,  
          Staedtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  

 
(591) Gold, green, white, yellow, grey and blue 
(511)  33, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49219 A 
(800) 961892 
(731) Janssen Pharmaceutica NV,  
         Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
         Belgium 
(540)  

 
(591) Blue-green, purple, yellow 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49220 A 
(800) 961893 
(731) Janssen Pharmaceutica NV,  
         Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
         Belgium 
(540) 

INVEGA CERTANIS 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49238 A 
(800) 962135 
(731) LABEL S.p.A.,  
          Via Ilariuzzi Loc. S. Pancrazio, 17/A,  
          I-43016 PARMA, Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 37, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49239 A 
(800) 962153 
(731) DSM IP Assets B.V.,  

          Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen,  
          Netherlands 
(540)  

PEP2BALANCE 
(591) Black, white 
(511)  01, 05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
(260) AM 2009 49240 A 
(800) 716498 
(731) LA VALLÉE S.R.L.,  
          37, Via Statale Dei Giovi, I-22070  
           VERTEMATE (Como), Italy 
(540)  

LA VALLÉE 
(591) Black, white 
(511)  14, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49241 A 
(800) 831406 
(731) Novartis AG,  
          CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

TASIGNA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49242 A 
(800) 853216 
(731) Novartis AG, 
         CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

SPRIMEO 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49243 A 
(800) 885275 
(731) NOVARTIS AG,  
         CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

AFINITOR 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49244 A 
(800) 894418 
(731) J.C. DISTRIBUZIONE SRL,  
          Statale dei Giovi, 33, I-22070 VERTEMATE  
          CON MINOPRIO (COMO), Italy 
(540)  

THOMAS MERCER 
(591) Black, white 
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(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49245 A 
(800) 896570 
(731) NOVARTIS AG, 
          CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

RIPRAZO 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49246 A 
(800) 912641 
(731) Migros-Genossenschafts-Bund,  
         Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich,  
          Switzerland 
(540)  

CREMESSO 
(591) Black, white 
(511)  07, 11, 21, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49247 A 
(800)  917250 
(731) Novartis AG,  
          CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

CO-RASILEZ 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49248 A 
(800) 951229 
(731) Smith International, Inc.,  
         16740 Hardy Street Houston, TX 77032,  
         USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49249 A 
(800) 952635 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,  
         Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel,  
         Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 

(511)  01, 05, 31, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49251 A 
(800) 960488 
(731) JIANGMEN KINWAI FURNITURE &  
         DECORATION CO., LTD.,  
              No. 399, Jinou Road, Jiangmen  
              Guangdong Province, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49252 A 
(800) 960490 
(731) TERUMO EUROPE n.v.,  
          Researchpark Zone 2 - Haasrode,  
           Interleuvenlaan 40, B-3001 Leuven,  
           Belgium 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49253 A 
(800) 960517 
(731) ESCADA AG,  
          Margaretha-Ley-Ring 1, 85609 Aschheim,  
          Germany 
(540) 

INCREDIBLE ME 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49254 A 
(800) 960529 
(731) Swissone Safety,  
          Rue de la Dent-Blanche 20, CH-1950 Sion,  
          Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49255 A 
(800) 960531 
(731) Aktsionerno Droujestvo "SOPHARMA" ,  
          16, oulitsa "Iliensko shausse", BG-1220  
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          Sofia, Bulgaria 
(540)  

 
(591) Black, white, grey 
(511)  05, 16 
_________________________________________ 
(260) AM 2009 49256 A 
(800) 960539 
(731) SOREMARTEC S.A.,  
          Drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700  
          Schoppach-Arlon, Belgium 
(540)  

KINDER KANDY 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49258 A 
(800) 960565 
(731) İTİMAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 
          ANONİM ŞİRKETİ,  
          Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No. 28  
          Melikgazi-Kayseri, Turkey 
(540)  

 
(591) Red, white 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49259 A 
(800) 960570 
(731) ÇAK Textile B.V,  
          Kiotoweg 162, NL-3047 BG Rotterdam,  
          Netherlands 
(540)  

LTB 
(591) Black, white 
(511)  09, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49260 A 
(800) 960572 
(731) HENCO INDUSTRIES,  
          naamloze vennootschap, 27, Toekomstlaan,  
          B-2200 HERENTALS, Belgium 
(540)  

HENCO 
(591) Black, white 
(511)  06, 17, 19, 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49261 A 
(800) 960578 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

          otvetstvennostyu "WEST GROUP",  
          dom 29, ul. Natashi Kovshovoy, RU-119361  
          Moskva, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49262 A 
(800) 960581 
(731) SPERIAN PROTECTION EUROPE,  
          Immeuble Edison, Z.I. Paris Nord II, 33 rue  
          des Vanesses, F-93420 Villepinte, France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 10, 25, 28, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49263 A 
(800) 960597 
(731) ZAO "Expert-Retail", 
          korp. 3, d. 70, Kashirskoe sh., RU-115409  
           Moscow, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white, orange 
(511)  35, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49264 A 
(800) 960604 
(731) BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public  
         Corporation),  
         West Hoveizeh St. No. 11б Sohrevardi Ave.  
          P.O. Box: 15875-3711 Tehran, Iran (Islamic  
          Republic of) 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  12, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49265 A 
(800) 960605 
(731) BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public  
          Corporation), 
           West Hoveizeh St. No. 11б Sohrevardi Ave.  
            P.O. Box: 15875-3711 Tehran, Iran  
            (Islamic Republic of) 
(540)  
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(591) Black, white 
(511)  12, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49266 A 
(800) 960609 
(731) FERRERO S.P.A., 
          Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA  
          (CN), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49267 A 
(800) 960633 
(731) Ableco Finance LLC, 
          299 Park Avenue New York, NY 10171,  
          USA 
(540)  

ABLECO 
(591) Black, white 
(511)  36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49268 A 
(800) 960637 
(731) ZHEJIANG SHANHO INDUSTRY CO.,  
          LTD., Qimo Industrial Park, Yuhuan  
          Zhejiang, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49269 A 
(800) 960651 
(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited,  
          Chivas House, 72 Chancellors Road, London  
           W6 9RS, United Kingdom 
(540)  

BEEFEATER 24 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49270 A 
(800) 960671 
(731) CM COMPOSIT S.R.L.,  
          Via della Tecnica, 597, I-41058 VIGNOLA  
          (MO), Italy 
(540)  

CM COMPOSIT 
(591) Black, white 
(511)  12, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49271 A 
(800) 960748 
(731) Changsha Zoomlion Heavy Industry Science  
         & Technology Development Co., Ltd, 307  
          Yinpen Road (South), Changsha, Hunan  
           Province, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49273 A 
(800) 960755 
(731) Apple Inc.,  
          1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540) 

TIME CAPSULE 
(591) Black, white 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49274 A 
(800) 960772 
(731) Société des Produits Nestlé S.A., 
          CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540)  

CHEF MICHAEL'S 
(591) Black, white 
(511)  31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49276 A 
(800) 960785 
(731) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo  
         Kontsern "Kalina", 80, ul. Komsomolskaya,  
         RU-620138 Ekaterinburg, Russian Federation 
(540)  

 
(591) White, yellow, brown, dark blue 
(511)  03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49277 A 
(800) 960802 
(731) Limited Liability Company "GROUP OF  
         COMPANIES "FOXTROT",  
          Dorogozhytska St., 1 Kyiv 04119, Ukraine 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18,  
          20, 21, 34, 35, 36, 37, 39, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49278 A 
(800) 960835 
(731) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 
          45, Place Abel Gance, F-92100  
          BOULOGNE, France 
(540)  

ONYSTER 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49280 A 
(800) 960841 
(731) Winter Holding GmbH & Co KG,  
          Heidelberger Strasse 9-11 D-69226  
          Nussloch, Germany 
(540)  

 
(591) Grey 
(511)  03, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49281 A 
(800) 960909 
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited,  
          Dansom Lane Hull, Yorkshire HU8 7DS,  
          United Kingdom 
(540)  

 
(591) Shades of grey, shades of silver, shades of  
          red, yellow, orange, white and black 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49282 A 
(800) 960912 
(731) LABORATOIRES DE BIOLOGIE  
          VEGETALE YVES ROCHER S.A.,  
          La Croix des Archers, F-56200 LA  
          GACILLY, France 
(540) 

YVES ROCHER PARFUMS 
TENDRE JASMIN 

(591) Black, white 
(511)  03 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49283 A 
(800) 960923 
(731) Richemont International SA,  
          Route des Biches 10, CH-1752 Villars-sur- 
          -Glâne, Switzerland 
(540)  

DA VINCI 
(591) Black, white 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49301 A 
(800) 961110 
(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG, 
          Dieselstrasse 1, 84144 Geisenhausen,  
          Germany 
(540)  

WHITE POINT 
(591) Black, white 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49302 A 
(800) 961111 
(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG,  
         Dieselstrasse 1, 84144 Geisenhausen,  
         Germany 
(540) 

BLACK POINT 
(591) Black, white 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49303 A 
(800) 961112 
(731) Vestas Wind Systems A/S,  
          Alsvej 21, DK-8900 Randers, Denmark 
(540)  

