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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

gamogonebebi 
 

 ganacxadebi:  
12474; 11823; 12459; 12336; 12080; 12581; 12362; 12013; 11960; 12079; 11864; 12305; 12499; 12224

 

 patentebi:  
5796-5808 

 

sasargeblo modelebi 
 

 patentebi:  
1764-1766 

  

dizainebi 
 

•    ganacxadi: 
729 

 

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

78886; 79925; 80013-80015; 77676; 78896; 80030; 80046, 80047; 80049; 80075; 80101; 79151; 79266; 
80139; 80149; 80157; 80164; 80166  

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 
65204; 66481; 66614; 66733; 66745; 66747; 67012; 67103; 67162; 67178; 67182; 67201; 67203-67206; 
67238; 67248-67250; 67253; 67287; 67297; 67340-67342; 67347; 67416; 67424; 67436; 67462; 67466; 
67482, 67483; 67523; 67527-67529; 67535; 67538, 67539; 67568; 67584; 67609-67612; 67614; 67618, 
67619; 67637; 67681; 67689; 67693; 67697, 67698; 67701; 67704; 67723; 67753; 67790; 67843; 67888; 
67906; 67975; 67977; 68034; 68046; 68053; 68056; 68059, 68060; 68164, 68165; 68307-68309; 68348; 
68368; 68428 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 
23482-23541 

 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 
23475-23481; 23542-23550 

 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 
66565; 66596; 66615; 66622; 66664, 66665; 66667; 66675; 66678; 66685; 66707; 66710; 66712; 66795; 
66809, 66810; 66812-66814; 66823, 66938; 67005; 67049; 67117; 67119, 67120; 67271; 67316-67335; 
65914*; 66032*, 66151* 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi: 
 
57475; 64098; 65026; 65104; 65262, 65263; 65267-65270; 65274-65276; 65281-65283; 65285, 65286; 
65297-65299; 65301, 65302; 65479, 65480; 65492-65495; 65500, 65501; 65504; 65517; 65519-65524;  
65540-65547; 65549-65552; 65555, 65556; 65558-65562; 65585; 65590; 65592-65595; 65639-65643; 
65645, 65646; 65648-65650; 65652, 65653; 65655-65661; 65672; 65673; 65675;  65679; 65683;  65689-   
-65701; 65704, 65705; 65707-65711; 65716; 65718, 65719; 65728 -65730; 65734-65739; 65746; 65748; 
65763; 65765, 65766; 65768, 65769; 65773-65775; 65777; 65781; 65785; 65796, 65797; 65800; 65803; 
65805, 65806; 65808; 65811, 65812; 65814; 65817- 65819; 65824; 65832, 65833; 65836, 65837; 65846; 
65850, 65851; 65853; 65889; 65902; 65920; 65922; 65924; 65926-65930; 65932; 65934-65939; 65991, 
65992; 66019; 66028; 66030; 66033-66035; 66078; 66086; 66088-66090; 66092-66094; 66096-66100; 
66154;  66183-66188;  66190-66198;  66210; 66212-66214; 66256; 66258-66265;  66267-66270;  66372-   
-66374; 66377; 66379-66384; 66388-66390; 66395-66399; 66428-66437; 66439, 66440; 66442; 66444; 
66467; 66473; 66477-66480; 66498-66501; 66503-66505; 66507; 66514, 66515; 66520; 66575-66578; 
66580- 66583; 66586; 66589 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi da geografiuli aRniSvnebi
 

•    registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxelebebis gamoyenebis ufleba: 
824/1-13 
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ganyofileba A 
 
A 24 
 
(10) AP 2013 12474 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 24 D 3/14 
A 24 D 3/16 

(21) AP 2009 012474 (22) 2009 04 30 
(31) PCT/HU2009/000041 
(32) 2009 04 30 
(33) HU 
(71) პეტერ სელეში (HU) 

ტერეკბალინტი უტ 36, H-1112  
ბუდაპეშტი (HU); 
იენე ჩანი (HU) 
H-1124 ლეიტე ეტ 15, უნგრეთი (HU) 

(72) ტიბორ სარვაში (HU) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2011 11 25 
(86) PCT/HU2009/000041, 2009 04 30 
(54) სიგარეტის ფილტრი 
(57) მოცემული გამოგონება ეხება სიგარეტის 
ფილტრს, რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ 
იქნეს სიგარეტის კვამლის ტოქსიკური 
კომპონენტების ადსორბციისათვის და სი-
გარეტის წვის პროცესში წარმოქმნილი თა-
ვისუფალი რადიკალების შემცირებისათვის. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                  4 დამოკიდებული 
ფიგურა:   1 
_________________________________________ 
 
A 47 
 
(10) AP 2013 11823 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 C 27/06 
(21) AP 2008 011823 (22) 2008 10 28 
(31) 11/978,869 
(32) 2007 10 29 
(33) US 
(71) დრიმველ, ლტდ (US) 

2215-ბ რენესანს დრაივ, სიუტ 12,  
ლას ვეგასი, ნვ 89119 (US) 

(72) მაიკლ ს. დეფრანკსი (US); 
ჟერემი ლინი (US) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(85) 2010 05 31 
(86) PCT/US2008/012198, 2008 10 28 
(54) კომბინირებული ცილინდრული  

და კონუსური ზამბარები 
(57) მატრასი, რომელიც შეიცავს ასიმეტრულ 
ხრახნულ ზამბარებს, რომლებსაც ახასია-
თებს არაწრფივი ზამბარის სიხისტე, განაპი-
რობებს კომფორტს სხვადასხვა წონის მქონე 
მომხმარებლებისათვის. ზამბარის ქვედა ნა-
წილი ცილინდრულია, ხოლო ზედა ნაწილი 
კონუსური, ან წაკვეთილი კონუსის ფორმი-
საა. ასეთი კონსტრუქცია აიძულებს ზამბა-
რას განიცადოს წრფივი კუმშვა, ვიდრე იგი 
არაწრფივ კუმშვას დაიწყებს. ამის შედეგად 
მიიღება მატრასი, რომელიც მსუბუქი მომხ-
მარებლებისთვის საკმაოდ რბილია, ხოლო 
მძიმე მომხმარებლებისთვის კი საკმაოდ ხის-
ტია. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
                  18 დამოკიდებული 
ფიგურა:   7 

 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2013 12459 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/422 
A 61 K 9/00 
A 61 K 9/06 
A 61 K 9/20 
A 61 P 13/02 
A 61 P 15/00 
A 61 P 15/02 
A 61 P 31/04 

(21) AP 2010 012459 (22) 2010 04 19 
(31) 09158221.3 
(32) 2009 04 20 
(33) EP 

gamogonebebi
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

patentis gacemis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(71) პოლიქემ ს.ა. (LU) 
50, ვალ ფლეური, ლ-1526,  
ლუქსემბურგი (LU) 

(72) ფედერიკო მაილენდი (IT) 
(74) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(85) 2011 11 18 
(86) PCT/EP2010/055090, 2010 04 19 
(54) ნიფურეტალის გამოყენება  

ატოპობიუმით გამოწვეული  
ინფექციების სამკურნალოდ 

(57) ნიფურატელს ან მის მარილს იყენებენ 
Atopobium vaginae გამოწვეული ინფექციების 
სამკურნალოდ. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                  13 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2013 12336 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 M 5/24 
B 05 C 17/01 
A 61 M 5/00 
B 05 C 17/00 

(21) AP 2010 012336 (22) 2010 01 14 
(31) 0900199 
(32) 2009 01 16 
(33) FR 
(71) პრიმექუალ ს.ა. (CH) 

17, რიუ დეს პიერეს-დუ-ნიტონ, CH-1207  
ჟენევა (CH) 

(72) დავიდ ვეილი (CH); 
პიერ-ივ შასო (CH) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2011 08 12 
(86) PCT/EP2010/050411, 2010 01 14 
(54) ეჟექციური მოწყობილობა 
(57) მოწყობილობა განკუთვნილია სითხის ან 
პასტისებრი პროდუქტის ეჟექციისათვის და 
შეიცავს კორპუსს 2 ეჟექციისათვის გან-
კუთვნილი სითხის ან პასტისებრი პროდუქ-
ტის განსათავსებელი ვაზნის 10 გარსაცმით, 
ამასთან, კორპუსი შეიცავს მის გარსაცმში 
ვაზნის შესაყვან საშუალებას გარსაცმის 
მიმართ ფარდობითი მიმართულებით, და ეს 
მიმართულება განსხვავებულია გრძივი მიმა-
რთულებისაგან უკანა მხრიდან შეყვანისას. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                  13 დამოკიდებული 
ფიგურა:   10 

 
ფიგ. 1 

_________________________________________ 

ganyofileba B 
 
B 22 
 
(10) AP 2013 12080 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 22 F 3/14 
(21) AP 2011 012080 (22) 2011 02 03 
(71) სსიპ ,,ფერდინანდ თავაძის  

მეტალურგიისა და მასალათმცოდნე- 
ობის ინსტიტუტი“ (GE) 
ალ. ყაზბეგის გამზ. 15, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) დავით სახვაძე (GE); 
გიორგი თავაძე (GE); 
ალექსანდრე შტეინბერგი (US); 
ჯუმბერ ხანთაძე (GE); 
გიგო ჯანდიერი (GE); 
ოთარ ოქროსცვარიძე (GE) 

(54) წნეხფორმა თვითგავრცელე- 
ბადი მაღალტემპერატურული  
სინთეზ-კომპაქტირებისათვის 

(57) წნეხფორმა თვითგავრცელებადი მაღალ-
ტემპერატურული სინთეზ-კომპაქტირებისათ-
ვის შეიცავს მატრიცას ვაკუუმ-კამერით, 
პუანსონს და მატრიცაში განთავსებულ 
ნამზადს თბოსაიზოლაციო მასით, ამასთან, 
სინთეზის ინიცირების სპირალი ჩასმულია 
მატრიცის ტორსულ ზედაპირსა და ნამზადს 
შორის განთავსებულ თბოსაიზოლაციო 
მასაში, რომელიც განთავსებულია პუანსონ-
სა და ნამზადს შორის. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2013 12581 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 173/06 
C 07 C 167/40 

(21) AP 2012 012581 (22) 2012 02 20 
(71) ეთერ ქემერტელიძე (GE) 

პეკინის გამზ. 33ა, ბ. 40, 0160,  
თბილისი (GE); 
ალექსანდრე სხირტლაძე (GE) 
ზაჰესის ქ. 3, ბ. 37, 0117, თბილისი (GE); 
ცისანა სულაქველიძე (GE) 
ნუცუბიძის ქ. 40, ბ. 40, 0177,  
თბილისი (GE) 

(72) ეთერ ქემერტელიძე (GE); 
ალექსანდრე სხირტლაძე (GE); 
ცისანა სულაქველიძე (GE) 
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(54) დიგიტონინის მიღების ხერხი 
(57) მცენარე Digitalis purpura-დან (სათითუ-
რას თესლები) დიგიტონინის მიღების ხერხი, 
რომელიც გამოიყენება მცენარეული და 
ცხოველური სტეროიდების თვისობრივი და 
რაოდენობრივი ანალიზისათვის, ასევე, რო-
გორც დეტერგენტი უჯრედის მემბრანის სო-
ლუბილიზაციისა და მოდიფიცირებისათვის. 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2013 12362 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 211/90 
A 61 K 31/4422 

(21) AP 2010 012362 (22) 2010 03 11 
(31) 09154872.7; 0915919197.4; 09173816.1 
(32) 2009 03 11; 2009 04 30; 2009 10 22 
(33) EP; EP; EP 
(71) ,,გრინდეკსი“, ე ჯოინტ სტოკ  

კომპანი (LV) 
53, კრუსტპილს სტრიტ, 1057 რიგა (LV) 

(72) გუნარს დუბურსი (LV); 
ეგილს ბისენიკსი (LV); 
ილმარს სტონანსი (LV); 
ირინა შესტაკოვა (LV); 
ივარს კალვინში (LV); 
ბრიგიტა ვიგანტე (LV); 
იანის ულდრიკისი (LV); 
იმანტა ბრუვერე (LV); 
იანის პოიკანსი (LV); 
ილონა დომრაჩევა (LV); 
ელინა იასჩენკო (LV) 

(74) ხათუნა იმნაძე 
(85) 2011 09 02 
(86) PCT/EP2010/053094, 2010 03 11 
(54) 5 - ფთორურაცილისა და 1,4 - დიჰი- 

დროპირიდინის ფარმაცევტული  
ნაერთი და მისი გამოყენება კიბოს  
მკურნალობისათვის 

(57) 2,6-დიმეთილ-1,4-დიჰიდროპირიდინ-3,5-
დიკარბონმჟავა ეთერის ტიპის ნაერთის 
ფორმულით [I]  

 
და 5-ფთორურაცილის შემცველ კომბინაცი-
ას იყენებენ კიბოს სამკურნალოდ. 
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 
                  5 დამოკიდებული 
ცხრილი:  4 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2013 12013 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 213/82 
A 61 K 31/44 
A 61 P 13/02 

(21) AP 2009 012013 (22) 2009 04 22 

(31) 2008-113135 
(32) 2008 04 23 
(33) JP 
(71) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი  

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

(72) მასატო იოშიდა (JP); 
ნობუკი საკაუჩი (JP); 
აიუმუ სატო (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2010 11 22 
(86) PCT/JP2009/058434, 2009 04 22 
(54) იმინოპირიდინის წარმოებულები  

და მისი გამოყენება 
(57) იმინოპირიდინის წარმოებული, ფორმუ-
ლით (I),  

 
სადაც A რგოლი არის არომატული ციკ-
ლური ჯგუფი, ხოლო R1 და R2 ჩამნაცვ-
ლებლები შერჩეულია ჯგუფებიდან, რომლე-
ბიც მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში. 
ფარმაცევტული აგენტები მათ საფუძველზე, 
რომლებიც წარმოადგენენ ალფა 1D ადრენო-
რეცეპტორის ანტაგონისტებს. ნაერთის, ფო-
რმულით (1) და ფარმაცევტული აგენტის გა-
მოყენება ქვედა საშარდე გზების დაავა-
დებების პროფილაქტიკისათვის და სამკურ-
ნალოდ. 
მუხლები: 10 დამოუკიდებელი 
                  8 დამოკიდებული 
ცხრილი: 4 
_________________________________________ 

(10) AP 2013 11960 A (51) Int. Cl. (2006) 
C 07 D 401/04 
A 61 K 31/506 
A 61 P 35/02 

(21) AP 2009 011960 (22) 2009 03 02 
(31) 12/042,235; 12/042,247 
(32) 2008 03 04; 2008 03 04 
(33) US; US 
(71) ნატკო ფარმა ლიმიტედ (IN) 

ნატკო ჰაუს, როუდ 2, ბანჯარა ჰილზ,  
ჰაიდარაბად, ანდხრა პრადეშ  
50003-3 (IN) 

(72) ამალა, კიშან კომპელა (IN); 
სრინივას რაჩაკონდა (IN); 
ბხუჯანგა, რაო ადიბხატლა  
კალისატია (IN); 
ნანაპანენი ვეინკაიახ ჩოვდარი (IN) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
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(85) 2010 10 04 
(86) PCT/IB2009/005421, 2009 03 02 
(54) ფენილამინო პირიმიდინ  

წარმოებულების კრისტალური  
ფორმა 

(57) მოცემული გამოგონება განეკუთვნება 
(3,5-ბის-ტრიფთორმეთილ)-N-[4-მეთილ-3(4-
პირიდინ-3-ილპირიმიდინ-2-ილამინო)ფე-
ნილ]ბენზამიდის (ფორმულა I) 

 
I 

ახალ კრისტალურ ფორმას III, მისი მიღების 
ხერხებს, ფარმაცევტულ კომპოზიციებს, 
რომლებიც შეიცავენ მოცემულ კრისტალურ 
ფორმას და მათ გამოყენებას სიმსივნის 
საწინააღმდეგოდ. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
                  5 დამოკიდებული 
ფიგურა:   25 
_________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(10) AP 2013 12079 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 B 1/19 
(21) AP 2011 012079 (22) 2011 02 02 
(71) ნუგზარ  შაიშმელაშვილი (GE) 

ვაჟა- ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 2,  
ბ. 43 , 0186, თბილისი (GE); 
დავით აზარიანი (GE) 
გლდანულა, კორპ. 3ა, ბ. 18, 0153,  
თბილისი (GE) 

(72) ნუგზარ  შაიშმელაშვილი (GE); 
დავით აზარიანი (GE) 

(54) პარალელურსარტყლებიანი  
სტრუქტურული ფერმა 

(57) სტრუქტურული ფერმა შედგება შველე-
რის ზედა და ქვედა სარტყლებისაგან 1 და 2,   
რომლებზეც შესრულებულია ნახვრეტები, 
სარტყლებზე მიერთებულია გისოსის   მოდუ-
ლები 3, შედგენილი კუთხოვანის ირიბანები-
საგან 4. ირიბანებს აქვს წიბოების მიმართ 
45°-ით დახრილი სიმეტრიული კვეთის მქონე 
ზედა ბოლოები, რომლებიც თაროების კიდუ-

რა წერტილებით ეხება ერთმანეთს და მიდუ-
ღებულია   ნახვრეტებიან ფირფიტაზე 5, ხო-
ლო თავისუფალ ქვედა ბოლოებზე მიდუღე-
ბული აქვს ნახვრეტებიანი ფირფიტების 
ქუსლები 6. მოდულები სარტყლებთან გაერ-
თიანებულია საანკერო ჭანჭიკებით 7. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   12 

 
ფიგ. 11 

_________________________________________ 
 

ganyofileba F 
 
F 02 
 
(10) AP 2013 11864 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 02 C 7/055 
(21) AP 2010 011864 (22) 2010 06 24 
(71) თამაზ მუჩიაშვილი (GE) 

გალავნის ქ. 18, 0103, თბილისი (GE) 
(72) თამაზ მუჩიაშვილი (GE) 
(54) ტურბოხრახნიანი ძრავა 
(57) ძრავა შეიცავს კორპუსს 1 გამაგრილებე-
ლი წიბოებით 13, მასში საწვავის მიმწო-
დებელ მილს 16, ჰაერის მიმღებს 15 და ნამწვი 
აირების გამომშვებ საქშენს 12. ლილვზე 2 
დასმული ხრახნი 3 შესრულებულია სამკუთ-
ხა ფორმის ფრთებიანი ხრახნის სახით, ხო-
ლო ძრავას გააჩნია მასზე ტიხრების 14 
მეშვეობით დამაგრებული გარსედინის ფორ-
მის გარსაცმი 7, რომელსაც აქვს ჰაერის შემ-
შვები სადინარები 10 ხრახნის წინ ჰაერის 
მისაწოდებლად. ამასთან, კორპუსზე გარსაც-
მი ისეთნაირადაა დამაგრებული, რომ ხრახ-
ნიდან საქშენის 12 მიმართულებით შიგა მო-
ცულობა მცირდება. გარდა ამისა, ნამწვი 
აირების საქშენი ისეთნაირადაა დამაგრებუ-
ლი, რომ უზრუნველყოს აირებისა და ხრა-
ხნის მეშვეობით გატყორცნილი ჰაერის ნა-
კადის შერევა. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
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ფიგურა:  5 

 
_________________________________________ 
 
F 03 
 
(10) AP 2013 12305 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 03 G 3/00 
(21) AP 2011 012305 (22) 2011 07 15 
(31) 099123470 
(32) 2010 07 16 
(33) TW 
(71) ჰუნ სიან ე (TW) 

N 314, სექ. 3, ჩჟუნშან რდ., ური დისტ.,  
ტაიჩუნ სიტი, ტაივანი (TW) 

(72) ჰუნ სიან ე (TW) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) მოწყობილობა ელექტრო- 

ენერგიის სიმძიმის ძალით  
გენერირებისათვის 

(57) სიმძიმის ძალის მოქმედებით ელექტრო-
ენერგიის წარმომქმნელი მოწყობილობა შე-
იცავს მძიმე საგნების სიმრავლეს, რომელ-
თაგან თითოეულს გააჩნია მაგნიტური თვისე-
ბები და სულ მცირე, ერთ გენერატორს, გენე-
რატორის როტორის ბრუნვით ელექტრო-
ენერგიის წარმოსაქმნელად, ამასთან, გენე-
რატორს გააჩნია ბრუნვის შესაძლებლობა 
მძიმე საგნების ნაკრებიდან თითოეული მძიმე 
საგნის მიერ მიმმართველში სიმძიმის ძალის 
მოქმედებით გადაადგილებისას. მოწყობი-
ლობა, ასევე, შეიცავს მიწოდების მიმმართ-
ველის კონვეიერს, თითოეული მძიმე საგნის 
მიწოდების მიმმართველის ქვედა წერტილი-
დან ზედა წერტილში მისაწოდებლად, მიწო-
დების მიმმართველის კონვეიერის ძრავას მი-
წოდების მიმმართველის კონვეიერის მოქმე-
დებაში მოსაყვანად, და მაგნიტური ელემენ-
ტების სიმრავლეს დაყენებულს ხსენებული 
მიმმართველის გასწვრივ, რომელშიც მძიმე 
საგანი გადაადგილდება სიმძიმის ძალის მო-
ქმედებით. გარდა ამისა, თითოეული მაგნი-
ტური ელემენტის ზედაპირზე დახვეულია 
ხვია, თითოეული მძიმე საგნის მიმმართველ-

ში სიმძიმის ძალის მოქმედებით გავლისას 
ელექტრომაგნიტური ძალის მოქმედებით კო-
ჭაში ელექტროდენის ინდუცირებისათვის და 
მიწოდების მიმმართველის კონვეიერის ძრა-
ვასთვის კვების მისაწოდებლად, ამასთან, მი-
მმართველში, რომელშიც მძიმე საგანი გადა-
ადგილდება სიმძიმის ძალის მოქმედებით, 
დაყენებულია სიმძიმის ძალით ამძრავი ჯა-
ჭვი, თითოეული მძიმე საგნის მიერ მისი 
ქვემოთ წაზიდვის შესაძლებლობით და ამით 
გენერატორის როტორის ბრუნვის უზრუნ-
ველსაყოფად. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
                  21 დამოკიდებული 
ფიგურა:   6 

 
_________________________________________ 
 
F 16 
 
(10) AP 2013 12499 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 16 H 3/36 
B 60 K 17/06 

(21) AP 2011 012499 (22) 2011 12 13 
(71) მერაბ ბიბილური (GE) 

ბოგდან ხმელნიცკის ქ. 155, ბ. 17, 0113, 
თბილისი (GE); 
გელა ყიფიანი (GE) 
ძმები ზუბალაშვილების II ჩიხი 13, 0108,  
თბილისი (GE); 
მალხაზ ნიკოლაძე (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ.6, ბ. 34, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) მერაბ ბიბილური (GE); 
გელა ყიფიანი (GE); 
მალხაზ ნიკოლაძე (GE) 

(54) სიჩქარეთა კოლოფი 
(57) სიჩქარეთა კოლოფი შეიცავს კორპუსს 1, 
წამყვან და ამყოლ ლილვებს 2 და 3, წამყვან 

ფიგ.  2 

ფიგ. 1 
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და ამყოლ კბილანებს 4 და 5, წამყვან და 
ამყოლ კბილანებს შორის მოთავსებულ შუ-
ალედურ კბილანებს 6, უკუ სვლის კვანძს. 
ამასთან, კოლოფი აღჭურვილია გადაცემის 
შესაბამის წამყვან და ამყოლ კბილანებთან 
თითოეული შუალედური კბილანის პერიო-
დულად მოდების მექანიზმით, რომელიც 
შესრულებულია კორპუსის მიმმართველში 
მოძრავი ფილის სახით, რომელზეც თანმიმ-
დევრობით განლაგებულია მუშტები, მათზე 
ჭოკიანი გორგოლაჭის გადაგორებით ჭოკის 
მეორე ბოლოზე დამაგრებული შუალედური 
კბილანის გადაცემის შესაბამის წამყვან და 
ამყოლ კბილანებთან მოსადებად. გარდა 
ამისა, მოძრავი ფილა და თითოეული ჭოკი 
აღჭურვილია საწყის მდებარეობაში დამა-
ბრუნებელი ზამბარით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   5 

 
ფიგ. 1 

_________________________________________ 
 
(10) AP 2013 12224 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 16 L 55/12 
(21) AP 2009 012224 (22) 2009 03 25 
(31) 12/256,150 
(32) 2008 10 22 
(33) US 
(71) ტდვ დელავერ, ინკ. (US) 

1100 მარკეტ სტრიტ, სუიტ 780,  
ვილმინგტონი, DE 19801 (US) 

(72) კენეტ ლ. იეზელ (US); 
გრეგორი ლ. პუკეტ (US); 
რიჩარდ ლ. გოსვიკ (US) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(85) 2011 05 16 
(86) PCT/US2009/038272, 2009 03 25 
(54) ორმაგი ჩაკეტვისა და გამოშვების  

საცობი 
(57) საცობი შეიცავს ერთმანეთთან სახსრუ-
ლად დაკავშირებულ ორ ან მეტ საცობის 

თავს, რომლებიც ერთობლივად უზრუნველ-
ყოფენ მილის დახშობას და გახსნას. საცო-
ბის თავებიდან, სულ მცირე, ერთი აღჭურვი-
ლია გაფართოვებადი მამჭიდროვებელი ელე-
მენტით, რომელიც დაკავშირებულია დასა-
ჭირხნი დენადი გარემოს წყაროსთან. მამჭი-
დროვებელი ელემენტი შეიძლება იყოს გასა-
ბერი მამჭიდროვებელი ელემენტი ან კუმშვა-
დი პაკერის მამჭიდროვებელი ელემენტი. სა-
ცობი, ასევე, აღჭურვილია დენადი გარემოს 
საცირკულაციო სისტემით, რომლის ნაწილი 
გადის სახსრულ შეერთებაში და საცობის 
თავში და განკუთვნილია დენადი გარემოს 
გადასატანად წყაროდან მამჭიდროვებელ 
ელემენტში. წინა საცობის თავი შეიძლება 
შეიცავდეს გამწმენდ ელემენტს მის წინ და-
გროვილი ჭუჭყის მოსაცილებლად. გარდა 
ამისა, საცობის თავები შეიძლება შეიცავდეს, 
აგრეთვე, ფირფიტას, რომელიც ორიენტირე-
ბულია ისეთნაირად, რომ გააადვილოს საცო-
ბის თავების მოთავსება მილში. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                  25 დამოკიდებული 
ფიგურა:  22  

 
ფიგ. 1 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(11) P 2013 5807 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 G 25/02 
(10) AP 2012 12563 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2012 012563 
(22) 2012 02 07 
(24) 2012 02 07 
(73) შოთა კაპანაძე (GE) 

ს.ჭიაურელის ქ. 14, ბ. 47, 0179,  
თბილისი (GE); 
ავთანდილ ჭოლოკავა (GE) 
ერწოს ქ. 6, ბ. 39, 0192,  
თბილისი (GE); 
ნოდარ თეთრაშვილი (GE) 
II ნავთლუღის დასახ., ქ. 6, ბ. 72, 0127,  
თბილისი (GE) 

(72) შოთა კაპანაძე (GE); 
ავთანდილ ჭოლოკავა (GE); 
ნოდარ თეთრაშვილი (GE) 

(54) საწვეთური 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2013 5798 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/00 
A 61 K 9/06 

(10) AP 2012 11897 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2010 011897 
(22) 2010 07 23 
(24) 2010 07 23 
(73) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ (HU) 
30-38, კერესტური უტ.H-1106  
ბუდაპეშტი (HU) 

(72) ენდრე მიკულაშიკი (HU); 
პატრიკ ფაზეკაში (HU) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) ნახევრადმყარი ფარმაცევტული  

კომპოზიციები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2013 5796 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 35/48 
A 61 K 35/12 
C 12 N 5/06 
A 61 P 25/00 

(10) AP 2012 10928 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2007 010928 
(22) 2007 03 06 

 
 
 
 
 
(24) 2007 03 06 
(31) 582/DEL/2006; 1500/DEL/2006; 60/844,350 
(32) 2006 03 07; 2006 06 26; 2006 09 14 
(33) IN; IN; US 
(86) PCT/IB2007/002292, 2007 03 06 
(73) გეეტა შროფი (IN) 

487 ჰარდევპური, გაუტამ ნაგარი,  
ნიუ დელი 110049 (IN) 

(72) გეეტა შროფი (IN) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ადამიანის ემბრიონის ღეროვანი  

უჯრედების და მათი წარმოებულების  
შემცველი კომპოზიციები, მათი  
მიღების ხერხები და გამოყენება 

_________________________________________ 
 

ganyofileba B 
 
B 21 
 
(11) P 2013 5799 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 21 J 7/14 
(10) AP 2012 11987 A (44) 15(355)/2012 
(21) AP 2010 011987 
(22) 2010 11 02 
(24) 2010 11 02 
(73) სლავა მებონია (GE) 

გლდანის ხევი, კორპ. 3ა, ბ. 55, 0153,  
თბილისი (GE); 
ევგენი უშვერიძე (GE) 
პეკინის ქ. 13, ბ.57, 0171, თბილისი (GE); 
კახი უშვერიძე (GE) 
ნინო რამიშვილის ქ. 33, ბ. 49, 0179,  
თბილისი (GE); 
ვლადიმერ კუჭუხიძე (GE) 
ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. 26, 0154,  
თბილისი (GE); 
გენადი ზაბაროვსკი (GE) 
ვაზისუბანი, III მკრ., II კვარტ., კორპ. 10,  
ბ.146, 0152, თბილისი (GE) 

(72) სლავა მებონია (GE); 
ევგენი უშვერიძე (GE); 
კახი უშვერიძე (GE); 
ვლადიმერ კუჭუხიძე (GE); 
გენადი ზაბაროვსკი (GE) 

(54) რადიალურ-საჭედი მანქანა  
ზომაგრძელი ნაკეთობის მისაღებად 

_________________________________________ 
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ganyofileba C 
 

C 07 
 
(11) P 2013 5800 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 51/09 
C 07 C 17/14 
C 07 C 17/26 
C 07 C 253/14 
C 07 C 255/35 
C 07 C 57/62 
C 07 C 25/18 