 
(591) Blue 
(511)  07, 09, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49304 A 
(800) 961147 
(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG, 
          Dieselstrasse 1, 84144 Geisenhausen,  
          Germany 
(540)  

BLACK HAWK 
(591) Black, white 
(511)  34 
_________________________________________ 
 



GE      sasaqonlo niSnebi            biuleteni  #4              2009.02.25 

 

 

 76

(260) AM 2009 49305 A 
(800) 961152 
(731) AROL S.p.A., 
          Viale Italia, 193, I-14053 Canelli (AT), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07 
_________________________________________ 
(260) AM 2009 49306 A 
(800) 961154 
(731) robatex GmbH,  
          Am Förderturm 13, 52146 Würselen,  
          Germany 
(540)  

Lucem 
(591) Black, white 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49307 A 
(800) 961181 
(731) KRONOSPAN SK, s.r.o.,  
          Bardejovská 24, SK-080 01 Prešov, Slovakia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49308 A 
(800) 961182 
(731) Zentiva, a.s., 
         U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10,  
         Dolní Měcholupy, Czech Republic 
(540)  

EZEA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49309 A 
(800) 961183 
(731) Zentiva, a.s.,  
          U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10,  
          Dolní Měcholupy , Czech Republic 
(540)  

EZEN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49310 A 
(800) 961194 
(731) Ares Trading S.A.,  
         Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170  

         Aubonne, Switzerland 
(540) 

REBASSIST 
(591) Black, white 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49311 A 
(800) 961214 
(731) CZ LOKO,  
          a.s., Bezručovo nám. 580, CZ-560 02 Česká  
          Třebová, Czech Republic 
(540)  

 
(591) Blue, red, black and white 
(511)  12, 37, 39, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49312 A 
(800) 961219 
(731) Procter & Gamble International Operations  
          SA, Route de Saint-Georges 47, CH-1213  
          Petit-Lancy , Switzerland 
(540)  

CHRISTINA AGUILERA 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49313 A 
(800) 961256 
(731) Aktsionerne tovarystvo zakrytogo typu  
          "Kharkivska biskvitna fabryka",  
          vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49314 A 
(800) 961269 
(731) WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG,  
          Vienna Insurance Group, Schottenring 30,  
          A-1010 WIEN, Austria 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49315 A 
(800) 961273 
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.,  
          Ul. Wincentego Pola 21, PL-58-500 Jelenia  
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          Góra, Poland 
(540)  

LUXFEN 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49316 A 
(800) 961276 
(731) Global Property Consult spol. s r.o.,  
          Klimentská 46, CZ-110 02 Praha 1,  
          Czech Republic 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  36, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49317 A 
(800) 961277 
(731) Global Property Consult spol. s r.o.,  
           Klimentská 46, CZ-110 02 Praha 1, Czech  
           Republic 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  36, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49318 A 
(800) 961290 
(731) Exel Inc.,  
          570 Polaris Parkway Westerville, OH 43082,  
          USA 
(540)  

DEPICT 
(591) Black, white 
(511)  35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49319 A 
(800) 961350 
(731) POLIX d.o.o., 
          Jezerska ulica 7, SI-4226 Ziri, Slovenia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  06, 07, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49320 A 
(800) 961361 
(731) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A., 
          Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 221,  

          E-08041 BARCELONA, Spain 
(540)  

VALRELAX 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49321 A 
(800) 961366 
(731) ALFAINTERBEAUTEX,  
          S.L, C/ de la Madera, , E-28004 MADRID,  
           Spain 
(540)  

 
(591) Yellow, white 
(511)  03, 41, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49322 A 
(800) 961395 
(731) MONCIGALE,  
          Quai de la Paix, F-30300 BEAUCAIRE,  
           France 
(540)  

CICADA 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49324 A 
(800) 914275 
(731) Novartis AG, 
          CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

GALVUS MET 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49326 A 
(800) 946876 
(731) NOVARTIS AG,  
          CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

IMPRIDA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49327 A 
(800) 946878 
(731) NOVARTIS AG, 
          CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

DAFIRO 
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(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49413 A 
(800) 959014 
(731) PEKING UNIVERSITY FOUNDER  
          GROUP CO., LTD.,  
          The 9th Floor, Zhongguancun Founder  
            Building, No. 298 Chengfu Road, Haidan  
            District Beijing, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07, 09, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49414 A 
(800) 959032 
(731) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ),  
          Årstaängsvägen 19A, SE-117 97  
          STOCKHOLM, Sweden 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49415 A 
(800) 959036 
(731) Aktiebolaget No. 1 Brands,  
          Brunnemyrsvägen 7 SE-451 55, Uddevalla,  
          Sweden 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  32, 33, 34, 38, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49416 A 
(800) 959042 
(731) Pamoja Capital SA,  
          8, rue Emilie-Gourd, CH-1206 Genève,  
          Switzerland 
(540)  

PAMOJA CAPITAL 
(591) Black, white 
(511)  35, 36, 41, 42, 44, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49417 A 
(800) 959043 

(731) Videoserpel Ltd., 
          Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 16, 35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
(260) AM 2009 49421 A 
(800) 959044 
(731) Videoserpel Ltd.,  
          Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 16, 35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49422 A 
(800) 959045 
(731) Videoserpel Ltd.,  
          Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 16, 35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49423 A 
(800) 959046 
(731) Videoserpel Ltd., 
          Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland 
(540)  

CANAL DE LAS ESTRELLAS 
(591) Black, white 
(511)  09, 16, 35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49424 A 
(800) 959047 
(731) Videoserpel Ltd.,  
           Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland 
(540) 

EL CANAL DE LAS ESTRELLAS 
(591) Black, white 
(511)  09, 16, 35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49425 A 
(800) 959048 
(731) Videoserpel Ltd., 
          Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland 
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(540) 

TELEVISA 
(591) Black, white 
(511)  09, 16, 35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49426 A 
(800) 959056 
(731) Siemens Schweiz AG,  
          Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich,  
          Switzerland 
(540)  

Intrunet 
(591) Black, white 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49427 A 
(800) 959063 
(731) Societe anonyme "AZERFON,  
          Tbilisi perspective 3166, AZ-1122 Bakou,  
          Azerbaijan 
(540)  

 
(591) Red, white, grey, yellow and bordeaux 
(511)  38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49428 A 
(800) 959071 
(731) EROLKOM TEKSTIL INSAAT OTO  
          SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI,  
          Ikitelli Mehmet Akif Mahallesi Akarsu 1  
          Sokak No: 11 Kucukcekmece Istanbul,  
          Turkey 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  18, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49429 A 
(800) 959092 
(731) MASPICA srl, 
          Via Bologna, 2 int. 3, I-35020  
          CASALSERUGO (PD), Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49430 A 

(800) 959116 
(731) Firm "Soyuz-Victan" LTD (LLC),  
          38-B Shota Rustaveli street, app-t 12,  
          Kiev 01023, Ukraine 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49431 A 
(800) 959117 
(731) Firm "Soyuz-Victan" LTD (LLC),  
          38-B Shota Rustaveli street, app-t 12,  
           Kiev 01023, Ukraine 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49432 A 
(800) 959122 
(731) Pujiang Olymwind Clothing Co.,  
          Ltd, Qunan Village, Huangzhai Town,  
          Pujiang 322200 Zhejiang, China 
(540)  

LEMAR&DAULEY 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49433 A 
(800) 959123 
(731) Pujiang Olymwind Clothing Co.,  
          Ltd, Qunan Village, Huangzhai Town,  
          Pujiang 322200 Zhejiang, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49434 A 
(800) 959130 
(731) Firstcove Technology Ltd, 
          21 Priory Hall, Stillorgan, County Dublin,  
          Ireland 
(540)  

TOYJEWEL 
(591) Black, white 
(511)  14 
_________________________________________ 
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(260) AM 2009 49435 A 
(800) 959135 
(731) WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG,  
         Vienna Insurance Group, Schottenring 30,  
         A-1010 WIEN, Austria 
(540)  

 
(591) Red, black, blue, white 
(511)  36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49436 A 
(800) 959148 
(731) QUANZHOU JINSHAN STONE TOOLS  
          TECHNOLOGY LIMITED CO.,  
          Jiangnan New Hi-Tech Industrial Zone,  
          Quanzhou 362000 Fujian, China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03, 07, 08 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49437 A 
(800) 959149 
(731) International Cosmetics Associates,  
          Inc., 19734 Edina Lane Saratoga, CA 95070,  
          USA 
(540)  

MAXIMUM LASH 
(591) Black, white 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49494 A 
(800) 959731 
(731) Janssen Pharmaceutica NV,  
         Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
         Belgium 
(540)  

ONETOUCH SELECT 
(591) Black, white 
(511)  01, 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49495 A 
(800) 959736 
(731) Limited Liability Company "Kernel-Trade", 
         16, Nemyrovych-Danchenko Str. Kyiv  
          01133, Ukraine 
(540)  

 

(591) Black, white 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49496 A 
(800) 959742 
(731) Henkel KGaA,  
         Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf,  
         Germany 
(540)  