(10) AP 2012 11997 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2009 011997 
(22) 2009 05 08 
(24) 2009 05 08 
(31) 08158022.7 
(32) 2008 06 11 
(33) EP 
(86) PCT/EP2009/003288, 2009 05 08 
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT) 

ვია პალერმო, 26/A, I-43100 პარმა (IT) 
(72) ბენოიტ ფოლეასი (FR); 

ჰუბერტ ბოტე (FR); 
ტომას დელაკრუა (FR); 
ფაუსტო პივეტი (IT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) 1-(2-ჰალოგენბიფენილ-4-ილ)- 

ციკლოპროპანკარბონმჟავას  
წარმოებულების მიღების ხერხი 

_________________________________________ 
 
(11) P 2013 5801 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 209/52 
A 61 K 31/403 
A 61 P 25/00 
A 61 P 25/16 
A 61 P 25/18 
A 61 P 25/28 

(10) AP 2012 12026 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2010 012026 
(22) 2010 12 07 
(24) 2010 12 07 
(31) 09.05957 
(32) 2009 12 09 
(33) FR 
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

35, რიუ დე ვერდიუ, F-92284 სურანს  
სედექსი (FR) 

(72) პატრიკ კაზარა (FR); 
ანა-მარი შოლი (FR); 
ალენ დენო (FR); 
პიერ ლესტაჟი (FR); 
ფანი პანაიი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) აზაბიციკლო[3.2.0]ჰეპტ-3-ილის  

ახალი ნაერთები, მათი მიღების ხერხი  
და მათი შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

_________________________________________ 

(11) P 2013 5805 B (51) Int. Cl. (2006) 
C 07 D 235/22 
C 07 D 403/04 
C 07 D 487/08 
A 61 K 31/496 
A 61 P 25/00 

(10) AP 2012 12221 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2009 012221 
(22) 2009 11 10 
(24) 2009 11 10 
(31) 61/113,296 
(32) 2008 11 11 
(33) US 
(86) PCT/US2009/063816, 2009 11 10 
(73) უაიეთ ლლს (US) 

ფაივ ჯირალდა ფარმს, მედისონი,  
ნიუ ჯერსი 07940 (US) 

(72) საიმონ ნ. ჰაიდარი (US); 
პატრიკ მ. ანდრე (US); 
ჰიდონგ იუნი (KR); 
ალბერტ ჯ. რობიჩაუდი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) 1-(არილსულფონილ)-4-(პიპერა- 

ზინ-1-ილ)-1H-ბენზიმიდაზოლები,  
როგორც b-ჰიდროქსიტრიპტამინ-6-ის 
ლიგანდები 

_________________________________________ 
 
(11) P 2013 5804 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 241/14 
A 61 K 31/498 
A 61 K 31/5377 
A 61 P 27/02 
A 61 P 29/00 
C 07 D 409/12 

(10) AP 2012 12178 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2009 012178 
(22) 2009 09 11 
(24) 2009 09 11 
(31) 2008-234105 
(32) 2008 09 12 
(33) JP 
(86) PCT/JP2009/065888, 2009 09 11 
(73) სანტენ ფარმასიუტიკალ კო.,  

ლტდ. (JP) 
9-19, შიმოშინჯო 3-ჩომე,  
ჰიგაშიიოდოგავა-კუ, ოსაკა-ში, ოსაკა  
533-8651 (JP) 

(72) მასატომო კატო (JP); 
მივა ტაკაი (JP); 
ტაკაჰირო მაცუიამა (JP); 
ტაცუჯი კუროსე (JP); 
იუმი ჰაგივარა (JP); 
კენჯი ოკი (JP); 
მამორუ მაცუდა (JP); 
ტოშიიუკი მორი (JP) 

(74) პავლე მეიფარიანი 
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(54) გლუკოკორტიკოიდური რეცეპ- 
ტორის აგონისტი, რომელიც შეიცავს  
ახალ 1,2,3,4- ტეტრაჰიდროქინოქსა- 
ლინის წარმოებულებს, რომელსაც  
ჩამნაცვლებლის სახით გააჩნია 
სულფომჟავას რთული ეთერის  
შემცველი ფენილის ჯგუფი 

_________________________________________ 
 
(11) P 2013 5806 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 471/10 
A 61 K 31/435 
A 61 P 25/28 

(10) AP 2012 12232 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2009 012232 
(22) 2009 11 12 
(24) 2009 11 12 
(31) 61/117,225 
(32) 2008 11 23 
(33) US 
(86) PCT/IB2009/055043, 2009 11 12 
(73) პფაიზერ ინკ. (US) 

235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი,  
შტატი ნიუ-იორკი 10017 (US) 

(72) მაიკლ აარონ ბროდნი (US); 
ივან ვიკტოროვიჩ ეფრემოვი (US); 
ქრისტოფერ ჯონ ჰელალი (US); 
ბრაიან თომას ო'ნილი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ლაქტამები, როგორც ბეტა  

სეკრეტაზას ინჰიბიტორები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2013 5803 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 493/10 
C 07 H 15/18 
A 61 K 31/357 
A 61 P 3/10 

(10) AP 2012 12121 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2009 012121 
(22) 2009 08 17 
(24) 2009 08 17 
(31) 61/092,470; 61/227,212 
(32) 2008 08 28; 2009 07 21 
(33) US; US 
(86) PCT/IB2009/053626, 2009 08 17 
(73) პფაიზერ ინკ. (US) 

235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი, შტატი  
ნიუ-იორკი 10017 (US) 

(72) ვინსენტ მასსიტი (FR); 
მიკა ბენჯამინ ქოლმენი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) დიოქსა-ბიციკლო [3.2.1.] ოქტან- 

2,3,4-ტრიოლის წარმოებულები 
_________________________________________ 
 
 
 

ganyofileba E 
 
E 01 
 
(11) P 2013 5808 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 01 D 2/00 
(10) AP 2012 12726 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2012 012726 
(22) 2012 05 29 
(24) 2012 05 29 
(73) გიორგი ხაჩიძე (GE) 

თემქის დას., III მკრ., V კვარტ., კორპ. 27,  
ბ. 2, 0197, თბილისი (GE) 

(72) გიორგი ხაჩიძე (GE) 
(54) ხიდი 
_________________________________________ 
 
E 02 
 
(11) P 2013 5797 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 02 B 15/00 
(10) AP 2012 11872 A (44) 22(362)/2012 
(21) AP 2010 011872 
(22) 2010 06 28 
(24) 2010 06 28 
(73) დავით გელენიძე (GE) 

რუსთავის გზატკ. 28, ბ. 57, 0165,  
თბილისი (GE); 
თეიმურაზ გოჩიტაშვილი (GE) 
წულაძის I შეს., 4, 0113, თბილისი (GE); 
გიორგი გელენიძე (GE) 
რუსთავის გზატკ. 40ა, ბ. 32, 0165,  
თბილისი (GE); 
ცოტნე გელენიძე (GE) 
რუსთავის გზატკ. 40ა, ბ.32, 0165,  
თბილისი (GE); 
მედგარ გელენიძე (GE) 
რუსთავის გზატკ. 28, ბ. 57, 0165,  
თბილისი (GE) 

(72) დავით გელენიძე (GE); 
თეიმურაზ გოჩიტაშვილი (GE); 
გიორგი გელენიძე (GE); 
ცოტნე გელენიძე (GE); 
მედგარ გელენიძე (GE) 

(54) წყლის დაგროვებისა და შენახვის  
ხერხი 

_________________________________________ 
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ganyofileba F 
 
F 23 
 
(11) P 2013 5802 B (51) Int. Cl. (2006) 

F 23 G 5/02 
F 23 G 5/08 

(10) AP 2012 12030 A (44) 24(364)/2012 
(21) AP 2009 012030 
(22) 2009 05 11 
(24) 2009 05 11 
(31) BO2008A000292 
(32) 2008 05 14 
(33) IT 
(86) PCT/IT2009/000208, 2009 05 11 
(73) ლეონ ენჯინიარინგ ს.პ.ა. (SM) 

ვია ჯ. ლეონარდელი, 3, I-47891  
დოგანა (SM) 

(72) პაოლო ამადესი (IT) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) მასალების წვის ხერხი და მოწყობი- 

ლობა მის განსახორციელებლად 
_________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 45 
 
(11) U 2013 1766 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 45 B 19/04 
(10) AU 2012 12565 U (44) 24(364)/2012 
(21) AU 2012 012565 
(22) 2012 02 07 
(24) 2012 02 07 
(73) საბა მამუკაშვილი (GE) 

წყნეთი, ლესელიძის ქ. 1, 0181,  
თბილისი (GE) 

(72) საბა მამუკაშვილი (GE) 
(54) ქოლგა მზის ენერგიის  

გარდამქმნელი მოწყობილობით 
_________________________________________ 
 

ganyofileba F 
 
F 24 
 
(11) U 2013 1765 Y (51) Int. Cl. (2006) 

F 24 J 2/38 
(10) AU 2012 12564 U (44) 24(364)/2012 
(21) AU 2012 012564 
(22) 2012 02 07 
(24) 2012 02 07 
(73) სოსო მამუკაშვილი (GE) 

წყნეთი, ლესელიძის ქ. 1, 0181,  
თბილისი (GE) 

(72) სოსო მამუკაშვილი (GE) 
(54) მზის ენერგიის გარდამქმნელი  

მოწყობილობა 
_________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 07 
 
(11) U 2013 1764 Y (51) Int. Cl. (2006) 

G 07 B 15/00 
(10) AU 2012 12260 U (44) 24(364)/2012 
(21) AU 2011 012260 
(22) 2011 06 10 
(24) 2011 06 10 
(73) მიხეილ გვერდწითელი (GE) 
 

 
 
 
 

კალისტრატე ცინცაძის ქ. 6/7, ბ. 12, 0105,  
თბილისი (GE); 
გიორგი გურგენიძე (GE) 
ირ. აბაშიძის ქ. 68, ბ. 43, 0162,  
თბილისი (GE); 
თენგიზ სანაძე (GE) 
დ. არაყიშვილის ქ. 20, 0179,  
თბილისი (GE); 
კარინა გვერდწითელი (GE) 
კალისტრატე ცინცაძის ქ. 6/7, ბ. 12, 0105,  
თბილისი (GE) 

(72) მიხეილ გვერდწითელი (GE); 
გიორგი გურგენიძე (GE); 
თენგიზ სანაძე (GE); 
კარინა გვერდწითელი (GE) 

(54) სატრანსპორტო საშუალების  
მომსახურების საფასურის გადახდის  
მოწყობილობა 

_________________________________________ 
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dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
 
 
(10) AD 2013 729 S (51) 09-01 
(21) AD 2012 000729 
(22) 2012 11 16  
(28) 1 
(71) გელა გამტკიცულაშვილი (GE) 

თბილისის გამზ. 3, ბ. 8, 2200, თელავი (GE); 
გია გამტკიცულაშვილი (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, ბ. 7, 0186, თბილისი (GE) 

(72) გელა გამტკიცულაშვილი (GE); 
გია გამტკიცულაშვილი (GE) 

(54) ჭურჭელი  
(55)  
  

1.1     1.2  
 

 
___________________________________________ 
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(11) DM/078886  (51) 09-01, 03  
(15) 2012 07 27    (45) 2013/04 (2013 02 01)  
(22) 2012 07 27    
(28) 15  
(73) SOREMARTEC S.A.  

Rue Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON (BE)  
(86) BX, EM  
(87) BX, EM  
(88) BX, EM  
(89) EM  
(81) II. BZ, KP, MA, SR. III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS, KG, LI, MC, MD, ME,  

MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, RW, SG, ST, TJ, TN, TR, UA  
(72) Giuseppe TERRASI  

Frazione Manera 14, I-12050 BENEVELLO (CUNEO)  
(54) 1. Container [packaging]; 2. Bottle; 3. Container [packaging]; 4.-5. Boxes; 6.-8. Packagings;  

9.-15. Containers [packaging]  
(55) 

 

1.1 1.2  

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi 
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT 

 
 

(haagis SeTanxmebis 1960 wlis aqtisa da/an 1999 wlis Jenevis aqtis Tanaxmad) 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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1.3 1.4 1.5

1.6 1.7
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2.1 2.2  

3.1 3.2  

3.3 3.4  

3.5  
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3.6 3.7  
 

4.1 4.2  
 

4.3 5.1  
 

5.2 5.3  
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6 7 8  
 
 
 
 

9 10 11 12 13  
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14.1 14.2 14.3 14.4  
 

14.5 14.6 14.7  
 

15.1 15.2 15.3  
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15.4 15.5  
 

15.6 15.7  
___________________________________________________ 
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(11) DM/079925     (51) 13-03  
(15) 2012 11 26    (45) 2013/04 (2013 02 01)  
(22) 2012 11 26    
(28) 5  
(73) DERNEK GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

Kartaltepe Mahallesi, Teyyareci Nurettin Sokak, Funda Apt. No:2, Daire:9, Bakırköy - İstanbul (TR)  
(85) TR   
(86) TR  
(87) TR  
(88) n/a  
(89) TR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, EE, EG, EM, GE, GH, HR, HU, KG, LT, LV, ME, MK, MN, NA, OA, OM, PL,  

RO, RS, SI, SY, TJ, UA  
(72) TUNCAY CEYRAN (TR)  

Kartaltepe Mah., Teyyarecci Nurettin Sok., Funda Apt. No:2 D:9 BAKIRKOY-ISTANBUL/TURKEY  
(54) 1. Plug; 2. switch; 3. plug; 4. switch; 5. plug  

1.1 1.2 1.3   1.4  
 

1.5 1.6 1.7  
 

2.1 2.2 2.3   2.4  
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2.5 2.6 2.7  
 

3.1 3.2 3.3    3.4  
 

3.5 3.6 3.7  
 

4.1 4.2 4.3 4.4  
 

4.5 4.6 4.7  
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5.1 5.2 5.3 5.4  
 
 

5.5 5.6 5.7  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080013     (51) 09-01  
(15) 2013 01 21     (45) 2013/05 (2013 02 08)  
(22) 2013 01 21    
(28) 1  
(30) 09.10.2012; 002115535-0001; EM  
(73) SAVERGLASS  

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

1.1 1.2 1.3  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080014   (51) 09-01  
(15) 2013 01 21     (45) 2013/05 (2013 02 08)  
(22) 2013 01 21    
(28) 1  
(30) 09.10.2012; 002115550-0001; EM  
(73) SAVERGLASS  

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

1.1 1.2  
 

1.3  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080015     (51) 09-01  
(15) 2013 01 21     (45) 2013/05 (2013 02 08)  
(22) 2013 01 21    
(28) 1  
(30) 28.09.2012; 002110536-0001; EM  
(73) SAVERGLASS  

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

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6  
___________________________________________________ 
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(11) DM/077676     (51) 15-05  
(15) 2012 02 10     (45) 2013/06 (2013 02 15)  
(22) 2012 02 10   
(28) 2  
(73) ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG  

Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden (DE)  
(85) EM   
(86) DE, EM  
(87) DE, EM  
(88) DE, EM  
(89) EM  
(81) II. KP, MA, ME. III. BA, CH, EG, EM, GE, HR, LI, MD, MK, MN, OM, TR  
(54) 1.-2. High pressure cleaners  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5 1.6  
 

1.7  
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2.1 2.2 2.3  
 

2.4 2.5 2.6  
 

2.7  
___________________________________________________ 
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(11) DM/078896     (51) 10-02  
(15) 2012 08 13     (45) 2013/06 (2013 02 15)  
(22) 2012 08 13    
(28) 2  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD)  

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

TN, TR, UA  
(72) Mod. No.1: Marta ZARI?A – ?ELZE, Baznícas iela 8-21, LV-1010 Riga (Lettonie);  

Mod. No.2: Claudia CANNONE, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano (Italie)  
(54) 1.-2. Wristwatches  
(55)  

1 2  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080030     (51) 10-07  
(15) 2013 01 29     (45) 2013/06 (2013 02 15)  
(22) 2013 01 29    
(28) 6  
(73) GLASHÜTTER UHRENBETRIEB GMBH  

Altenberger Str. 1, 01768 Glashütte (DE)  
(85) DE, EM    
(86) DE, EM   
(87) DE, EM   
(88) DE, EM   
(89) EM  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) N1, 2, 6: Katharina Stegmann, Am Mühlefeld 84, 01744 Paulsdorf; N3, 4, 5: Katharina Stegmann, Am  

Mühlefeld 84, 01744 Paulsdorf; Julia Schellenberg, Tauernstrasse 40, 01279 Dresden  
(54) 1.-4. Watch cases; 5. Dial; 6. Watch band  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 
 

1.5 1.6  
 

1.7  
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2 3 4

5

6.1  
 

6.2  
 

6.3  

6.4  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080046     (51) 13-02  
(15) 2013 01 11     (45) 2013/06 (2013 02 15)  
(22) 2013 01 11    
(28) 4  
(30) for designs No(s) 1, 2: 12.07.2012; 29/426,981; US; for designs No(s) 3, 4: 12.07.2012; 29/426,989; 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, EM, GE, HR, IS, LI, MK, MN, NA, NO, SG, TR, UA  
(72) Jukka Rautianinen, Pengerkatu 7 D 91, FI-00530 Helsinki  
(54) 1.-4. Chargers  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5 1.6 1.7  
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2.1 2.2 2.3  
 

2.4 2.5 2.6 2.7  
 
 

3.1 3.2  
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3.3 3.4 3.5  
 

3.6 3.7  
 

4.1 4.2 4.3  
 

4.4 4.5  
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4.6 4.7  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080047    (51) 03-01  
(15) 2013 01 14     (45) 2013/06 (2013 02 15)  
(22) 2013 01 14    
(28) 1  
(30) 28.08.2012; 29/430,638; 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, EM, GE, HR, IS, LI, MK, MN, NA, NO, SG, TR, UA  
(72) (a) Chao Huang, Emännänpiha 8 A, FI-02940 Espoo; (b) Jukka Rautiainen,  

Pengerkatu 7 D 91, FI-00530 Helsinki  
(54) 1. Headset carrying case  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5  
 

 

1.6 1.7  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080049     (51) 14-01  
(15) 2013 01 15     (45) 2013/06 (2013 02 15)  
(22) 2013 01 15    
(28) 14  
(30) for designs No(s) 1, 2: 28.08.2012; 29/430,629; US; for designs No(s) 3: 30.08.2012; 29/430,866; US;  

for designs No(s) 4: 30.08.2012; 29/430,868; US; for designs No(s) 5, 6: 23.10.2012; 29/435,331; US;  
for designs No(s) 8: 23.10.2012; 29/435,333; US; for designs No(s) 7: 23.10.2012; 29/435,336; US;  
for designs No(s) 13, 14: 30.11.2012; 29/438,522; US; for designs No(s) 12: 30.11.2012; 29/438,523; US;  
for designs No(s) 9, 10, 11: 30.11.2012; 29/438,525; 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, EM, GE, HR, IS, LI, MK, MN, NA, NO, SG, TR, UA  
(72) DESIGNS 1-2: Go Osaki, 8-8-701 Nanlidongqu, Xihuashi, Dongcheng District, Beijing 100062,  

P.R.C.; DESIGNS 3-4: Tuomas Nylen, Sireenikatu 2 B7, FI-00270 Helsinki; DESIGNS 5-8: Kyeyoung  
Kang, #401 117-3ho, Samjeondong, Songpagu, Seoul, KR; DESIGNS 9-14: Daniel Dhondt, Iivisniementie  
2H 129, FI-02260 Espoo  

(54) 1.-2. Handsets; 3.-4. Speakers; 5.-14. Handsets  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 
 

1.4 1.5 1.6 1.7  
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2.1 2.2  2.3 2.4 2.5

2.6 2.7

3.1 3.2

3.3 3.4 3.5

3.6 3.7  

4.1 4.2  
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4.3 4.4 4.5  
 

4.6 4.7 5.1  
 

5.2 5.3 5.4 5.5  
 

5.6 5.7  
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6.1 6.2 6.3  
 
 

6.4 6.5 6.6 6.7  
 
 

7.1 7.2 7.3  
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7.4 7.5 7.6 7.7  
 
 
 

8.1 8.2 8.3  
 
 
 

8.4 8.5 8.6 8.7  
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9.1 9.2 9.3  
 
 
 

9.4 9.5 9.6 9.7  
 
 
 

10.1 10.2 10.3  
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10.4 10.5 10.6 10.7  
 
 
 

11.1 11.2 11.3  
 
 
 

11.4 11.5 11.6 11.7  
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12.1 12.2 12.3  
 

12.4 12.5 12.6 12.7  
 
 

13.1 13.2 13.3  
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13.4 13.5 13.6 13.7  
 
 

14.1 14.2 14.3  
 
 

14.4 14.5 14.6 14.7  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080075     (51) 10-07  
(15) 2013 02 05     (45) 2013/07 (2013 02 22)  
(22) 2013 02 05    
(28) 2  
(73) GLASHÜTTER UHRENBETRIEB GMBH  

Altenberger Str. 1, 01768 Glashütte (DE)  
(85) DE, EM    
(86) DE, EM   
(87) DE, EM   
(88) DE, EM   
(89) EM  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Katharina Stegmann  

Am Mühlefeld 84, 01744 Paulsdorf  
(54) 1.-2. Dials  
(55)  

1 2  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080101     (51) 11-01  
(15) 2013 02 06     (45) 2013/07 (2013 02 22)  
(22) 2013 02 06    
(28) 6  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon  

Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE)  
(54) 1. Bracelet; 2.-3. Necklaces; 4.-6. Jewelry parts  
(55)  

1 2

3 4 5  
 

6  
___________________________________________________ 



                                                     
 
 

                                                      
 

#7   2013 04 10 
 

dizainebi 

50

(11) DM/079151     (51) 10-07  
(15) 2012 08 29     (45) 2013/08 (2013 03 01)  
(22) 2012 08 29     
(28) 1  
(73) SWISS KUBIK SA  

Grand-Rue 13, CH-1204 Genève (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BX, IT. III. CH, DE, ES, FR, GE, MC, SG, TR, UA  
(54) 1. Watch winding box with rotor  
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  
___________________________________________________ 
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(11) DM/079266     (51) 23-02  
(15) 2012 08 28     (45) 2013/08 (2013 03 01)  
(22) 2012 08 28    
(28) 2  
(30) 28.02.2012; 001999301; EM  
(73) PHOENIX PRODUCT DEVELOPMENT LIMITED  

Unit 1 West Point, 11 Durham Road, Basildon, Essex SS15 6PH (GB)  
(86) EM  
(87) n/a  
(88) n/a  
(89) EM  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, BW, CH, DE, DK, EE, EG, ES, FI, FR, GE, GH, HR, HU, IS, KG, LI, LT, LV,  

MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, PL, RO, RS, RW, SG, SI, ST, SY, TJ, TN, TR, UA  
(72) Garry Moore  

Unit 1 West Point, 11 Durham Road, Basildon Essex SS15 6PH, UK  
(54) 1.-2. Water closets  
(55)  

1.1 1.2 1.3  
 

1.4 1.5  
 

2.1 2.2 2.3  
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2.4 2.5  
___________________________________________________ 

 
 

  
 
 
(11) DM/080139     (51) 32-00  
(15) 2013 01 09     (45) 2013/08 (2013 03 01)  
(22) 2013 01 09    
(28) 1  
(73) MAY-AGRO TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Samanlı Mahallesi, Yiğitler Caddesi, No: 28, YILDIRIM-BURSA (TR)  
(85) TR   
(86) TR  
(87) TR  
(88) TR  
(89) TR  
(81) III. AL, AZ, EM, GE, HR, KG, MK, RS, UA  
(72) CAN HASAN GÖKMEN  

Ad-Stop Ajans Tiramisu Iletisim ve Reklam Hizmetleri Ltd.Sti., Nispetiye Cad., Güvercin Sk. No:11,  
TR-34330 1.LEVENT/ISTANBUL  

(54) 1. Logo  
(55)  

1   
___________________________________________________ 
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(11) DM/080149     (51) 09-03  
(15) 2013 02 14     (45) 2013/08 (2013 03 01)  
(22) 2013 02 14    
(28) 1  
(30)  17.08.2012; 001340210-0001; EM  
(73) BONGRAIN S.A.  

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR)  
(85) FR, EM    
(86) FR, EM   
(87) FR, EM   
(88) FR, EM   
(89) FR  
(81) III. AL, AM, AZ, BA, CH, GE, HR, MD, ME, MK, NO, RO, RS, TJ, TR, UA  
(72) Justyna Wróblewska  

ul. Marymoncka 67/14, PL-01-802 Warszawa; Pawel Adamus, ul. Jagielly 97, PL-32-600 Oswieciem  
(54) 1. Packaging for foodstuffs  
(55)  

1.1 1.2 1.3 1.4  
 

1.5 1.6  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080157     (51) 10-02  
(15) 2013 02 15     (45) 2013/08 (2013 03 01)  
(22) 2013 02 15    
(28) 1  
(73) BLANCPAIN SA  

Le Rocher 12 CH-1348 LE BRASSUS (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Alan APPREDERISSE  

Avenue du Léman 48, CH-1005 LAUSANNE  
(54) 1. Watch  
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  
 

1.5 1.6  

1.7  
___________________________________________________ 



                                                     
 
 

                                                      
 

#7   2013 04 10 
 

dizainebi

55

(11) DM/080164     (51) 10-02  
(15) 2013 01 29     (45) 2013/08 (2013 03 01)  
(22) 2013 01 29    
(28) 1  
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)  
(85) CH   
(86) CH  
(87) CH  
(88) CH  
(89) CH  
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,  

TN, TR, UA  
(72) Jean-Claude Monachon 

Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE) (SUISSE)  
(54) 1. Watch  
(55)  

1.1 1.2  
 

1.3 1.4  
 

1.5 1.6  

1.7  
___________________________________________________ 
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(11) DM/080166     (51) 10-02  
(15) 2013 02 08     (45) 2013/08 (2013 03 01)  
(22) 2013 02 08    
(28) 1  
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.)  

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

TN, TR, UA  
(72) Monsieur Min KIM  

St. Alban-Ring 238, CH-4052 BASEL (Suisse)  
(54) 1. Wristwatch  
(55)  

1  
___________________________________________________ 
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(260) AM 2013 65204 A 
(210) AM 065204 
(220) 2012 09 17 
(731) კასა მია 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12  
კილომეტრი, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

კასა მია 
Casa mia 
каса миа 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
20 _ ავეჯი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66481 A 
(210) AM 066481 
(220) 2012 03 12 
(731) შპს „ივერთა“ 

სანაპიროს 10, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) ყვითელი, ცისფერი, ლურჯი, თეთრი,  

ღია და მუქი მწვანე 
(531) 01.15.15-26.11.12-26.11.13-26.15.01- 

29.01.13- 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური, სააფთიაქო ქსელი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66614 A 
(210) AM 066614 
(220) 2012 03 21 
(731) სვიატოსლავ ნეჩიტაილო 

01001, კიევი 1, ზანკოვეცკაიას ქუჩა 4,  
ბ. 27, უკრაინა 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) ოქროსფერი, მწვანე, ყავისფერი,  

წითელი, შავი, თეთრი 
(531) 05.07.02-28.05.00-29.01.15- 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66733 A 
(210) AM 066733 
(220) 2012 03 29 
(731) შპს „გრინლაინ ჰელსი“ 

ვაზისუბნის ქ. 25, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 

sasaqonlo niSnebi
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  

romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(591) მწვანე, თეთრი, ლურჯი 
(531) 24.13.13-24.13.17-27.05.24-29.01.13- 
(511)  
35 _ მედიკამენტებისა და სამედიცინო საშუა-
ლებების საცალო და საბითუმო ვაჭრობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66745 A 
(210) AM 066745 
(220) 2012 03 29 
(731) შპს „მატრიქსი“ 

ე.თაყაიშვილის ქ., 80, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

1 BILLION 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66747 A 
(210) AM 066747 
(220) 2012 03 29 
(731) შპს „მატრიქსი“ 

ე.თაყაიშვილის ქ., 80, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

ID One 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67012 A 
(210) AM 067012 
(220) 2012 04 20 
(731) ექს ელ ენერჯი მარკეტინგ სპ. ზ ო.ო  

ულ. ნიეგოლევსკიეგო 17, 01-570  
ვარშავა, პოლონეთი 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

XL Energy Drink 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სას-
მელების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 67103 A 
(210) AM 067103 
(220) 2012 04 25 
(731) შპს „აქვა გეო“ 

სოფ. მისაქციელი, 3308, მცხეთის  
რაიონი, საქართველო 

(540)  

 
 

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

(531) 01.15.24-06.01.04-27.05.02-29.01.15- 
(526) დისკლამაცია – სიტყვა "CHO" დამოუკი-
დებელ სამართლებრივ დაცვას  არ  ექვემდება-
რება. 
(511)  
32 _ ნატურალური მინერალური წყალი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67162 A 
(210) AM 067162 
(220) 2012 04 27 
(731) შპს მეგატრეიდი 

მარჯანიშვილის ქ.#6, 0102, თბილისი, 
საქართველო 

(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) 

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

37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
 

42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიე-
რო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანა-
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ლიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექ-
ნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავება და სრულყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67178 A 
(210) AM 067178 
(220) 2012 04 30 
(731) ჰბი ბრენდიდ ეპერელ ლიმიტიდ, ინკ.  