 
(591) Blue, yellow, white and black 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49497 A 
(800) 959752 
(731) Andreas Fleck,  
          Kellinghusenstr. 10, 20249 Hamburg,  
          Germany 
(540)  

Q3 
(591) Black, white 
(511)  12, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49501 A 
(800) 959782 
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.,   
          Ul. Wincentego Pola 21, PL-58-500 Jelenia  
          Góra, Poland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49502 A 
(800) 959783 
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.,  
          Ul. Wincentego Pola 21, PL-58-500 Jelenia  
          Góra, Poland 
(540) 

BETADERM 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49503 A 
(800) 959784 
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., 
          Ul. Wincentego Pola 21, PL-58-500 Jelenia  
          Góra, Poland 
(540)  
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BEDICORT G 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49504 A 
(800) 959785 
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., 
             Ul. Wincentego Pola 21, PL-58-500 Jelenia  
             Góra, Poland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49505 A 
(800) 959786 
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., 
          Ul. Wincentego Pola 21, PL-58-500 Jelenia  
          Góra, Poland 
(540)  

clovate 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2009 49506 A 
(800) 649438 
(731) CSC Pharmaceuticals Handels GmbH,  
          Gewerbestrasse 18-20, A-2102 Bisamberg ,  
           Austria 
(540) 

ERDOMED 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
 



5.2. registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
5.2. REGISTERED TRADE MARKS  
5.2. РЕГИСТРИТОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  

___________________________________________________________________________ 
 
(111) M 2009 019071 R 
(151) 2009 02 03 
(181) 2019 02 03 
(260) AM 2008 46592 A 
(220) 2008 01 15 
(732) შპს "აეა" 
          მეუნარგიას ქ.71, ბინა 23, 0101,  
           თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019072 R 
(151) 2009 02 03 
(181) 2019 02 03 
(260) AM 2008 46593 A 
(220) 2008 01 15 
(732) შპს "აეა" 
          მეუნარგიას ქ.71, ბინა 23, 0101,  
           თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019073 R 
(151) 2009 02 03 
(181) 2019 02 03 
(260) AM 2008 46594 A 
(220) 2008 01 15 
(732) შპს "აეა" 
          მეუნარგიას ქ.71, ბინა 23, 0101,  
           თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019074 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 40693 A 
(220) 2006 11 17 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემი (NL)- 
          -ვედენსვილ-ბრენჩი 
          მოოზახერშტრასე 2, Au, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019075 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 42491 A 
(220) 2007 11 22 
(732) შპს "ჯი-თი-სი & კომპანი" 
          აკაკი წერეთლის ქ.186,  4600, ქუთაისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019076 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 43150 A 
(220) 2007 05 24 
(732) შპს "ჯორჯიან ბიზნეს ვიქ" 
          თხინვალის 9/7, 0108, თბილისი,  

          საქართველო 
_________________________________________ 
(111) M 2009 019077 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 45194 A 
(220) 2007 10 18 
(732) მის იუნივერს ლ.პ., ლლლპ, დელავერის 
          შტატის კომანდიტური საზოგადოება 
          1370 ავენიუ ოფ ზე ამერიკასი, ნიუ- 
          -იორკი, ნიუ-იორკი 10019, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019078 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 45262 A 
(220) 2007 10 24 
(732) მის იუნივერს ლ.პ., ლლლპ, დელავერის 
          შტატის კომანდიტური საზოგადოება 
          1370 ავენიუ ოფ ზე ამერიკასი, ნიუ- 
          -იორკი, ნიუ-იორკი 10019, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019079 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 45282 A 
(220) 2007 10 25 
(732) მამუკა ახვლედიანი 
          ნუცუბიძის მე-5 მ/რაიონი, კორპუსი 2,  
          ბინა 2, 0183, თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019080 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 45283 A 
(220) 2007 10 26 
(732) მამუკა ახვლედიანი 
          ნუცუბიძის მე-5 მ/რაიონი, კორპუსი 2,  
          ბინა 2, 0183, თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019081 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 45768 A 
(220) 2007 11 22 
(732) შპს "ჯი-თი-სი & კომპანი" 
          აკაკი წერეთლის ქ.186, 4600, ქუთაისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019082 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
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(260) AM 2008 45811 A 
(220) 2007 11 26 
(732) ჟენომ სევინგ მაშინ კომპანი ლიმიტიდ 
          N1-1, კიობასი, 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
         იაპონია 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019083 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46315 A 
(220) 2007 12 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)  
         ლიმიტიდ 
          გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
         ლონდონი WC 2R 2PG, შეერთებული  
         სამეფო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019084 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46468 A 
(220) 2008 01 08 
(732) სს "გომის სპირტის და არყის კომპანია" 
          სოფელი გომი, 5702, ხაშური,  
           საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019085 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46495 A 
(220) 2008 01 09 
(732) ჯენერალ მოტორს კორპორეიშენ 
          300 რენეისენს სენტერი, დეტროიტი,  
          48265-3000 მიჩიგანი, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019086 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46597 A 
(220) 2008 01 17 
(732) სააქციო საზოგადოება "ალიანს ჯგუფი  
          ჰოლდინგი" 
          თ. ჭოველიძის 24, 0108, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019087 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46712 A 
(220) 2008 01 25 
(732) შპს "მაგი სტილი" 
          ქინძმარაულის ქ. #15, 0168, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 

(111) M 2009 019088 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46920 A 
(220) 2008 02 06 
(732) ალექსანდრე ბაკურიძე 
ჯანაშიას ქ.30/35, 0179, თბილისი, 
საქართველო 
_________________________________________ 
 
 
(111) M 2009 019089 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46921 A 
(220) 2008 02 06 
(732) ალექსანდრე ბაკურიძე 
          ჯანაშიას ქ.30/35, 0179, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
 
(111) M 2009 019090 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46922 A 
(220) 2008 02 06 
(732) ალექსანდრე ბაკურიძე 
          ჯანაშიას ქ.30/35, 0179, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
 
(111) M 2009 019091 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 46923 A 
(220) 2008 02 06 
(732) ალექსანდრე ბაკურიძე 
          ჯანაშიას ქ.30/35, 0179, თბილისი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
 
(111) M 2009 019092 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) _ 
(220) 2008 02 21 
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ 
          ფრიდრიხ-ებერტ-ალეე 140, 53113 ბონი,  
          გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019093 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) _ 
(220) 2008 07 17 
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(732) სანოფი პასტერ 
          2, ავენიუ პონ პასტერი-69007, ლიონსი,  
          საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
 
(111) M 2009 019094 R 
(151) 2009 02 13 
(181) 2019 02 13 
(260) AM 2008 43838 A 
(220) 2007 07 23 
(732) შპს "თ.ბ.თ. ჯგუფი" 
          გამსახურდიას გამზ.24ა, ბინა 18, 0194,  
          თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 



5.3. saerTaSoriso registrirebuli sasaqonlo niSnebi  

5.3. INTERNATIONAL REGISTERED TRADE MARKS  
5.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГИСТРИТОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

___________________________________________________________________________ 
 

(260) AM 2008 39899 A 
(800) 892079 
(151) 2006 05 18 
(181) 2016 05 18 
(511)  03, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44775 A 
(800) 931259 
(151) 2007 04 18 
(181) 2017 04 18 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44814 A 
(800) 931750 
(151) 2007 02 13 
(181) 2017 02 13 
(511)  12, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45407 A 
(800) 936919 
(151) 2007 08 24 
(181) 2017 08 24 
(511)  09, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45408 A 
(800) 936920 
(151) 2007 08 24 
(181) 2017 08 24 
(511)  09, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45509 A 
(800) 937943 
(151) 2007 02 07 
(181) 2017 02 07 
(511)  07, 08 
_________________________________________ 
 
 
(260) AM 2008 45511 A 
(800) 937988 
(151) 2007 08 20 
(181) 2017 08 20 
(511)  18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 45584 A 
(800) 938637 
(151) 2007 08 22 
(181) 2017 08 22 
(511)  03, 05, 08, 14, 18, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
          43, 44 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 45812 A 
(800) 940151 
(151) 2007 06 06 
(181) 2017 06 06 
(511)  11, 20, 24 
_________________________________________ 
 
 
(260) AM 2008 45831 A 
(800) 817717 
(151) 2003 09 08 
(181) 2013 09 08 
(511)  18 
_________________________________________ 
 