1000 ისტ ჰეინს მილ როუდი, უინსტონ- 
სალემი NC 27105, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.03-26.04.06-26.04.24-27.05.24- 
(511)  
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და თავსაბუ-
რავები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67182 A 
(210) AM 067182 
(220) 2012 04 30 
(731) შპს „ლუქსი 2004“ 

თევდორე მღვდლის ქუჩა #53, 0154,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

კეან 
Kean 
Кеан 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67201 A 
(210) AM 067201 
(220) 2012 05 01 
(731) შპს „ზარაფხანა“ 

ლუბლიანას ქ.15, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სოფიო შარიქაძე 

(540)  

 
 

(591) თეთრი, მუქი შაბიამნისფერი 
(531) 26.04.22-27.05.22-28.19.00-29.01.12- 
(526) დისკლამაცია – სიტყვა „სამკაული“ და-
მოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას  არ  ექ-
ვემდებარება. 
 (511)  
14 _ საიუველირო ნაწარმი, მათ შორის, სუვე-
ნირები, სამკერდე ნიშნები, მედლები. 
 

35 _ საქონლით მომარაგება რეალიზაციის 
ჩათვლით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67203 A 
(210) AM 067203 
(220) 2012 05 01 
(731) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო 45202, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.22- 
(511)  
3 _ საპნები, პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოს-
მეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიონები, 
კბილის ფხვნილები და პასტები, პრეპარატები, 
რომლებიც გამოიყენება კანის, თავის კანის და 
თმის გაწმენდის, მოვლისა და გალამაზები-
სათვის, პრეპარატები თმის ვარცხნილობი-
სათვის, თმის ელფერის მიმცემი, გასაუფერუ-
ლებელი, შესაღები და შემაფერადებელი პრე-
პარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67204 A 
(210) AM 067204 
(220) 2012 05 01 
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.  

კორპორეიშენ სერვის კომპანი, 
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,  
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808,  
აშშ 
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(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

DUAC 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, დარღ-
ვევების და მდგომარეობების პრევენციისა და 
მკურნალობისათვის განკუთვნილი ფარმაცევ-
ტული ნივთიერებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67205 A 
(210) AM 067205 
(220) 2012 05 01 
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ.  

კორპორეიშენ სერვის კომპანი 
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,  
ვილმინგტონი, შტატი დელავერი 19808, 
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

ISOTREXIN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, დარღ-
ვევების და მდგომარეობების პრევენციისა და 
მკურნალობისათვის განკუთვნილი ფარმაცევ-
ტული ნივთიერებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67206 A 
(210) AM 067206 
(220) 2012 05 01 
(731) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 

გლაქსო ველქამ ჰაუსი, ბერკელი ავენიუ,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

CUTIVATE 
591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ დერმატოლოგიური დაავადებების, დარღ-
ვევების და მდგომარეობების პრევენციისა და 
მკურნალობისათვის განკუთვნილი ფარმაცევ-
ტული ნივთიერებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67238 A 
(210) AM 067238 
(220) 2012 05 03 
(731) შპს „გეა“ 

წერეთლის გამზირი #119, 0119,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

გეა 
GEA 
ГЕА 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
39 _ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
 

44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარუ-
ლი მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა 
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის 
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეო-
ბის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67248 A 
(210) AM 067248 
(220) 2012 05 07 
(731) ქირეჩ ვე თუღლა ქიმია სანაიი ანონიმ  

შირქეთი 
ქაისერი-ანკარა ქარაიოლუ 60. ქმ,  
ქალაბა, ავაანოს-ნევშეხირი, თურქეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.23-27.07.01- 
(511)  
19 _ არალითონური სამშენებლო მასალა; სამ-
შენებლო დანიშნულების არალითონური ხის-
ტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არა-
ლითონური მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგე-
ბობები; არალითონური ძეგლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67249 A 
(210) AM 067249 
(220) 2012 05 07 
(731) ქირეჩ ვე თუღლა ქიმია სანაიი ანონიმ  

შირქეთი 
ქაისერი-ანკარა ქარაიოლუ 60. ქმ,  
ქალაბა, ავაანოს-ნევშეხირი, თურქეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.23-27.07.01- 
(511) 
19 _ არალითონური სამშენებლო მასალა; სამ-
შენებლო დანიშნულების არალითონური ხის-
ტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არა-
ლითონური მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგე-
ბობები; არალითონური ძეგლები. 
__________________________________________ 



                                  
 
 

                                                      
 

#7   2013 04 10 
 

sasaqonlo niSnebi

61

(260) AM 2013 67250 A 
(210) AM 067250 
(220) 2012 05 07 
(731) ქირეჩ ვე თუღლა ქიმია სანაიი ანონიმ  

შირქეთი 
ქაისერი-ანკარა ქარაიოლუ 60. ქმ,  

          ქალაბა, ავაანოს-ნევშეხირი, თურქეთი  
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.23-27.07.01- 
(511)  
19 _ არალითონური სამშენებლო მასალა; სამ-
შენებლო დანიშნულების არალითონური ხის-
ტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არა-
ლითონური მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგე-
ბობები; არალითონური ძეგლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67253 A 
(210) AM 067253 
(220) 2012 05 08 
(731) შპს გაზეთი სარბიელი 

ალ. ყაზბეგის გამზ.42, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19.00- 
(511)  
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოები-
სათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის 
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავე-
ჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსა-
ჩინოება (აპარატურის გარდა); შრიფტი; ტიპო-
გრაფიული კლიშე. 
 

28 _ თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიში-
სა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონე-
ლი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაძვისხის მორთულობა. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების 
ორგანიზება. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 67287 A 
(210) AM 067287 
(220) 2012 05 10 
(731) შპს „კახური ტარადიციული  

მეღვინეობა“ 
ქსნის ქუჩა #12, 0192, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) წითელი, თეთრი, ოქროსფერი 
(531) 01.03.15-05.07.10-06.19.07-26.01.20- 

26.01.21-28.19.00-29.01.01- 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67297 A 
(210) AM 067297 
(220) 2012 05 11 
(731) მედიქავერ ჰოლდინგ ს.ა 

24 ავენიუ ემილ როიტერი, L-2420  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540)  
 

 
 

(591) ლურჯი, ყვითელი, თეთრი 
(531) 01.03.15-05.05.20-27.05.10-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლი-
ანობაში, სიტყვიერი აღნიშვნა "MEDICOVER 
LABORATORY SERVICES" არ წარმოადგენს 
დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის სა-
განს. 
(511)  
42 _ სამეცნიერო მომსახურება და კვლევები, 
სახელდობრ, ბაქტერიოლოგიური კვლევები, 
მათ შორის, კლინიკური კვლევების მომსახუ-
რებით; ქიმიური ანალიზი და კვლევები, ანა-
ლიტიკური კვლევევის ჩათვლით, რომლებიც 
განეკუთვნებიან მედიცინას, ფარმაცევტულ 
პრეპარატებს და ბიოქიმიას; კვლევები ბიო-
ლოგიის სფეროში. 
 

44 _ სამედიცინო მომსახურება, მათ შორის, 
დაკავშირებული სამედიცინო დიაგნოსტიკას-
თან. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 67340 A 
(210) AM 067340 
(220) 2012 05 16 
(731) შპს „უნივერსალ ქარდ კორპორეიშენ“ 

სტანისლავსკის ქ.5, დიდუბე პლაზას  
მე-4  სართული, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(740) თამარ დიდიძე 
(540) 
 

მეტი სინათლე და სითბო 
თქვენს ოჯახში 

 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ პლასტიკური ბარათები. 
 

35 _ რეკლამა, მართვა საქმიან სფეროში, ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში, საოფისე 
სამსახური.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67341 A 
(210) AM 067341 
(220) 2012 05 16 
(731) შპს „უნივერსალ ქარდ კორპორეიშენ“ 

სტანისლავსკის ქ.5, დიდუბე პლაზას  
მე-4 სართული, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19.00- 
(511)  
9 _ პლასტიკური ბარათები. 
 

35 _ რეკლამა, მართვა საქმიან სფეროში, ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში, საოფისე 
სამსახური.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67342 A 
(210) AM 067342 
(220) 2012 05 16 
31) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან  

მიუკედე რესვენტარშაშაგ 
30-38, კერესტური უტ.H-1106 ბუდაპეშტი,  
უნგრეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

ALSOL 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 _ დერმატოლოგიაში გამოსაყენებელი ფარ-
მაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 67347 A 
(210) AM 067347 
(220) 2012 05 16 
(731) სორია ნატურალ ს.ა. 

პოლიგონო ლა სასეა, 1, 42162 გარაი,  
ესპანეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
 

(591) მუქი და ღია მწვანე 
(531) 26.11.13-27.05.10-27.05.17-29.01.03- 
(511)  
5 _ საქონელი განკუთვნილი სამედიცინო ან 
ფარმაცევტული გამოყენებისათვის, დიეტური 
ნივთიერებები განკუთვნილი სამედიცინო გა-
მოყენებისათვის; სამედიცინო დანიშნულების 
ნაყენები; სამედიცინო დანიშნულების მცენა-
რეთა ფესვები; სამედიცინო დანიშნულების 
მცენარეთა ფესვებისგან მიღებული ექსტრაქ-
ტები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67416 A 
(210) AM 067416 
(220) 2012 05 23 
(731) პრაის კოსტკო ინტერნეშენელ, ინკ. 

999 ლეიკ დრაივ, ისაქუა, ვაშინგტონი  
98027, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.17-29.01.01- 
(511)  
35 _ საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მომსა-
ხურება, მათ შორის, ახალი ხორცის პროდუქ-
ტებით, ხილით, ბოსტნეულით, და წინასწარ 
მომზადებული კვების პროდუქტებით, ყავით, 
ჩაით, კვების მშრალი პროდუქტებით შეფუთ-
ვაში, რძის პროდუქტებით, პურ-ფუნთუშეული 
ნაწარმით, საკონდიტრო ნაწარმით, ალკოჰო-
ლური და უალკოჰოლო სასმელებით, თამბა-
ქოს ნაწარმით, ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით, 
სათამაშოებით, სპორტული საქონლით, სამ-
ზარეულოს ჭურჭლით და მოწყობილობით, 
თეთრეულით საოჯახო მეურნეობისთვის, ხე-
ლოვნური ყვავილებით (მცენარეებით) და ხეე-
ბით, მინის ჭურჭლით, ფაიფურის და ქაშანუ-
რის ჭურჭლით, ქაღალდის პროდუქციით საო-
ჯახო მეურნეობისთვის სარეცხი საშუალებე-
ბით, საპნებით, საწმენდი საშულებებით, კოს-
მეტიკით, პირადი ჰიგიენის საგნებით, ფარმა-
ცევტული პრეპარატებით, ვიტამინებით, საკვე-
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ბის დანამატებით, ბაღისათვის განკუთვნილი 
საქონლით და მოწყობილობით, საკვებით 
ცხოველებისათვის, ცხოველების მოვლისათ-
ვის განკუთვნილი საშუალებებით, ელექრო-
იარაღებით და ხელით სამართავი იარაღებით, 
ავტომობილებისათვის განკუთვნილი საქონ-
ლით და და ბენზინით, სახლის ავეჯით და 
ქუჩისთვის განკუთვნილი ავეჯით, საოფისე 
ავეჯით და საოფისე მოწყობილობით, კომპიუ-
ტერებით და კომპიუტერული პერიფერიული 
მოწყობილობებით, კომპიუტერული პროგრა-
მული და აპარატული უზრუნველყოფით, დიდი 
ზომის და პატარა ზომის საყოფაცხოვრებო 
ტექნიკით და საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოე-
ბით, კომპაქტ-დისკებით, DVD-დისკებით, სა-
ყოფაცხოვრებო ტექნიკით, სხვადასხვა დანიშ-
ნულების ბატარეებით, ჩემოდნებით, საიუვე-
ლირო ნაწარმით, საათებით, გასართობ ღო-
ნისძიებებზე და კონცერტებზე ბილეთებით, 
სადღესასწაულო მორთულობებით ინტერნე-
ტის ქსელის მეშვეობით საცალო და საბითუ-
მო ვაჭრობის მომსახურების ჩათვლით; სარეკ-
ლამო მასალის გავრცელება ბეჭდვითი გამო-
ცემების მეშვეობით, საქონლის დემონსტრი-
რების მეშვეობით და კავშირის ელექტრონუ-
ლი საშუალებების მეშვეობით ონ-ლაინ რე-
ჟიმში ან ინფორმაციის სხვა საშუალებების 
მეშვეობით; ნიმუშების გავრცელება; იმპორტ-
თან და ექსპორტთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება; საკონსულტაციო მომსახურება, რო-
მელიც განეკუთვნება იმპორტს და ექსპორტს 
და იმპორტთან და ექსპორტთან დაკავშირე-
ბულ მომსახურებას; რეცეპტით გამოწერილი 
ფარმაცევტული პრეპარატების შეკვეთის სფე-
როში და ფარმაცევტული პრეპარატების ვაჭ-
რობის სფეროში მომსახურება, კავშირის ელ-
ექტრონული საშუალებების მეშვეობით ონ-
ლაინ რეჟიმში ან კავშირის სხვა საშუალებე-
ბის მეშვეობით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67424 A 
(210) AM 067424 
(220) 2012 05 24 
(731) ჰოუმლენდ ჰაუსეარს, ლლკ 

11755 უილშირ ბულვარი, სვიტ 1200,  
90025 ლოს ანჟელესი, კალიფორნია,  
აშშ 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

NUTRI BULLET 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 _ სამზარეულოს ხელსაწყოები, კერძოდ, სა-
კვების ელექტრონული ბლენდერები. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 67436 A 
(210) AM 067436 
(220) 2012 05 25 
(731) აკვა ენ.ერ.ჯი. ინვესტმენტს ლიმიტიდ 

ლამპოუსას 1, პ.ს. 1095, ნიქოზია,  
კვიპროსი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.24-27.05.24- 
(511)  
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67462 A 
(210) AM 067462 
(220) 2012 05 28 
(731) შ.პ.ს. „ჯი-ემ-პი“ 

ქვემო ფონიჭალის დასახლება #65,  
0165, თბილისი, საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

ადენიტ ფორტე 
АДЕНИТ Форте 
ADENIT Forte 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 _ უჯრედული მეტაბოლიზმისა და ენერგო-
მომარაგების გამაუმჯობესებელი მედიკამენ-
ტები; ვიტამინების შემცველი პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67466 A 
(210) AM 067466 
(220) 2012 05 29 
(731) შპს „ნეოფარმი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.,  
0131, თბილისი, საქართველო 

(540)  

ნეობეიბი 
Neobaby 
Необейби 

(591) შავ-თეთრი 
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(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი 
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; 
მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატე-
ბი; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67482 A 
(210) AM 067482 
(220) 2012 05 29 
(731) მამუკა კიკალიშვილი 

უზნაძის ქ. 91ა, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი 
(531) 26.01.01-27.05.05-27.05.21- 
(511)  
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოები-
სათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის 
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მან-
ქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); 
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარა-
ტურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასა-
ლა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკი-
ვრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები 
და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხე-
ნის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა. 
 

25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი, 
ქამრები. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების 
ორგანიზება, ფოტოგრაფირება, ფოტორეპორ-

ტაჟი; ვიდეოფილმების გადაღება, ვიდეოფილ-
მების წარმოება, ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი. 
 

42 _ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიე-
რო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანა-
ლიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავში-
რებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექნი-
კური და პროგრამული უზრუნველყოფის და-
მუშავება და სრულყოფა, მოდელირება ტანსა-
ცმლის, დიზაინი (შეფუთვის), დიზაინი (მხატ-
ვრული), დიზაინი (სამრეწველო), ინტერიერის 
გაფორმება. 
 

43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67483 A 
(210) AM 067483 
(220) 2012 05 30 
(731) დემპა იხტიაჩ გიდა ვე ტიუკეტიმ  

მადდელერი სანაიი ტიჯარეტ ლიმიტედ  
შირკეტი 
3, ორგანიზე სანაიი ბიოლგესი, ბაშპი- 
ნარ, გაზიანტეპი, თურქეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

LEZİZ SOFRALARIN EN 
LEZİZİ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, შინაური ფრინველი და ნა-
ნადირევი, დამუშავებული ხორცის პროდუქ-
ტების ყველა სახეობა; გამხმარი პარკოსანნი; 
მზა სუპები, ცხარე (მძაფრი) ბულიონი; ზეთის-
ხილი, ზეთისხილის პასტები; რძე და რძის 
პროდუქტები (კარაქის ჩათვლით); საკვები ზე-
თები; გამხმარი, დაკონსერვებული, გაყინული, 
დამზადებული ხილი და ბოსტნეული მარილ-
წყალში (მწნილის წვენში, წათხში); ჩირი; ნი-
გოზი და ნიგვზის ზეთი, ქუნჯუტი (შირბახტი); 
კვერცხი, კვერცხის ფხვნილი; არასამედიცინო 
დანიშნულების დანამატები და საკვები დანა-
მატები (მათ შორის, ყვავილის მტვერი (ფსინი), 
ცილები, ნახშირწყლები); ჩიფსები, ბარდა, 
პარკოსანნი, ოსპი, მუხუდო, სოია, ლობიო პინ-
ტო, ჩინური ვიგნა, ცხვრის ან წიწილას კერძი 
და უხეშად დაკეპილი ხორცი 
 

30 – ყავა, კაკაო, ყავაზე და კაკაოზე დამზადე-
ბული სასმელები, შოკოლადის სასმელები; 
ნამცხვარი; ხორცის ღვეზელი, ატრია, ფქვი-
ლის საკონდიტრო ნაწარმი და გამომცხვარი 
პროდუქცია და დესერტი; თაფლი, ფუტკრის 
რძე, პროპოლისი; სანელებლები (საკაზმი) გე-
მოს ნივთიერებები საკვებისათვის; ფერმენტი, 
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გამაფხვიერებელი, ფერის ამღდგენი და ბუნებ-
რივი კომპონენტები, რომლებიც აფერხებენ 
(აჩერებენ) ფქვილისგან დამზადებული ნაწარ-
მის გახმობას; ფქვილის, მანანას ბურღულის, 
სიმინდის სახამებელის ყველა სახეობა; შაქა-
რი, შაქრის პუდრა, ჩაი, ჩაი ყინულით, საკონ-
დიტრო ნაწარმი, შოკოლადი, ფუნთუშები, 
კრეკერები, ვაფლი, საღეჭი რეზინი, ნაყინი, სა-
კვები ყინული, მარილი; პურეული მარცვლო-
ვანები (მარცვლები) და მარცვლეული პრო-
დუქტი, ბრინჯი, დაფქვილი ხორბალი, უხეშად 
დაფქვილი (დაღერღილი) ხორბალი, ფქვილის, 
შემწვარი სიმინდის, სიმინდის ფანტელების-
გან დამზადებული ნამცხვარი 30-ე კლასში. 
 

32 – ლუდი, ლუდის დასამზადებელი პრეპარა-
ტები, მინერალური წყალი, წყაროს წყალი, 
წყალი, სოდის წყალი, ტონიკები, ხილის და 
ბოსტნეულის წვენები, კონცენტრატები და ექ-
სტრაქტები, უალკოჰოლო სასმელები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67523 A 
(210) AM 067523 
(220) 2012 05 31 
(731) ოკფ კორპორეიშენ 

714, ბოკჯუნგ-დონგი, სუჯუნგ-გუ,  
სუნგნამ სიტი, გიონგჯი-დო 461-200,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

 
 

(591) წითელი, თეთრი, შავი 
(531) 26.01.04-26.01.20-27.05.17-27.05.23- 

27.05.24-29.01.13- 
(511)  
32 _ ბოსტნეულის სასმელი წვენები; ხილის 
წვენები; ალოეს შემცველი წვენები; ხილის სა-
სმელი სიროფები; სასმელი სიროფები; გადა-
მუშავებული ბოსტნეულის ან ხილის სასმე-
ლები; ხილის უალკოჰოლო ნექტარები; გაზი-
რებული წყალი; ხილის წვენის შემცველი 
უალკოჰოლო სასმელები; მინერალური წყა-
ლი; ბოსტნეულის სასმელები; ალოეს წვენები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67527 A 
(210) AM 067527 
(220) 2012 05 31 
(731) მონსტერ ენერჯი კომპანი 

დელავერის შტატის კორპორაცია,  
550 მონიკა სერკლი, სუიტ 201, 
კორონა, კალიფორნიის შტატი  
92880, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ! 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ საკვები დანამატები. 
 

32 _ უალკოჰოლო სასმელები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67528 A 
(210) AM 067528 
(220) 2012 05 31 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MARLBORO FLAVOR MIX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; თამბაქოს პროდუქტები, სიგარების, სი-
გარეტების, სიგარილოების, საკუთარ სიგა-
რეტში გასახვევი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბა-
ქოს, საღეჭი თამბაქოს, საბურნუთე თამბაქოს, 
კრეტეკის ჩათვლით; თამბაქო „სნუსი“; თამბა-
ქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნუ-
ლების); მწეველთა საკუთნოები სიგარეტის ქა-
ღალდის და სიგარეტის მილაკების (მუნდშტუ-
კების), სიგარეტის ფილტრების, თამბაქოს ქი-
ლების, სიგარეტის კოლოფების და საფერფ-
ლეების, ჩიბუხების, სიგარეტის გადასახვევი 
ჯიბის მოწყობილობების, სანთებელების ჩათ-
ვლით; ასანთები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67529 A 
(210) AM 067529 
(220) 2012 05 31 
(731) თუფაზერს ლიმითიდ 

12 კასლ სტრიტი, სენტ-ჰელიერი, JE2  
3RT, ჯერსის კუნძულები 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

BOUX AVENUE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, 
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, 
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და 
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პასტები; აბაზანის კოსმეტიკური პრეპარატე-
ბი; აბაზანის მარილი, სამედიცინო დანიშნუ-
ლების გარდა; აბრაზივები; აბრაზიული ტი-
ლო; აბრაზიული ქაღალდი; სუნთქვის გამახა-
ლისებელი აეროზოლები; ავეჯისა და იატაკის 
გასაპრიალებელი საშუალებები; ალმასის 
მტვერი [აბრაზივი]; ალოე ვერას პრეპარატები 
კოსმეტიკური მიზნებისათვის; ალუმინის შაბი 
[ანტისეპტიკი]; ამბრი [პარფიუმერია]; ანტის-
ტატიკები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; 
საკონდიტრო არომატული ნივთიერებები 
[ეთერზეთები]; სასმელების დასამზადებელი 
არომატული ნივთიერებები [ეთერზეთები]; 
არომატული ნივთიერებები [ეთერზეთები]; 
ასახრჩოლებელი შედგენილობები [პარფიუმე-
რია]; ბადიანის ესენცია; ბალზამი, სამედიცი-
ნო დანიშნულებით გამოსაყენებლის გარდა; 
კოსმეტიკური ბამბა; ბამბის ტამპონიანი კოს-
მეტიკური ჩხირები; ბერგამოტის ზეთი; სარეც-
ხისათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი პრეპარა-
ტები; ბრწყინვალების მიმნიჭებელი პრეპარა-
ტები ფოთლებისათვის; ბრწყინვალების მიმნი-
ჭებელი პრეპარატები [საპრიალებელი]; გაკ-
რიალების პრეპარატები; თმის პერმანენტული 
დახვევისას გამოსაყენებელი გამანეიტრალე-
ბელი საშუალებები; ფერების გამახალისებე-
ლი ქიმიური პრეპარატები [სარეცხი საშუა-
ლება]; გამწმენდი ზეთები; გამწმენდი პრეპა-
რატები; კბილის პროთეზის გამწმენდი პრე-
პარატები; გამწმენდი სოდა; გამწმენდი ცარცი; 
გამწმენდი ხსნარები; განცხიმვის საშუალე-
ბები, სამრეწველო დანიშნულების გარდა; გა-
ოფლიანების საწინააღმდეგო საპონი; გაოფ-
ლიანების საწინააღმდეგო ტუალეტის საშუა-
ლებები; გასაპრიალებელი პასტები; გასაპრია-
ლებელი პრეპარატები; კბილის პროთეზის 
გასაპრიალებელი პრეპარატები; გასაპრიალე-
ბელი ქაღალდი; გასაპრიალებელი ცვილი; გა-
საპრიალებელი ძელაკები; ტყავის გასაფერ-
მკრთალებელი პრეპარატები; გასახდომი კოს-
მეტიკური პრეპარატები; გასრიალების თავი-
დან ასაცილებელი იატაკის სითხეები; გას-
რიალების თავიდან ასაცილებელი იატაკის 
ცვილი; გაულტერიის ზეთი; გაუფერულების 
საშუალებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; 
კბილების გასათეთრებელი გელები; გერანიო-
ლი; ქსოვილის დამარბილებლები რეცხვისათ-
ვის; ტყავის დამცავი შედგენილობები [გასა-
პრიალებელი საშუალებები]; თმის დასახვევი 
პრეპარატები; საპონი დეზოდორანტები; დე-
ზოდორანტები ადამიანებისა და ცხოველები-
სათვის; დეკორატიული გადასაყვანი ნახატები 
კოსმეტიკური მიზნებისათვის; დეპილაციის 
[თმის მოსაცილებელი] საშუალებები; დია-
ტომური მიწა [საპრიალებელი]; ეთერზეთები; 
ეთერის ესენციები; ყვავილების ექსტრაქტები 
[პარფიუმერია]; ვაზელინი, კოსმეტიკური; ვარ-

დის ზეთი; ვულკანური ნაცარი წმენდისათვის; 
ზეთები სუნამოსა და არომატული საშუალე-
ბებისათვის; ზუმფარა; ზუმფარის ქაღალდი; 
ზუმფარის ტილო; თეთრეულის ლილა; თეთ-
რეულის ცვილი; თეთრეულისათვის სურნე-
ლის მიმნიჭებელი არომატული ნივთიერებები 
[საშე]; თერძის ცვილი; თმის დასახვევი პრე-
პარატები; თმის ლაკი; თმის ლოსიონები; თმის 
საღებავები; იატაკის ცვილი; იატაკის ცვილის 
მოსაცილებელი პრეპარატები [გამწმენდი სა-
შუალებები]; იონონი [პარფიუმერია]; კალიუ-
მის ჰიდროქლორიდი [ჟაველის წყალი]; კანის 
მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები; კბი-
ლის პასტები, ფხვნილები; კედრის ეთერ-
ზეთები; კორუნდი [აბრაზივი]; კოსმეტიკური 
ზეთები; კოსმეტიკური კრემები [ნელსაცხებ-
ლები]; კოსმეტიკური ლოსიონები; კოსმეტიკუ-
რი ლოსიონით გაჟღენთილი ხელსახოცები; 
კოსმეტიკური ნაკრები; კოსმეტიკური ნიღბები; 
გასახდომი კოსმეტიკური პრეპარატები; კოს-
მეტიკური პუდრი; კოსმეტიკური საღებრები; 
კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური სა-
შუალებები ცხოველებისათვის; კოსმეტიკური 
საცხები; კოსმეტიკური ფანქრები; სახის კანის 
მათეთრებელი კრემები; კროკუსი [აბრაზიული 
მასალა]; ლავანდის ზეთი; ლავანდის წყალი; 
ფრჩხილების ლაკი; ლაკის მოსაცილებელი 
პრეპარატები; ლაქების ამოსაყვანი საშუალე-
ბები; ლითონკარბიდები [აბრაზივები]; თეთრე-
ულის შესაფერადებლები; ლიმონის (ციტრუ-
სის) ეთერზეთები; მადეზინფიცირებელი საპ-
ნები; სახის კანის მათეთრებელი კრემები; მა-
თეთრებელი მარილები; მათეთრებელი პრეპა-
რატები [სარეცხი საშუალება]; მათეთრებელი 
სოდა; მაკიაჟი; მაკიაჟის მოსაცილებელი პრე-
პარატები; მაკიაჟის საშუალებები; მზის სხივე-
ბისაგან დამცავი საშუალებები; მინადუღის, 
ხაშურის მოსაცილებელი პრეპარატები, საყო-
ფაცხოვრებო დანიშნულების; მინის აბრაზი-
ვიანი ზუმფარის ტილო; მინის ზუმფარა; მუშ-
კი; მშრალი წმენდის პრეპარატები; მწებავი 
ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; 
ნამზეურის მისაღები კოსმეტიკური საშუალე-
ბები; ნატრიუმის თუთქი; ნაჭერი საპონი; 
ნიშადურის სპირტი [სარეცხი საშუალება, დე-
ტერგენტი]; ნუშის ზეთი; ნუშის კოსმეტიკური 
რძე; ნუშის საპონი; ოდეკოლონი; პარკეტის 
იატაკის ცვილი; პარსვის შემდეგ გამოსაყენე-
ბელი ლოსიონები; პარფიუმერია; სამართებ-
ლის სალესი ღვედების პასტები; პემზა; პეწის 
მიმცემი პრეპარატები [გასახამებელი]; პირის 
ღრუს სავლებები, სამედიცინო დანიშნულების 
გარდა; პიტნა პარფიუმერიისათვის; პიტნის 
ესენცია [ეთერზეთები]; ჟანგის მოსაცილებე-
ლი პრეპარატები; ჟასმინის ზეთი; საწმენდი 
რძე ტუალეტისათვის; საკმეველი; საკმევლის 
ჩხირები; სალესი პრეპარატები; სამკურნალო 
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საპნები; საპარსი პრეპარატები; საპარსი საპ-
ნები; საპარსი ჩხირები, ანტისეპტიკური; საპ-
ნები; ფეხის გაოფლიანების საწინააღმდეგო 
საპნები; ქსოვილის ფერის გამახალისებელი 
საპნები; საპნის ხის ქერქი რეცხვისათვის; 
საპონი-დეზოდორანტები; სარეცხი საშუალე-
ბები [დეტერგენტები], სამრეწველო და სამე-
დიცინო დანიშნულების გარდა; სარეცხი სა-
შუალებებით გაჟღენთილი ნაჭრები დალაგე-
ბისათვის; სარეცხის ჩასალბობი პრეპარატე-
ბი; საფროლი; საქარე მინების გასაწმენდი 
სითხეები; საღებავის მოსაცილებელი პრეპა-
რატები; საღებარის მოსაცილებელი პრეპარა-
ტები; საღებრები ტუალეტში ჩამდინარე წყლი-
სათვის; ტყავის საცხი; სახამებელი [აპრეტი]; 
სახეხი ქვები; სილიციუმკარბიდი [აბრაზივი]; 
სკიპიდარი განცხიმვისათვის; სკიპიდარის ზე-
თი განცხიმვისათვის; სუნამოები; სურნელო-
ვანი წყალი; სურნელოვანი ხე; ტალკი [ტუა-
ლეტის საშუალება]; ტერპენები [ეთეზეთები]; 
ტუალეტის ზეთები; ტუალეტის წყალი; ტუში 
[საღებავი წამწამებისა და წარბებისათვის]; 
ტუჩის საცხი; ულვაშის ცვილი; წარბების 
ფანქრები; ფერების გამახალისებელი ქიმიური 
პრეპარატები [სარეცხი საშუალება]; ფეხსაც-
მლის საცხი; ფეხსაცმლის საპრიალებელი; 
ფეხსაცმლის ცვილი; ხელოვნური ფრჩხილე-
ბი; ფრჩხილების მოსავლელი პრეპარატები; 
ყვავილების ექსტრაქტები [პარფიუმერია]; 
ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარე-
ვი; ყვავილის სუნამოს ფუძეები; შამპუნები; 
მშრალი შამპუნები; შამპუნები შინაური ცხო-
ველებისათვის; დალაგებისა და დასუფთა-
ვებისას გამოსაყენებელი შეკუმშული ჰაერის 
ბალონები; შემკვრელი ნივთიერებები კოსმე-
ტიკური მიზნებისათვის; შესათეთრებელი 
ცარცი; შპალერის გასაწმენდი პრეპარატები; 
ხარაზის ცვილი; ცვილი ტყავისათვის; ცვილი-
დეპილატორი [თმის მოსაცილებელი საშუა-
ლება]; ცხიმები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; 
ხელოვნური წამწამები; კოსმეტიკური საშუა-
ლებები წამწამებისათვის; კოსმეტიკური სა-
შუალებები წარბებისათვის; წვერ-ულვაშის 
საღებავები; წყალბადის ზეჟანგი კოსმეტიკუ-
რი მიზნებისათვის; ხელოვნური თმის დასა-
მაგრებელი წებო; ხელოვნური წამწამების მი-
სამაგრებელი წებო; ჰელიოტროპინი; ჰიგიენუ-
რი საშუალებები [პარფიუმერია, კოსმეტიკა, 
ტუალეტის საკუთნო]; პერსონალური შესას-
ხურებელი პრეპარატები სანიტარული მიზნე-
ბისა და დეოდორირებისათვის; ბზინვარება 
ტუჩებისათვის; მხატვრული აპლიკაციები 
ფრჩხილებისათვის; სუნთქვის გამახალისებე-
ლი ლენტები; სადრენაჟო მილების გასასუფ-
თავებელი პრეპარატები. 
 