 
(260) AM 2008 45842 A 
(800) 907565 
(151) 2005 12 14 
(181) 2015 12 14 
(511)  01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46240 A 
(800) 942544 
(151) 2007 04 09 
(181) 2017 04 09 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46241 A 
(800) 942550 
(151) 2007 05 28 
(181) 2017 05 28 
(511)  03, 05, 10, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46243 A 
(800) 942618 
(151) 2007 10 16 
(181) 2017 10 16 
(511)  09, 12, 16, 19, 35, 37, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46244 A 
(800) 942651 
(151) 2007 10 31 
(181) 2017 10 31 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46245 A 
(800) 942654 
(151) 2007 10 22 
(181) 2017 10 22 
(511)  12 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46246 A 
(800) 942659 
(151) 2007 04 24 
(181) 2017 04 24 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46247 A 
(800) 942672 
(151) 2007 09 17 
(181) 2017 09 17 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46248 A 
(800) 942676 
(151) 2007 09 13 
(181) 2017 09 13 
(511)  28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46249 A 
(800) 942679 
(151) 2007 09 21 
(181) 2017 09 21 
(511)  32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46250 A 
(800) 942705 
(151) 2007 10 10 
(181) 2017 10 10 
(511)  17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46251 A 
(800) 942706 
(151) 2007 10 10 
(181) 2017 10 10 
(511)  17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46253 A 
(800) 942730 
(151) 2007 08 20 
(181) 2017 08 20 
(511)  36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46508 A 
(800) 944324 
(151) 2007 10 22 
(181) 2017 10 22 
(511)  09, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46509 A 
(800) 944325 
(151) 2007 10 22 

(181) 2017 10 22 
(511)  09, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46510 A 
(800) 944331 
(151) 2007 07 04 
(181) 2017 07 04 
(511)  16, 35, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46511 A 
(800) 944343 
(151) 2007 09 06 
(181) 2017 09 06 
(511)  43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46512 A 
(800) 944354 
(151) 2007 07 13 
(181) 2017 07 13 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46513 A 
(800) 944360 
(151) 2007 10 25 
(181) 2017 10 25 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46514 A 
(800) 944362 
(151) 2007 11 02 
(181) 2017 11 02 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46515 A 
(800) 944388 
(151) 2007 06 15 
(181) 2017 06 15 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46516 A 
(800) 944389 
(151) 2007 06 15 
(181) 2017 06 15 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46517 A 
(800) 944390 
(151) 2007 06 15 
(181) 2017 06 15 
(511)  05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46518 A 
(800) 944395 
(151) 2007 07 02 
(181) 2017 07 02 
(511)  03, 05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46519 A 
(800) 944396 
(151) 2007 07 02 
(181) 2017 07 02 
(511)  03, 05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46520 A 
(800) 944397 
(151) 2007 07 02 
(181) 2017 07 02 
(511)  03, 05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46521 A 
(800) 944398 
(151) 2070 06 12 
(181) 2080 06 12 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46522 A 
(800) 944399 
(151) 2007 06 12 
(181) 2017 06 12 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46523 A 
(800) 944408 
(151) 2007 07 03 
(181) 2017 07 03 
(511)  20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46524 A 
(800) 944410 
(151) 2007 07 09 
(181) 2017 07 09 
(511)  01, 17, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46525 A 
(800) 944430 
(151) 2007 08 14 
(181) 2017 08 14 
(511)  25, 32, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46526 A 
(800) 944436 
(151) 2007 09 10 

(181) 2017 09 10 
(511)  01, 03, 05, 29, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46527 A 
(800) 944497 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46528 A 
(800) 944499 
(151) 2007 10 02 
(181) 2017 10 02 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46529 A 
(800) 944559 
(151) 2007 11 12 
(181) 2017 11 12 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46530 A 
(800) 944576 
(151) 2007 09 14 
(181) 2017 09 14 
(511)  28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46531 A 
(800) 944603 
(151) 2007 10 18 
(181) 2017 10 18 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46532 A 
(800) 944604 
(151) 2007 10 26 
(181) 2017 10 26 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46533 A 
(800) 944605 
(151) 2007 10 26 
(181) 2017 10 26 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46534 A 
(800) 944606 
(151) 2007 10 26 
(181) 2017 10 26 
(511)  29 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46535 A 
(800) 944607 
(151) 2007 10 26 
(181) 2017 10 26 
(511)  29 
_________________________________________ 
(260) AM 2008 46538 A 
(800) 944609 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46539 A 
(800) 944610 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46540 A 
(800) 944621 
(151) 2007 11 15 
(181) 2017 11 15 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46541 A 
(800) 944634 
(151) 2007 10 24 
(181) 2017 10 24 
(511)  03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46542 A 
(800) 944635 
(151) 2007 10 24 
(181) 2017 10 24 
(511)  03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46543 A 
(800) 944658 
(151) 2007 10 26 
(181) 2017 10 26 
(511)  05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46544 A 
(800) 944659 
(151) 2007 10 26 
(181) 2017 10 26 
(511)  05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46545 A 
(800) 944660 
(151) 2007 10 26 
(181) 2017 10 26 

(511)  05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46546 A 
(800) 152877 
(151) 2001 04 09 
(181) 2011 04 09 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46547 A 
(800) 176386 
(151) 2004 04 14 
(181) 2014 04 14 
(511)  07, 09, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46548 A 
(800) 414037 
(151) 2005 03 13 
(181) 2015 03 13 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46549 A 
(800) 516539 
(151) 2007 11 09 
(181) 2017 11 09 
(511)  03, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46550 A 
(800) 523214 
(151) 1998 05 12 
(181) 2008 05 12 
(511)  06, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46551 A 
(800) 533435 
(151) 1998 11 17 
(181) 2008 11 17 
(511)  01, 09, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46552 A 
(800) 647540 
(151) 2005 11 16 
(181) 2015 11 16 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46553 A 
(800) 726778 
(151) 1999 10 20 
(181) 2009 10 20 
(511)  07, 09, 11, 12, 37, 41 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46554 A 
(800) 744154 
(151) 2000 10 23 
(181) 2010 10 23 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46555 A 
(800) 759610 
(151) 2001 05 15 
(181) 2011 05 15 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46556 A 
(800) 816397 
(151) 2003 11 19 
(181) 2013 11 19 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46557 A 
(800) 822709 
(151) 2004 03 18 
(181) 2014 03 18 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46558 A 
(800) 831061 
(151) 2004 06 03 
(181) 2014 06 03 
(511)  05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46559 A 
(800) 850115 
(151) 2005 05 23 
(181) 2015 05 23 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46560 A 
(800) 855630 
(151) 2005 03 15 
(181) 2015 03 15 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46562 A 
(800) 879779 
(151) 2006 03 01 
(181) 2016 03 01 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46563 A 
(800) 893245 
(151) 2005 06 06 

(181) 2015 06 06 
(511)  35, 36, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46564 A 
(800) 907474 
(151) 2006 09 20 
(181) 2016 09 20 
(511)  09, 35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46565 A 
(800) 912167 
(151) 2006 11 17 
(181) 2016 11 17 
(511)  32, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46566 A 
(800) 932764 
(151) 2007 06 28 
(181) 2017 06 28 
(511)  07, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46619 A 
(800) 944688 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  25, 28, 41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46621 A 
(800) 944694 
(151) 2007 10 24 
(181) 2017 10 24 
(511)  03, 05, 08, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46622 A 
(800) 944700 
(151) 2007 10 24 
(181) 2017 10 24 
(511)  03, 05, 08, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46623 A 
(800) 944738 
(151) 2007 05 30 
(181) 2017 05 30 
(511)  35, 38, 39, 41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46624 A 
(800) 944743 
(151) 2007 05 17 
(181) 2017 05 17 
(511)  03, 14, 18, 20, 25 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46625 A 
(800) 944774 
(151) 2007 11 16 
(181) 2017 11 16 
(511)  03, 14, 18, 30, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46626 A 
(800) 944780 
(151) 2007 06 22 
(181) 2017 06 22 
(511)  11, 20, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46627 A 
(800) 944807 
(151) 2007 10 04 
(181) 2017 10 04 
(511)  11, 35, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46628 A 
(800) 944820 
(151) 2007 11 14 
(181) 2017 11 14 
(511)  38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46629 A 
(800) 944824 
(151) 2007 10 29 
(181) 2017 10 29 
(511)  09, 14, 16, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46646 A 
(800) 945079 
(151) 2007 10 04 
(181) 2017 10 04 
(511)  02 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46647 A 
(800) 945116 
(151) 2007 07 03 
(181) 2017 07 03 
(511)  06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46648 A 
(800) 945118 
(151) 2007 07 03 
(181) 2017 07 03 
(511)  01, 06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46649 A 
(800) 945119 
(151) 2007 07 05 

(181) 2017 07 05 
(511)  06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46651 A 
(800) 945126 
(151) 2007 08 06 
(181) 2017 08 06 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46652 A 
(800) 945144 
(151) 2007 09 26 
(181) 2017 09 26 
(511)  08, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 33, 34, 41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46653 A 
(800) 945205 
(151) 2007 11 09 
(181) 2017 11 09 
(511)  12, 18, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46654 A 
(800) 945236 
(151) 2007 09 13 
(181) 2017 09 13 
(511)  30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46656 A 
(800) 945279 
(151) 2007 11 26 
(181) 2017 11 26 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46657 A 
(800) 945294 
(151) 2007 10 04 
(181) 2017 10 04 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46658 A 
(800) 945297 
(151) 2007 10 26 
(181) 2017 10 26 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46659 A 
(800) 945310 
(151) 2007 10 31 
(181) 2017 10 31 
(511)  03 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 46660 A 
(800) 945311 
(151) 2007 11 21 
(181) 2017 11 21 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46662 A 
(800) 945330 
(151) 2007 10 03 
(181) 2017 10 03 
(511)  01, 03, 05, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46663 A 
(800) 945353 
(151) 2007 05 25 
(181) 2017 05 25 
(511)  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 16, 17, 19,  
           31, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46664 A 
(800) 945398 
(151) 2007 11 15 
(181) 2017 11 15 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46666 A 
(800) 945409 
(151) 2007 11 08 
(181) 2017 11 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46667 A 
(800) 945417 
(151) 2007 11 05 
(181) 2017 11 05 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46668 A 
(800) 414035 
(151) 2005 03 13 
(181) 2015 03 13 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46669 A 
(800) 654237 
(151) 2006 03 15 
(181) 2016 03 15 
(511)  03, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46670 A 
(800) 693994 

(151) 1998 06 03 
(181) 2008 06 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46671 A 
(800) 706338 
(151) 1998 12 31 
(181) 2008 12 31 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46672 A 
(800) 759612 
(151) 2001 05 15 
(181) 2011 05 15 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46673 A 
(800) 820758 
(151) 2004 01 22 
(181) 2014 01 22 
(511)  05, 09, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46674 A 
(800) 831331 
(151) 2004 03 04 
(181) 2014 03 04 
(511)  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17,  
           19, 20, 21, 27, 35, 37, 38, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46675 A 
(800) 889186 
(151) 2006 03 01 
(181) 2016 03 01 
(511)  01, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46676 A 
(800) 893078 
(151) 2006 06 07 
(181) 2016 06 07 
(511)  29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46677 A 
(800) 915803 
(151) 2007 01 05 
(181) 2017 01 05 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46678 A 
(800) 916583 
(151) 2007 01 05 
(181) 2017 01 05 
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(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46722 A 
(800) 945454 
(151) 2007 11 07 
(181) 2017 11 07 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46723 A 
(800) 945460 
(151) 2007 07 26 
(181) 2017 07 26 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46724 A 
(800) 945478 
(151) 2007 10 12 
(181) 2017 10 12 
(511)  36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46726 A 
(800) 945503 
(151) 2007 07 21 
(181) 2017 07 21 
(511)  28, 39, 41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46727 A 
(800) 945506 
(151) 2007 11 14 
(181) 2017 11 14 
(511)  05, 10, 16, 28 
_________________________________________ 
 
 
(260) AM 2008 46728 A 
(800) 945507 
(151) 2007 11 14 
(181) 2017 11 14 
(511)  05, 10, 16, 28 
_________________________________________ 
 
 
(260) AM 2008 46729 A 
(800) 945511 
(151) 2007 11 05 
(181) 2017 11 05 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
 
(260) AM 2008 46730 A 
(800) 945512 
(151) 2007 10 22 
(181) 2017 10 22 
(511)  05 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 46731 A 
(800) 945529 
(151) 2007 05 04 
(181) 2017 05 04 
(511)  03, 16, 21, 35, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46732 A 
(800) 945531 
(151) 2007 06 02 
(181) 2017 06 02 
(511)  05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46738 A 
(800) 945577 
(151) 2007 09 14 
(181) 2017 09 14 
(511)  09, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46739 A 
(800) 945617 
(151) 2007 09 27 
(181) 2017 09 27 
(511)  05, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46740 A 
(800) 945650 
(151) 2007 11 05 
(181) 2017 11 05 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46741 A 
(800) 945658 
(151) 2007 11 05 
(181) 2017 11 05 
(511)  35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46742 A 
(800) 945664 
(151) 2007 11 15 
(181) 2017 11 15 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46743 A 
(800) 945667 
(151) 2007 11 08 
(181) 2017 11 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46746 A 
(800) 945670 
(151) 2007 11 08 
(181) 2017 11 08 
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(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46747 A 
(800) 945671 
(151) 2007 11 08 
(181) 2017 11 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46748 A 
(800) 945688 
(151) 2007 11 07 
(181) 2017 11 07 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46749 A 
(800) 945701 
(151) 2007 10 31 
(181) 2017 10 31 
(511)  16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46751 A 
(800) 945707 
(151) 2007 11 08 
(181) 2017 11 08 
(511)  05, 10, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46753 A 
(800) 945715 
(151) 2007 11 13 
(181) 2017 11 13 
(511)  43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46754 A 
(800) 945725 
(151) 2007 11 12 
(181) 2017 11 12 
(511)  05, 10, 35, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46756 A 
(800) 945742 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46759 A 
(800) 945749 
(151) 2007 10 04 
(181) 2017 10 04 
(511)  33 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 46760 A 
(800) 945750 
(151) 2007 10 04 
(181) 2017 10 04 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46761 A 
(800) 945756 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46762 A 
(800) 945757 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46763 A 
(800) 945758 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46765 A 
(800) 945761 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46766 A 
(800) 945762 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46767 A 
(800) 945763 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46768 A 
(800) 945797 
(151) 2007 08 16 
(181) 2017 08 16 
(511)  09, 16, 35, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46769 A 
(800) 945802 
(151) 2007 09 13 
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(181) 2017 09 13 
(511)  17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46770 A 
(800) 945804 
(151) 2007 09 13 
(181) 2017 09 13 
(511)  17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46771 A 
(800) 945810 
(151) 2007 10 18 
(181) 2017 10 18 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46774 A 
(800) 945821 
(151) 2007 10 10 
(181) 2017 10 10 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46775 A 
(800) 945822 
(151) 2007 10 10 
(181) 2017 10 10 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46776 A 
(800) 945829 
(151) 2007 10 04 
(181) 2017 10 04 
(511)  02 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46777 A 
(800) 945831 
(151) 2007 11 03 
(181) 2017 11 03 
(511)  01, 03, 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46778 A 
(800) 945833 
(151) 2007 10 10 
(181) 2017 10 10 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46779 A 
(800) 945837 
(151) 2007 11 27 
(181) 2017 11 27 
(511)  25 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 46784 A 
(800) 945927 
(151) 2006 12 01 
(181) 2016 12 01 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46785 A 
(800) 945928 
(151) 2007 09 18 
(181) 2017 09 18 
(511)  35, 38, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46786 A 
(800) 945975 
(151) 2007 10 01 
(181) 2017 10 01 
(511)  06, 30, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46789 A 
(800) 946004 
(151) 2007 10 05 
(181) 2017 10 05 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46790 A 
(800) 946022 
(151) 2007 11 02 
(181) 2017 11 02 
(511)  35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46791 A 
(800) 946023 
(151) 2007 11 02 
(181) 2017 11 02 
(511)  35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46792 A 
(800) 946025 
(151) 2007 11 02 
(181) 2017 11 02 
(511)  35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46793 A 
(800) 946033 
(151) 2007 10 24 
(181) 2017 10 24 
(511)  09, 35, 37, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46794 A 
(800) 946080 
(151) 2007 06 04 
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(181) 2017 06 04 
(511)  09, 37, 42, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46795 A 
(800) 946122 
(151) 2001 10 29 
(181) 2011 10 29 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46797 A 
(800) 946139 
(151) 2007 11 06 
(181) 2017 11 06 
(511)  39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46799 A 
(800) 946157 
(151) 2007 11 15 
(181) 2017 11 15 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46800 A 
(800) 946158 
(151) 2007 11 15 
(181) 2017 11 15 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46801 A 
(800) 946159 
(151) 2007 11 15 
(181) 2017 11 15 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46802 A 
(800) 946166 
(151) 2007 11 20 
(181) 2017 11 20 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46803 A 
(800) 946167 
(151) 2007 11 01 
(181) 2017 11 01 
(511)  03, 14, 16, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46804 A 
(800) 946171 
(151) 2007 10 31 
(181) 2017 10 31 
(511)  25 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 46805 A 
(800) 946185 
(151) 2007 10 31 
(181) 2017 10 31 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46808 A 
(800) 946247 
(151) 2007 11 07 
(181) 2017 11 07 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46809 A 
(800) 946260 
(151) 2007 05 25 
(181) 2017 05 25 
(511)  09, 15, 16, 18, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46810 A 
(800) 946286 
(151) 2007 06 26 
(181) 2017 06 26 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46811 A 
(800) 946297 
(151) 2007 09 04 
(181) 2017 09 04 
(511)  11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46812 A 
(800) 946302 
(151) 2007 09 26 
(181) 2017 09 26 
(511)  09, 16, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46813 A 
(800) 946315 
(151) 2007 09 17 
(181) 2017 09 17 
(511)  03, 04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46815 A 
(800) 946324 
(151) 2007 10 19 
(181) 2017 10 19 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46816 A 
(800) 946354 
(151) 2007 10 25 
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(181) 2017 10 25 
(511)  19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 46817 A 
(800) 946361 
(151) 2007 11 13 
(181) 2017 11 13 
(511)  43 
_________________________________________ 
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6. sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi 
6.1. sasaqonlo niSnebi 
6.1.1. sasaqonlo niSnis registraciis nomerTan ganacxadis nomris,  
          ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomerTan   
          Sesabamisobis cxrili 
6. CLASSIFICATION INDEXES AND CONCORDANCE TABLES  
6.1. TRADE MARKS 
6.1.1. Concordance table of numbers of applications and publication data with reference  
           to trademark registration numbers 
6. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ И ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЙ 
6.1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
6.1.1. Таблица соответствий номеров заявок и данных публикаций с номерами  
           регистрации товарных знаков 
 