4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები (კონსის-
ტენტური); საზეთი მასალა; მტვრის შთამნთქ-

მელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგე-
ნილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენ-
ზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასა-
ნათებელი პატრუქები და სანთლები; აბედი; 
აბუსალათინის ზეთი ტექნიკური მიზნებისათ-
ვის; გენერატორის აირი, სანათი აირი; ანთრა-
ციტი; ღვედების ასრიალების [ბუქსაობის] სა-
წინააღმდეგო საშუალებები; ბენზინი; ბენზო-
ლი; მერქნის ბრიკეტები; გაზოილი, გაზოლი-
ნი; გენერატორის აირი; საპოხი გრაფიტი; დამ-
ტენიანებელი ზეთები; ტყავის დამცავი ზეთები 
და ცხიმები; ძრავას საწვავის არაქიმიური და-
ნამატები; დიზელის საწვავი; ეთანოლი (საწ-
ვავი); ნავთობის ეთერი; მეთილირებული ეთი-
ლის სპირტი; ელექტროენერგია; ტექნიკური 
ვაზელინი; საღებავის ზეთები; ქვის ან აგურის 
წყობის დამცავი ზეთები; ზეთები ფორმიდან 
ამოღების გასაადვილებლად [სამშენებლო სა-
მუშაოები]; ზეთი ქსოვილებისათვის; თევზის 
ქონი, ტექნიკური; იარაღის კონსისტენტური 
საზეთები; კარბიურირებული წვადი ნარევები; 
კარნაუბულის ცვილი; ცეცხლის გასაჩაღებე-
ლი მერქნის კვარები; კონსისტენტური საზე-
თები; კონსისტენტური საზეთები იარაღისათ-
ვის; კონსისტენტური საპოხები ღვედებისათ-
ვის; კოქსი; ლამპის პატრუქები; ლანოლინი 
[ცხიმოფლი, მატყლის ცხიმი]; ლიგროინი; მა-
ზუთი; მზესუმზირის ზეთი სამრეწველო მიზ-
ნებისათვის; მინერალური საწვავი; მტვრის 
მოსაცილებელი შედგენილობები; მტვრის შემ-
კვრელი შედგენილობები; მტვრის ჩამჭერი შე-
დგენილობები; მტვრის შემკვრელი შედგენი-
ლობები მოსახვეტი სამუშაოებისათვის; მურა 
ნახშირი; მყარი აირები [საწვავი]; მყარი ცხი-
მები; ნავთი; ნავთობი, ნედლი ან გადამუშა-
ვებული; ნავთობის აირი; ნაძვისხის სანთლე-
ბი; ნედლი ნავთობი [ნაფტა]; ოლეინი; პარა-
ფინი; პატრუქები სანთლებისათვის; საზეთი 
მასალები; საზეთ-მაცივებელი სითხეები; სა-
ნათი საწვავი; სანათი ცვილი; სანათი ცხიმები; 
სანათი სანთლები; სურნელოვანი სანთლები; 
საპოხი ზეთები; ტყავის საპოხი ცხიმები; ფეხ-
საცმლის საპოხი ცხიმები; საღებავის ზეთები; 
საწვავი; საწვავი აირი; საწვავი ზეთი; საწვა-
ვის ბრიკეტები; მიწვის თავიდან ასაცილებე-
ლი სოიის ზეთი სამზარეულოს ჭურჭლისათ-
ვის; სპირტზე დამზადებული საწვავი; სპირტი 
[საწვავი]; სტეარინი; სურნელოვანი სანთლე-
ბი; ტექნიკური ზეთები; ტექნიკური ცვილი; 
ტექნიკური ცხიმები; ტორფი [საწვავი]; ტორ-
ფის ბრიკეტები [საწვავი]; ტორფის ბლოკები 
[საწვავი]; ფუტკრის ცვილი; ქანცვილი [ოზო-
კერიტი]; ცეცხლის გასაჩაღებელი ქაღალდის 
კვარები; ქვანახშირი; ქვანახშირის ბრიკეტე-
ბი; ქვანახშირის ზეთი; ქვანახშირის მტვერი 
[საწვავი]; ქვანახშირის ფისის ზეთი; ქსილენი; 
ქსილოლი; ღამის ლამპები [სანთლები]; შალ-
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გის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის; შეშა; 
ცერეზინი; ცეცხლის დასანთები სახმელებ-
ლები; ცვილი [ნედლეული]; ცვილი ღვედები-
სათვის; ძვლის ზეთი სამრეწველო მიზნები-
სათვის; ძრავას ზეთი; ძრავას საწვავი; ხის 
ნახშირი [საწვავი]. 
 

25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი; 
აბაზანის ხალათები; ავტომობილისტის ტან-
საცმელი; აჭიმები; ახალშობილის თეთრეუ-
ლისა და ტანსაცმლის კომპლექტი; ბავშვის 
შარვლები [ტანსაცმელი]; ბანდანები [ყელსახ-
ვევი, თავსაფარი]; ბარტყულა [ბერ-მონაზვნის 
თავსაბურავი]; ბერეტები; ბეწვეული [ტანსაც-
მელი]; ბეწვის მოსასხამები; ბიუსტჰალტერე-
ბი, აზღუდები; მეზღვაურის ბლუზები; ბლუ-
ზები, ბლუზონები; ბოა, გორჟეტი [ბეწვის 
მოსახვევი]; ბოდი [ქვედა საცვალი]; ბრიჯები; 
ბუცები [ფეხბურთის ფეხსაცმელი]; ბუცის კო-
ტები [ფეხსაცმელი]; გაბარდინის ტანსაცმე-
ლი; გამაშები; გამაშის, შარვლის საკოჭურე-
ბი; გეტრები; გრაციები; საბავშვო გულსაფ-
რები, არა ქაღალდის; ესპადრილები; ველოსი-
პედისტის ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი; 
ზონრიანი დაბალყელიანი ფეხსაცმელი; თავ-
საბურავი; თეთრეული [ტანსაცმელი]; კაბები; 
კაბის იღლიის საოფლე; კალოშები; კალსონე-
ბი; კაპიუშონები; ქუდის კარკასები [ჩარჩოე-
ბი]; კაშნეები; კეპები [თავსაბურავი]; პერანგის 
კოკეტები; კოლგოტები; კომბინაცია [ქვედა 
საცვალი]; კომბინეზონები [ტანსაცმელი]; კო-
მბინეზონები წყლის თხილამურებზე სასრია-
ლოდ; კორსაჟები [ქალის თეთრეული]; კორ-
სეტები [ქვედა საცვალი]; კოსტიუმები; მასკა-
რადის კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმი; ლან-
ჩები; ლივრეები; ლიფები; მანჟეტები; მანტი-
ლიები; მანტოები; მაღალყელიანი წინდის სა-
მაგრები; მაღალყელიანი წინდები; ოფლის შე-
მწოვი მაღალყელიანი წინდები; მაღალყელია-
ნი წინდის ორმაგი ქუსლები; მეთევზის ჟილე-
ტები და ქურთუკები; მზა სარჩული [ტანსაც-
მლის დეტალი]; მზა ტანსაცმელი; მიტრა [სა-
ეკლესიო თავსაბურავი]; მოკლესახელოიანი 
მაისურები; მოსახსნელი საყელოები; მუფტები 
[ტანსაცმელი]; ნაქსოვი ტანსაცმელი; საძილე 
ნიღბები; ოლარი, გინგილა [საეკლესიო სამო-
სი]; ოფლის შემწოვი საცვლები; პალტოები; 
პარკა; პელერინები; პერანგები; პერანგის გუ-
ლისპირები; პიჟამები; პირბადე, ვუალი [სამო-
სი]; პლაჟის კოსტიუმები; პლაჟის ფეხსაცმე-
ლი; პულოვერები; ჟილეტები; სათევზაო ჟილე-
ტები, ქურთუკები; ფეხსაცმლის რანტები; 
საბანაო სანდლები; საბანაო ტრუსები; საბა-
ნაო ქუდები; საბანაო ჩუსტები; საბო [ხის 
ფეხსაცმელი]; სათხილამურო ფეხსაცმელი; 
სანდლები; სარი [ინდოელი ქალის სამოსი]; 
სარტყელი, ქამარი [ქვედა საცვალი]; საყელო-
ები [ტანსაცმელი]; საშხაპე ქუდები; საყურისე-

ბი [ტანსაცმელი]; საცვლები; სვიტერები; სპო-
რტული ფეხსაცმელი; ტანმოვარჯიშის ტან-
საცმელი; ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი; ტყა-
ვის ტანსაცმელი; ხელოვნური ტყავის ტანსა-
ცმელი; ტანსაცმელი; ტოგები; ტრიკოტაჟის 
ნაწარმი; ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათ-
ვის; ტრუსები; უთითო თათმანი; უნიფორმა; 
უფარფლებო მრგვალი ქუდები; ფეხის მუფტე-
ბი, არაელექტრული; ყელიანი სპორტული ფე-
ხსაცმელი; ფეხსაცმელი; ტუფლები; ფეხსაცმ-
ლის მოცურების საწინააღმდეგო სამარჯვები; 
ფეხსაცმლის რანტები; ფეხსაცმლის ქუსლე-
ბი; ფეხსაცმლის წინა ნაწილის პირები; ფეხ-
საცმლის ლითონის გარნიტურა; ფეხსაცმლის 
ქუსლსაკრავები; ფეხსაცმლის ჭვინტები; ფოს-
ტლები, საშინაო ფეხსაცმელი; ქამარი-საფუ-
ლეები [ტანსაცმელი]; ქამრები [ტანსაცმელი]; 
ქაღალდის ტანსაცმელი; ქაღალდის ქუდები 
[სამოსი]; ქვედაკაბა; ქვედატანები, ქვედაწე-
ლები; ქუდები; ქუდის წინაფრა; ქურთუკები; 
ქურქები; ღაბაშები; ყელიანი ფეხსაცმელი; 
ყელსახვევები; შალები; შარვლები; შარფები; 
შესამოსელი [საეკლესიო სამოსი]; შიდა ჯი-
ბეები; შუბლსაკრავები [სამოსი]; ჩალმა; ჩექმე-
ბი; ჩექმის ყელი; ცილინდრები; წვივსაკრავები; 
წინდები; წინდის ლეკვერთხები; წინსაფრები 
[ტანსაცმელი]; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი; 
ხალათები; ხელთათმანები [ტანსაცმელი]; ჯე-
რსის ტანსაცმელი; ჯიბეები ტანსაცმლისათ-
ვის; ჰალსტუხები; ჰალსტუხი-ბაბთა განიერი 
ბოლოებით; საღამოს კოსტიუმები; უსახელო 
თბილი ტანსაცმელი; ჯემპრები [პულოვერე-
ბი]; ფეხის სათბუნებლები; ლეგინსები [შარვა-
ლი]; პონჩოები; სარონგები; მოკლესახელოია-
ნი ბლუზები; მოთხილამურის ხელთათმანები; 
შარვალი-ქვედაბოლოები; 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური; კავშირგაბმულობის მომსახურე-
ბაზე აბონირების ორგანიზება მესამე პირთათ-
ვის; შესყიდვაზე შეკვეთების ადმინისტრირე-
ბა; საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირე-
ბის კომერციული ადმინისტრირება მესამე 
პირთათვის; თვითღირებულების ანალიზი; ან-
გარიშების მდგომარეობაზე ანგარიშის შედ-
გენა; ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა; აუდიტი; 
აუტსორსინგი - გარე რესურსების მოზიდვის 
სამსახური [საქმიანობაში ხელშეწყობა]; აუქ-
ციონით გაყიდვა; აფიშების განთავსება; ბაზ-
რის კვლევა; ბაზრის შესწავლა; ბაზრობების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზ-
ნით; ბეჭდვა; ბიზნეს-კვლევები; ნიმუშების 
გავრცელება; გაზეთებზე ხელმოწერის ორგა-
ნიზება მესამე პირთათვის; გამოფენების ორ-
განიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზ-
ნით; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; 
სარეკლამო მასალის განახლება; გარე რეკ-
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ლამა; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება; საო-
ფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის გაქი-
რავება; სარეკლამო მასალის გაქირავება; სა-
რეკლამო სივრცის გაქირავება; პერსონალის 
დაკომპლექტება; ტექსტის დამუშავება; შესყი-
დვაზე შეკვეთების დამუშავების ადმინისტრი-
რება; დაქირავების ბიუროები; დახმარება კო-
მერციული ან სამრეწველო საწარმოების მარ-
თვაში; დახმარება საქმიანობის მართვაში; 
დოკუმენტაციის რეპროდუცირება; ეკონომი-
კური პროგნოზირება; ვიტრინების გაფორმე-
ბა; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; ინტე-
რაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; 
საქმიანი ინფორმაცია; კომერციული ინფორ-
მაციის სააგენტოები; კვლევები საქმიანობის 
სფეროში; საქონლისა და მომსახურების ლი-
ცენზირების კომერციული ადმინისტრირება 
მესამე პირთათვის; კომერციული ინფორმაცია 
და რჩევები მომხმარებლისათვის; კომერციუ-
ლი ინფორმაციის სააგენტოები; კომერციული 
საქმიანობის შეფასება; კომპიუტერის მონა-
ცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზა-
ცია; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ინ-
ფორმაციის შეგროვება; კონსულტაციები ბიზ-
ნესის მართვისა და ორგანიზაციის საკითხებ-
ში; რჩევები ბიზნესის მართვაში; კონსულტა-
ციები საქმიანობის ორგანიზებაში; კონსულ-
ტაციები საქმიანობის მართვაში; პროფესიუ-
ლი კონსულტაციები საქმიანობის სფეროში; 
მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვა; 
პერსონალის მენეჯმენტთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; მოდელების მიერ გაწეული 
მომსახურება საქონლის რეკლამის ან გასაღე-
ბაში ხელშეწყობის მიზნით; მომარაგების მომ-
სახურება მესამე პირთათვის [საქონლისა და 
მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეებისათ-
ვის]; მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ ფაი-
ლებში მესამე პირთათვის; ტელეფონზე მოპა-
სუხეთა სამსახური აბონენტის არყოფნის 
დროს; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანო-
ბის მენეჯმენტი; პერსონალის დაკომპლექტე-
ბა; პრესის მიმოხილვა; პროფესიული კონ-
სულტაციები საქმიანობის სფეროში; რადიო-
რეკლამა; რეკლამა; რეკლამა ფოსტით; რეკ-
ლამის მაკეტირება; საბუღალტრო აღრიცხვა; 
საგადასახადო დეკლარაციის შედგენა; საგა-
დასახადო უწყისების მომზადება; საზოგა-
დოებრივი აზრის შესწავლა; საზოგადოებ-
რივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული მომ-
სახურება; სამდივნო სამსახური; სარეკლამო 
დროის გაქირავება მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებებში; სარეკლამო მასალის გავრცე-
ლება; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფო-
სტით სავარაუდო მომხმარებელზე; სარეკლა-
მო სააგენტოები; სარეკლამო საგაზეთო სვე-
ტების მომზადება; სარეკლამო ტექსტების შე-
დგენა; სასტუმროს საქმიანობის მართვა; საქ-