registraciis 
nomeri 

(111) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 

ganacxadis  
gamoqveynebis  
nomeri (260) 

 monacemebi 
biuletenis 

nomeri 
1 2 3 4 

M 2009 19071 R  AM 2008 46592 AM 2008 46592 A No20(264) 2008 
M 2009 19072 R  AM 2008 46593 AM 2008 46593 A No20(264) 2008 
M 2009 19073 R  AM 2008 46594 AM 2008 46594 A No20(264) 2008 
M 2009 19074 R  AM 2006 40693 AM 2008 40693 A No13(257) 2008 
M 2009 19075 R  AM 2007 42491 AM 2008 42491 A No15(259) 2008 
M 2009 19076 R  AM 2007 43150 AM 2008 43150 A No12(256) 2008 
M 2009 19077 R  AM 2007 45194 AM 2008 45194 A No16(260) 2008 
M 2009 19078 R  AM 2007 45262 AM 2008 45262 A No16(260) 2008 
M 2009 19079 R  AM 2007 45282 AM 2008 45282 A No13(257) 2008 
M 2009 19080 R  AM 2007 45283 AM 2008 45283 A No13(257) 2008 
M 2009 19081 R  AM 2007 45768 AM 2008 45768 A No15(259) 2008 
M 2009 19082 R  AM 2007 45811 AM 2008 45811 A No15(259) 2008 
M 2009 19083 R  AM 2007 46315 AM 2008 46315 A No16(260) 2008 
M 2009 19084 R  AM 2008 46468 AM 2008 46468 A No20(264) 2008 
M 2009 19085 R  AM 2008 46495 AM 2008 46495 A No20(264) 2008 
M 2009 19086 R  AM 2008 46597 AM 2008 46597 A No20(264) 2008 
M 2009 19087 R  AM 2008 46712 AM 2008 46712 A No20(264) 2008 
M 2009 19088 R  AM 2008 46920 AM 2008 46920 A No21(265) 2008 
M 2009 19089 R  AM 2008 46921 AM 2008 46921 A No21(265) 2008 
M 2009 19090 R  AM 2008 46922 AM 2008 46922 A No21(265) 2008 
M 2009 19091 R  AM 2008 46923 AM 2008 46923 A No21(265) 2008 
M 2009 19092 R  AM 2008 47245 _ No4(272) 2009 
M 2009 19093 R  AM 2008 48992 _ No4(272) 2009 
M 2009 19094 R  AM 2007 43838 AM 2008 43838 A No21(265) 2008 
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6.1.2.  sasaqonlo niSnis gamoqveynebis nomrisa da  ganacxadis nomris  
           Sesabamisobis cxrili 
6.1.2. Concordance table of numbers of published trademark applications with reference to  
           numbers of applications 
6.1.2. Таблица соответствий номеров публикaций товарных знаков и номеров заявок 
 
 

 

gamoqveynebis 
nomeri 

(260) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 

gamoqveynebis 
nomeri 

(260) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 
1 2 3 4 

AM 2009 45519 A  AM 2007 45519 AM 2009 47859 A  AM 2008 47859 
AM 2009 45520 A  AM 2007 45520 AM 2009 47861 A  AM 2008 47861 
AM 2009 45952 A  AM 2007 45952 AM 2009 47862 A  AM 2008 47862 
AM 2009 46701 A  AM 2008 46701 AM 2009 47863 A  AM 2008 47863 
AM 2009 46962 A  AM 2008 46962 AM 2009 47867 A  AM 2008 47867 
AM 2009 47231 A  AM 2008 47231 AM 2009 47959 A  AM 2008 47959 
AM 2009 47396 A  AM 2008 47396 AM 2009 47960 A  AM 2008 47960 
AM 2009 47397 A  AM 2008 47397 AM 2009 47962 A  AM 2008 47962 
AM 2009 47441 A  AM 2008 47441 AM 2009 47963 A  AM 2008 47963 
AM 2009 47539 A  AM 2008 47539 AM 2009 47983 A  AM 2008 47983 
AM 2009 47546 A  AM 2008 47546 AM 2009 48028 A  AM 2008 48028 
AM 2009 47547 A  AM 2008 47547 AM 2009 48070 A  AM 2008 48070 
AM 2009 47648 A  AM 2008 47648 AM 2009 48084 A  AM 2008 48084 
AM 2009 47663 A  AM 2008 47663 AM 2009 48085 A  AM 2008 48085 
AM 2009 47668 A  AM 2008 47668 AM 2009 48086 A  AM 2008 48086 
AM 2009 47672 A  AM 2008 47672 AM 2009 48091 A  AM 2008 48091 
AM 2009 47858 A  AM 2008 47858 AM 2009 48092 A  AM 2008 48092 
AM 2009 48106 A  AM 2008 48106 AM 2009 48224 A  AM 2008 48224 
AM 2009 48111 A  AM 2008 48111 AM 2009 48225 A  AM 2008 48225 
AM 2009 48116 A  AM 2008 48116 AM 2009 48226 A  AM 2008 48226 
AM 2009 48118 A  AM 2008 48118 AM 2009 48239 A  AM 2008 48239 
AM 2009 48130 A  AM 2008 48130 AM 2009 48240 A  AM 2008 48240 
AM 2009 48131 A  AM 2008 48131 AM 2009 48242 A  AM 2008 48242 
AM 2009 48132 A  AM 2008 48132 AM 2009 48243 A  AM 2008 48243 
AM 2009 48133 A  AM 2008 48133 AM 2009 48244 A  AM 2008 48244 
AM 2009 48134 A  AM 2008 48134 AM 2009 48247 A  AM 2008 48247 
AM 2009 48140 A  AM 2008 48140 AM 2009 48253 A  AM 2008 48253 
AM 2009 48221 A  AM 2008 48221 AM 2009 48463 A  AM 2008 48463 
AM 2009 48222 A  AM 2008 48222 AM 2009 48701 A  AM 2008 48701 
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6.1.3. sasaqonlo niSnis ganacxadis gamoqveynebis nomris sistemuri 
       saZiebeli saqonlis da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

 
saqonlis da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis gamo-
qveynebis nomeri

(260) 

saqonlis da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis gamo-
qveynebis nomeri

(260) 

1 2 3 4 
1 AM 2009 48028 A 9 AM 2009 48070 A 
1 AM 2009 48243 A 9 AM 2009 48131 A 
1 AM 2009 48244 A 9 AM 2009 48243 A 
1 AM 2009 48247 A 9 AM 2009 48244 A 
2 AM 2009 48028 A 10 AM 2009 48243 A 
3 AM 2009 47663 A 10 AM 2009 48244 A 
3 AM 2009 48091 A 10 AM 2009 48247 A 
3 AM 2009 48092 A 11 AM 2009 45519 A 
3 AM 2009 48243 A 11 AM 2009 45520 A 
3 AM 2009 48244 A 11 AM 2009 46701 A 
3 AM 2009 48701 A 11 AM 2009 46962 A 
5 AM 2009 47441 A 11 AM 2009 47231 A 
5 AM 2009 47648 A 12 AM 2009 45519 A 
5 AM 2009 47858 A 12 AM 2009 45520 A 
5 AM 2009 47859 A 12 AM 2009 47231 A 
5 AM 2009 47867 A 12 AM 2009 48130 A 
5 AM 2009 47962 A 12 AM 2009 48239 A 
5 AM 2009 47963 A 12 AM 2009 48240 A 
5 AM 2009 48106 A 14 AM 2009 47663 A 
5 AM 2009 48111 A 14 AM 2009 48131 A 
5 AM 2009 48226 A 16 AM 2009 46962 A 
5 AM 2009 48243 A 16 AM 2009 47672 A 
5 AM 2009 48244 A 16 AM 2009 48085 A 
5 AM 2009 48247 A 16 AM 2009 48221 A 
7 AM 2009 45519 A 16 AM 2009 48243 A 
7 AM 2009 45520 A 16 AM 2009 48244 A 
7 AM 2009 46962 A 17 AM 2009 48028 A 
7 AM 2009 47231 A 18 AM 2009 48131 A 
7 AM 2009 48116 A 19 AM 2009 48028 A 
9 AM 2009 45519 A 21 AM 2009 47663 A 
9 AM 2009 45520 A 25 AM 2009 47663 A 
9 AM 2009 46962 A 25 AM 2009 48134 A 
9 AM 2009 47231 A 25 AM 2009 48463 A 

28 AM 2009 48221 A 37 AM 2009 45520 A 
29 AM 2009 47863 A 37 AM 2009 45952 A 
29 AM 2009 48243 A 37 AM 2009 46962 A 
29 AM 2009 48244 A 37 AM 2009 47231 A 
30 AM 2009 47959 A 37 AM 2009 47396 A 
30 AM 2009 47960 A 37 AM 2009 47397 A 
30 AM 2009 48243 A 37 AM 2009 47539 A 
30 AM 2009 48244 A 38 AM 2009 47539 A 
31 AM 2009 48243 A 38 AM 2009 48140 A 
31 AM 2009 48244 A 39 AM 2009 45952 A 
32 AM 2009 47546 A 39 AM 2009 47396 A 
32 AM 2009 47547 A 39 AM 2009 47397 A 
32 AM 2009 47668 A 39 AM 2009 47539 A 
32 AM 2009 48243 A 39 AM 2009 48225 A 
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1 2 3 4 
32 AM 2009 48244 A 40 AM 2009 45519 A 
33 AM 2009 47668 A 40 AM 2009 45520 A 
33 AM 2009 47983 A 40 AM 2009 47231 A 
33 AM 2009 48243 A 40 AM 2009 47539 A 
33 AM 2009 48244 A 41 AM 2009 45519 A 
34 AM 2009 48118 A 41 AM 2009 45520 A 
34 AM 2009 48132 A 41 AM 2009 47231 A 
34 AM 2009 48133 A 41 AM 2009 47396 A 
34 AM 2009 48224 A 41 AM 2009 47397 A 
34 AM 2009 48242 A 41 AM 2009 47539 A 
34 AM 2009 48243 A 41 AM 2009 48086 A 
34 AM 2009 48244 A 42 AM 2009 45519 A 
35 AM 2009 45519 A 42 AM 2009 45520 A 
35 AM 2009 45520 A 42 AM 2009 47231 A 
35 AM 2009 46962 A 42 AM 2009 47539 A 
35 AM 2009 47231 A 43 AM 2009 47396 A 
35 AM 2009 47539 A 43 AM 2009 47397 A 
35 AM 2009 47663 A 43 AM 2009 47539 A 
35 AM 2009 48084 A 43 AM 2009 47668 A 
35 AM 2009 48131 A 43 AM 2009 48225 A 
35 AM 2009 48222 A 43 AM 2009 48243 A 
35 AM 2009 48243 A 43 AM 2009 48244 A 
35 AM 2009 48244 A 43 AM 2009 48253 A 
36 AM 2009 45519 A 44 AM 2009 47396 A 
36 AM 2009 45520 A 44 AM 2009 47397 A 
36 AM 2009 47231 A 44 AM 2009 47539 A 
36 AM 2009 47396 A 44 AM 2009 47861 A 
36 AM 2009 47397 A 44 AM 2009 47862 A 
36 AM 2009 47539 A 44 AM 2009 48243 A 
36 AM 2009 48222 A 44 AM 2009 48244 A 
37 AM 2009 45519 A 45 AM 2009 47539 A 

 
 
 
 
 
 
 



7. oficialuri Setyobineba 

7.1. sasaqonlo niSnis samarTlebrivi statusis cvlilebebi  

7.1.1. sasaqonlo niSnis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 

7. OFFICIAL INFORMATION 
7.1. CHANGES IN LEGAL STATUS OF TRADE MARKS 
7.1.1. RENEWAL OF TRADE MARKS REGISTRATION 
7. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
7.1. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ТОВАРНОГО ЗНАКА 
7.1.1. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

__________________________________________________________________________________________ 
 
(111) M 1998 11352 R1 
(156) 2008 12 22 
(186) 2018 12 22 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 
ბენზშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 11355 R1 
(156) 2008 12 22 
(186) 2018 12 22 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 
ბენზშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 11356 R1 
(156) 2008 12 22 
(186) 2018 12 22 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 
ბენზშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11360 R1 
(156) 2009 01 11 
(186) 2019 01 11 
(732) ალკატელ ლიუსენ 
12 რიუ დე ლა ბომი, 75008 პარიზი, 
საფრანგეთი 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11365 R1 
(156) 2009 01 30 
(186) 2019 01 26 
(732) ეფგ ბანკ ეროპენ ფინანსიალ გრუპ ს.ა. 
კე დე სეჟე 24, ს/ყ 1211, ჟენევა 2, შვეიცარია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11378 R1 
(156) 2009 01 26 
(186) 2019 01 26 
(732) სბს სტუდიოუს ინკ. 
51, ვესტ 52 სტრიტი, ნიუ-იორკი. ნიუ-იორკი 
10019, აშშ 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11400 R1 
(156) 2009 01 26 
(186) 2019 01 26 

(732) ავენტის ფარმა ს.ა. 
20, ავენიუ რაიმონდ არონი, 92160 ანტონი, 
საფრანგეთი 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11425 R1 
(156) 2009 01 26 
(186) 2019 01 26 
(732) აშეტ ფილიპაში პრეს 
149, რიუ ანატოლ ფრანსი, 92534 ლევალუა-
პერე, სედექსი, საფრანგეთი 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11429 R1 
(156) 2009 01 26 
(186) 2019 01 26 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 
ბენზშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11430 R1 
(156) 2009 01 26 
(186) 2019 01 26 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 
ბენზშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11434 R1 
(156) 2009 01 26 
(186) 2019 01 26 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 
ბენზშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11436 R1 
(156) 2009 01 26 
(186) 2019 01 26 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 
ბენზშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11437 R1 
(156) 2009 01 26 
(186) 2019 01 26 
(732) მედა ფარმა გმბჰ & კო. კგ 

101 



GE            oficialuri  Setyobineba   biuleteni #4        2009.02.25 

  

 

 102

ბენზშტრასე 1, D-61352 ბად-ჰომბურგი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11440 R1 
(156) 2009 01 29 
(186) 2019 01 29 
(732) ფირმა "აია" 
ნიკეას ქ., 8,, 384016, ქუთაისი, საქართველო 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11444 R1 
(156) 2009 02 09 
(186) 2019 02 09 
(732) ბაიერ აგ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11445 R1 
(156) 2009 02 09 
(186) 2019 02 09 
(732) ბაიერ აგ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11457 R1 
(156) 2009 02 09 
(186) 2019 02 09 
(732) ვესტინ ჰოტელ მენეჯმენტ, ლ.პ. 
1111 ვესტჩესტერ ავენიუ, ვაიტ-პლენზი, ნიუ-
იორკი 10604, აშშ 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11462 R1 
(156) 2009 02 10 
(186) 2019 02 10 
(732) რედ ბულ გმბჰ 
ამ ბრუნენ 1, A-5330, ფუშლ-ამ-ზეე, ავსტრია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11463 R1 
(156) 2009 02 10 
(186) 2019 02 10 
(732) რედ ბულ გმბჰ 
ამ ბრუნენ 1, A-5330, ფუშლ-ამ-ზეე, ავსტრია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11464 R1 
(156) 2009 02 10 
(186) 2019 02 10 
(732) რედ ბულ გმბჰ 
ამ ბრუნენ 1, A-5330, ფუშლ-ამ-ზეე, ავსტრია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11482 R1 
(156) 2009 02 11 
(186) 2019 02 11 
(732) ზორლუთექს ტექსტილ თიჯარეთ ვე 
სანაი ანონიმ შირქეთი 

ვასიფჩინარ ჯადესი NO.91, სულთანჰამამი, 
სტამბოლი, თურქეთი 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11497 R1 
(156) 2009 02 11 
(186) 2019 02 11 
(732) ბიოფარმა 
22, რიუ გარნიე, 92200 ნეიი-სიურ-სენი, 
საფრანგეთი 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11498 R1 
(156) 2009 02 11 
(186) 2019 02 11 
(732) ბიოფარმა 
22, რიუ გარნიე, 92200 ნეიი-სიურ-სენი, 
საფრანგეთი 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11501 R1 
(156) 2009 02 11 
(186) 2019 02 11 
(732) ნორსკ ჰიდრო ასა 
N-0240 ოსლო, ნორვეგია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11502 R1 
(156) 2009 02 11 
(186) 2019 02 11 
(732) ნორსკ ჰიდრო ასა 
N-0240 ოსლო, ნორვეგია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11555 R1 
(156) 2009 02 17 
(186) 2019 02 17 
(732) ემი (იპ) ლიმიტიდ 
27 რაიტს ლეინი, ლონდონი W8 5SW, 
შეერთებული სამეფო 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11559 R1 
(156) 2009 02 17 
(186) 2019 02 17 
(732) პპგ ინდასტრიზ ოჰაიო,ინკ.დელავერის 
შტატის კორპორაცია 
3800 ვესტ 143 სტრიტ,კლივლენდი,ოჰაიო 
44111, აშშ 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11585 R1 
(156) 2009 02 18 
(186) 2019 02 18 
(732) სმითკლაინ ბიჩემ პლკ 
980 გრეიტ ვესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
მიდლსექსი TW8 9GS, შეერთებული სამეფო 
________________________________________ 
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(111) M 1999 11588 R1 
(156) 2009 02 18 
(186) 2019 02 18 
(732) სმითკლაინ ბიჩემ პლკ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
მიდლსექსი TW8 9GS, შეერთებული სამეფო 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 11703 R1 
(156) 2009 03 16 
(186) 2019 03 16 
(732) კრს ტრეიდ კორპორეიშენ 
ჰაივეი 385 S.E., გრინვილი, სამხრეთ 
კაროლინა 29606, აშშ 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 11726 R1 
(156) 2009 03 17 
(186) 2019 03 17 
(732) სეიკო კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე, 
აგრეთვე, როგორც სეიკო კორპორეიშენ) 
5-11, გინზა, 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო, იაპონია 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 11731 R1 
(156) 2009 03 17 
(186) 2019 03 17 
(732) პრიმიქს, ინკ. 
საფოსტო ყუთი 281, ჩრდილოეთ კინგსვაილი, 
ოჰაიო 44068, აშშ 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 11783 R1 
(156) 2009 03 18 
(186) 2019 03 18 
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ ამერიკა, 
ინკ., (დელავერის შტატის კორპორაცია) 
55 გლენლეიკ პარკვეი, ნ.ი., ატლანტა, 
ჯორჯია 30328, აშშ 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 11868 R1 
(156) 2009 04 20 
(186) 2019 04 20 
(732) იაჰუ! ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 
3420 სენტრალ ექსპრესვეი, სანტა-კლარა, 
კალიფორნია 95051, აშშ 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 12112 R1 
(156) 2009 05 10 
(186) 2019 05 10 
(732) ივეკო ს.პ.ა. 

ვია პუგლია 35, ტურინი, იტალია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12318 R1 
(156) 2009 05 27 
(186) 2019 05 27 
(732) კოლბენშმიდტ პირბურგ 
აქციენგეზელშაფტ. 
კარლ-შმიდტ-შტრასე, 74172 ნეკარსულმი, 
გერმანია 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 12383 R1 
(156) 2009 06 15 
(186) 2019 06 15 
(732) ინტელ კორპორეიშენ 
2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტა-კლარა, 
კალიფორნია 95052-8119, აშშ 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 12664 R1 
(156) 2009 08 24 
(186) 2019 08 24 
(732) რიჯენტ მედიკალ ლიმიტიდ 
1სილკ სტრიტი, ლონდონი EC2Y 8HQ, 
შეერთებული სამეფო 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 12670 R1 
(156) 2009 08 24 
(186) 2019 08 24 
(732) ფაშაბახჩე ჯამ სანაიი ვე თიჯარეთ ა.შ. 
იშ ქულელერი ქულე-3, 4 ლევენთი, 
სტამბოლი, თურქეთი 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 12850 R1 
(156) 2009 10 22 
(186) 2019 10 22 
(732) სბს ბროდკასტინგ ინკ., (ნიუ-იორკის 
შტატის კორპორაცია) 
51 უესტ 52 სტრიტი, ნიუ-იორკი. NY 10019-
6119, აშშ 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 12875 R1 
(156) 2009 10 25 
(186) 2019 10 25 
(732) იუნაიტედ პარსელ სერვის ოფ ამერიკა, 
ინკ. 
55 გლენლეიკ პარკვეი, NE ატლანტა, 
ჯორჯია 30328, აშშ 
________________________________________ 
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(111) M 1998 9325 R1 
(156) 2008 11 07 
(186) 2018 05 14 
(732) ჰაუს ოფ პრინს ა/ს 
ტობაკსვეიჯენ 4, 2860 სებორგი, დანია 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 9729 R1 
(156) 2009 01 08 
(186) 2018 06 11 
(732) ბაიერ აგ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
________________________________________ 
 



7.2.  sasaqonlo niSnis registraciasTan dakavSirebuli  

        cvlilebebi 

7.2.1. sasaqonlo niSanze uflebebis sruli gadacema 

7.2. CHANGES IN TRADE MARK REGISTRATION  
7.2.1. COMPLETE ASSIGNMENT OF RIGHTS FOR THE TRADE MARKS 
7.2. ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ТОВАРНЫХ  
           ЗНАКОВ 
7.2.1. ПОЛНАЯ ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

___________________________________________________________________________ 
 
(111) M 1998 010513 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 010513 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 010785 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 010785 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 011022 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 011022 R1 

(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
(111) M 1998 011023 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 011023 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 011027 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 011027 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 011290 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
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(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1998 011290 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
 
(111) M 1999 011390 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
 

(111) M 1999 011390 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 

(111) M 1999 011932 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 011932 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 

(111) M 1999 011937 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 

(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 011937 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 012131 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 012131 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 013023 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 013023 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 013050 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
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(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 013050 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 013054 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 013054 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2000 013319 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885 ელმ 
სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2000 013319 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2001 014088 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 

(111) M 2001 014088 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2001 014089 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2001 014089 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 

(111) M 2001 014117 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
 
(111) M 2001 014117 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
 
(111) M 2001 014187 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2001 014187 R 
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(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 

(111) M 2002 014399 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 

(111) M 2002 014399 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2002 014439 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის 
შტატის კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, 
მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2002 014439 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 

(111) M 2002 014445 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის 
შტატის კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, 
მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2002 014445 R 

(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2004 015534 R 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენოი 
ოტვეტსტვენოსტიუ "ტვმ-ტრეიდ", სევანის ქ., 
15, ქ. მოსკოვი 115516, რუსეთის ფედერაცია 
(770) მასტერ ბევერეჯ ინდასტრის პტე ლტდ, 
9 ტიმასეკ ბულვარი, 31-03, სანტეკ ტაუერი 2, 
038989, სინგაპური 
(580) 2009-01-16 
________________________________________ 
 
(111) M 2004 015669 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის 
შტატის კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, 
მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2004 015669 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2004 015737 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის 
შტატის კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, 
მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2004 015737 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
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(111) M 2004 015738 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის 
შტატის კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, 
მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2004 015738 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2005 016053 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის 
შტატის კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, 
მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2005 016053 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2005 016054 R 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ (დელავერის 
შტატის კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, 
მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 2005 016054 R 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 

(111) M 1996 002308 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს ინკ., 6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, 
ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 002308 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 002310 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს ინკ., 6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, 
ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 002310 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 002697 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს ინკ. (დელავერის შტატის 
კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, 
ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 002697 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 002698 R1 
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(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს ინკ. (დელავერის შტატის 
კორპორაცია), 6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, 
ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 002698 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 003080 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1996 003080 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 005023 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს ინკ., 6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, 
ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 005023 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 006904 R1 

(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 006904 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 008672 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885 ელმ 
სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 008672 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 008695 R1 
(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885 ელმ 
სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 008695 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 009812 R1 
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(732) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(770) მარს, ინკორპორეიტიდ, 6885, ელმ 
სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 
(111) M 1998 009812 R1 
(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი, 410 ნორთ 
მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო, ილინოისი 60611, 
აშშ 
(770) ნიუ უნო ჰოლდინგს კორპორეიშენ, 6885 
ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-3883, 
აშშ 
(580) 2009-02-12 
________________________________________ 
 



8.  samrewvelo nimuSebisa da sasaqonlo niSnebis feradi  

    gamosaxulebebi
*
  

8. COLOR REPRODUCTIONS OF INDUSTRIAl DESIGNS AND REGISTERED  
     TRADE MARKS*   
8.  ЦВЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ  И  
      ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗНАКОВ* 
___________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

  * feradi gamosaxulebis beWdvis xerxi  ferebis zustad gamosaxvis saSualebas ar iZleva 

  * Color  image printing process does not enable exact reproduction of colours 
  * Способ печатания цветного изображения знака не дает возможность точного воспроизведения цветов 

(55)   (11) DM/070797 
 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________________ 
 
(55)   (11) DM/071013 
 

 
 

 
 

 

 
_________________________________________ 
 
(55)   (11) DM/071017 
 

 
_________________________________________ 
 
 
(55)   (11) DM/071100 
 

 
_________________________________________ 
 
 
(55)   (11) DM/071104 
 

 
 

 
 

 
112 



GE      feradi gamosaxulebebi           biuleteni #4               2009.02.25 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________________ 
 
(55)   (11) DM/071115 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________________ 
 
(540)                               (260)   AM 2009 45952  A 
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(540)                              (260)   AM 2009 47396 A 
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(540)                           (260)   AM 2009 47397 A 

 

 
_________________________________________ 
 
(540)                            (260)   AM 2009 47547 A 

 

 
_________________________________________ 
 
(540)                              (260)   AM 2009 47672 A 
 

 
_________________________________________ 
 
(540)                            (260)   AM 2009 47983 A 
 

 
_________________________________________ 
 
(540)                               (260)   AM 2009 48085 A 

 

 
 

_________________________________________ 
 
(540)                              (260)   AM 2009 48086 A 

 

 
_________________________________________ 
 
(540)                              (260)   AM 2009 48132 A 

 

 
_________________________________________ 
(540)                                (260)   AM 2009 48133 A 

 

 
_________________________________________ 
 
(540)                                (260)   AM 2009 48134 A 

 

 
_________________________________________ 

 
(540)                                (260)   AM 2009 48140 A 

 

 
_________________________________________ 

 
(540)                                (260)   AM 2009 48221 A 

 

 
_________________________________________ 

 
(540)                                (260)   AM 2009 48222 A 

 

 
_________________________________________ 
 
(540)                                (260)   AM 2009 48225 A 

 

 
_________________________________________ 
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