მიანობის ეფექტურობის ექსპერტიზა; საქმია-
ნობის სხვა ადგილზე განთავსების მომსახუ-
რება; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მე-
სამე პირთათვის; საქონლის დემონსტრირება; 
საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმა-
ციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათ-
ვის; სპონსორის, თავდების მოძიება; სტატის-
ტიკური მონაცემების შეგროვება; სტენოგრა-
ფისტთა სამსახური; ტელერეკლამა; ფსიქო-
ლოგიური ტესტირება პერსონალის შერჩევი-
სას; ფასების შედარების სამსახური; ფოტო-
კოპირება; ფოტოპირების გადამღები მოწყობი-
ლობების გაქირავება; შესყიდვაზე შეკვეთების 
დამუშავების ადმინისტრირება; შეტყობინება-
თა ჩაწერა; ცნობები საქმიანი ოპერაციების 
შესახებ; სპორტსმენთა საქმიანობის მართვა; 
მოდების ჩვენების ორგანიზება საქონლის 
ბაზარზე სტიმულირების მიზნით; ვაჭრობა; 
ყიდვა-გაყიდვა სატელეფონო საშუალებებით; 
საცალო ვაჭრობა; საცალო ვაჭრობა ონლაინ 
საშუალებებით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67535 A 
(210) AM 067535 
(220) 2012 06 01 
(731) ნიკოვენჩერს ლიმიტედ 

1 ვოთერ სტრიტი, ლონდონი WC2R 3LA,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

KUJU 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, სახელ-
დობრ, ადამიანებისათვის განკუთვნილი ფარ-
მაცევტული პრეპარატები შეზღუდვის გარეშე 
ტრანსდერმალური სალბუნების, ტაბლეტების 
და მიკროტაბლეტების ჩათვლით. 
 

10 _ სამედიცინო მოწყობილობა, სახელდობრ 
ადამიანების მკურნალობისათვის განკუთვნი-
ლი სამედიცინო მოწყობილობა, შეზღუდვის 
გარეშე, ორალური პულველიზატორების, ნო-
ზალური პულველიზატორების და ინჰალატო-
რების ჩათვლით. 
 

34 _ თამბაქოს შემცვლელები; სიგარეტი, რო-
მელიც შეიცავს თამბაქოს შემცვლელებს (არა 
სამედიცინო მიზნებისათვის); მოწყობილობა, 
რომელიც შეიცავს ნიკოტინს, არასამედიცინო 
მიზნებისათვის; სიგარეტი, თამბაქო; თამბა-
ქოს ნაწარმი; სანთებლები; ასანთი; მწეველთა 
საკუთნო. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 67538 A 
(210) AM 067538 
(220) 2012 06 01 
(731) ონკოლიტიკს ბაიოტეკ ინკ. 

სვიტ 210, 1167 კენსინგტონ ქრესენტი,  
N.W., კალგარი, ალბერტა T2N 1X7,  
კანადა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

REOLYSIN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, კიბოს დაა-
ვადებების მკურნალობაში გამოყენებისათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67539 A 
(210) AM 067539 
(220) 2012 06 01 
(731) ონკოლიტიკს ბაიოტეკ ინკ. 

სვიტ 210, 1167 კენსინგტონ ქრესენტი,  
N.W., კალგარი, ალბერტა T2N 1X7,  
კანადა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

РЕОЛИСИН 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები, კიბოს დაა-
ვადებების მკურნალობაში გამოყენებისათვის. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67568 A 
(210) AM 067568 
(220) 2012 06 06 
(731) კრაფტ ფუდს დენმარკ ინტელექტუალ  

პროპერტი აპს. 
როსკილდევეჟ 161, 2620 ალბერტსლუნდ,  
დანია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი 
(531) 26.11.12-27.05.07-29.01.12- 
(511)  
30 _ არასამედიცინო დანიშნულებისათვის გა-
ნკუთვნილი საკონდიტრო ნაწარმი; ტკბილეუ-
ლობა, სარეჭი რეზინის ჩათვლით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67584 A 
(210) AM 067584 
(220) 2012 06 07 

(731) დპ ბევერიჯიზ ლიმიტიდ 
პო ბოქს 309GT, უგლანდ ჰაუზი,  
საუთ ჩერჩ სტრიტი, ჯორჯ ტაუნი,  
დიდი კაიმანი, კაიმანის კუნძულები 

(740) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(540)  

FUSE TEA ICE TEA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 _ ჩაი, ჩაის ექსტრაქტები; ხილის, ბალახეუ-
ლის, მცენარეული და გრანულირებული ჩაი; 
ჩაის სასმელები; ასეთი სასმელების დასამზა-
დებელი შედგენილობები. 
 

32 _ უალკოჰოლო სასმელები; მინერალური 
და გაზიანი წყალი; წყალი ხილის არომატით; 
ხილის სასმელები და წვენები; გაზიანი სას-
მელები; ენერგიის მოსამატებელი და იზოტო-
ნური სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები 
ჩაის არომატით; ვაჟინები და სასმელების და-
სამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67609 A 
(210) AM 067609 
(220) 2012 06 08 
(731) ბადრი იმნაძე 

ბარნოვის ქ. 184, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

 
(591) მწვანე, ოქროსფერი, წითელი, შავი,  

თეთრი 
(531) 02.01.02-02.01.04-24.01.03-24.01.08- 

24.07.01-25.01.05-25.01.19-27.05.21- 
28.19.00-29.01.15-25.01.19- 

(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლი-
ანობაში, ხოლო სიტყვა  „ლაზიკა“,"LAZIKA" 
და ნიშნის გამოსახულებაში გამოყენებული 
საქართველოს დროშის ელემენტები არ წარ-
მოადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი 
დაცვის ობიექტს. 
(511)  
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 67610 A 
(210) AM 067610 
(220) 2012 06 11 
(731) შპს „რანდი“ 

სოფელი ანგისა, 6409, ხელვაჩაური,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) ლალის წითელი 
(531) 28.19.00-29.01.01- 
(511)  
20 _ ავეჯი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67611 A 
(210) AM 067611 
(220) 2012 06 11 
(731) შპს „ორისი“ 

ნავთლუღის ქ., 2, 0113, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  
 
 

 
 

(591) თეთრი, ნარინჯისფერი, რუხი 
(531) 26.01.02-26.02.07-28.19.00-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლი-
ანობაში, სიტყვა  „დისტრიბუტორი“ არ წარმო-
ადგენს დამოუკიდებელი სამართლებრივი და-
ცვის ობიექტს. 
(511)  
9 _ პროგრამები გამომთვლელი მანქანების-
თვის. 
 

35 _ კომერციული ინფორმაციის სააგენტო, 
ბაზრის შესწავლა; სტატისტიკური ინფორმა-
ცია; გამოკვლევები საქმიანი ოპერაციების 
დარგში; საქმიანობის ორგანიზაციისა და მარ-
თვის საკონსულტაციო სამსახურები; საქმიანი 
ოპერაციების შეფასება; დახმარება საქმიანო-
ბის მართვაში; დახმარება კომერციულ და 
საწარმოო ოპერაციების მართვაში; ცნობები 
საქმიან ოპერაციებზე; სატელევიზიო რეკლა-
მა. 
 

36 _ გაცვლითი ოპერაციები. 
 

37 _ საკანცელარიო დანადგარების მონტაჟი, 
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; მანქა-
ნებისა და მექანიზმების მონტაჟი, შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება; ელექტრო-დანადგა-
რების მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. 
 

38 _ შეტყობინების გადაცემა, მაგალითად ტე-
ლეფონოგრამები. 
 

41 _ განათლება, აღზრდა. 
 

42 _ გამომთვლელი მანქანებისათვის პროგრა-
მების შედგენა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67612 A 
(210) AM 067612 
(220) 2012 06 11 
(731) შპს „ორისი“ 

ნავთლუღის ქ. 2, 0113, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

 
 

(591) თეთრი, ნაცრისფერი, შინდისფერი 
(531) 26.01.02-26.02.07-28.19.00-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი და-
ცულია მთლიანობაში. მასში არსებული  სიტ-
ყვიერი აღნიშვნა „მარკეტი“ დამოუკიდებელ 
სამართლებრივ  დაცვას არ ექვემდებარება.  
(511)  
9 _ პროგრამები გამომთვლელი მანქანების-
თვის. 
35 _ კომერციული ინფორმაციის სააგენტო, 
ბაზრის სესწავლა; სტატისტიკური ინფორმა-
ცია; გამოკვლევები საქმიანი ოპერაციების 
დარგში; საქმიანობის ორგანიზაციისა და მარ-
თვის საკონსულტაციო სამსახურები; საქმიანი 
ოპერაციების შეფასება; დახმარება საქმიანო-
ბის მართვაში; დახმარება კომერციულ და სა-
წარმოო ოპერაციების მართვაში; ცნობები სა-
ქმიან ოპერაციებზე; სატელევიზიო რეკლამა. 
 

36 _ გაცვლითი ოპერაციები. 
 

37 _ საკანცელარიო დანადგარების მონტაჟი, 
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; მანქა-
ნებისა და მექანიზმების მონტაჟი, შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება; ელექტრო-დანად-
გარების მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. 
 

38 _ შეტყობინების გადაცემა, მაგალითად, ტე-
ლეფონოგრამები. 
 

41 _ განათლება, აღზრდა. 
 

42 _ გამომთვლელი მანქანებისათვის პროგრა-
მების შედგენა. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 67614 A 
(210) AM 067614 
(220) 2012 06 11 
(731) ვიივ ჰელსქეა უკ ლიმიტიდ 

980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TIVICAY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ინფექციური დაავადებების სამკურნალო 
ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებე-
ბი; ვირუსული დაავადებების და დარღვევების 
სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები 
და ნივთიერებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67618 A 
(210) AM 067618 
(220) 2012 06 12 
(731) დპ ბევერიჯიზ ლიმიტიდ 

პო ბოქს 309GT, უგლანდ ჰაუზი, 
საუთ ჩერჩ სტრიტი, ჯორჯ ტაუნი,  
დიდი კაიმანი, კაიმანის კუნძულები 

(740) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.03.16-05.05.04-27.05.05- 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი და-
ცულია მთლიანობაში, სიტყვიერი აღნიშვნები 
"tea ice tea" დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას არ ექვემდებარება. 
(511)  
30 _ ჩაი; ჩაის ექსტრაქტები; ხილის, ბალახეუ-
ლის, მცენარეული და გრანულირებული ჩაი; 
ჩაის სასმელები; ასეთი სასმელების დასამზა-
დებელი შედგენილობები. 
 

32 _ უალკოჰოლო სასმელები; მინერალური 
და გაზიანი წყალი; წყალი ხილის არომატით; 
ხილის სასმელები და წვენები; გაზიანი სას-
მელები; ენერგიის მოსამატებელი და იზოტო-
ნური სასმელები; უალკოჰოლო სასმელები 
ჩაის არომატით; ვაჟინები და სასმელების და-
სამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
__________________________________________ 

(260) AM 2013 67619 A 
(210) AM 067619 
(220) 2012 06 12 
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენეისენს სენტერი, სიტი ოფ  
დეტროიტი, 48265-3000 მიჩიგანი, აშშ 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

LTS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 _ მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებები 
და მათი ნაწილები, შეტანილი მე-12 კლასში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67637 A 
(210) AM 067637 
(220) 2012 06 13 
(731) გიორგი შიხაშვილი 

სანზონა, კორპ. 15, ბ. 27, 0141, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

BLACK SWALLOW VALLEY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა) 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67681 A 
(210) AM 067681 
(220) 2012 06 14 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

კომპანია ორგანიზებულია და საქმია- 
ნობს დელავერის შტატის კანონმდებ- 
ლობის მიხედვით, 6001 ბოლინგერ 
კანიონ როუდი, სან-რამონი,  
კალიფორნია 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

HUMAN ENERGY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
40 _ ნავთობის და ბუნებრივი აირის მოპოვე-
ბისა და გაწმენდა-გასუფთავების სფეროში ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა. 
 

42 _ ნავთობის და ბუნებრივი აირის ძიების 
სფეროში და ენერგიის ალტერნატიული წყა-
როების სფეროში კვლევების წარმოების სა-
კითხებში ინფორმაციით უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67689 A 
(210) AM 067689 
(220) 2012 06 15 
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(731) დიკეიეიჩ რიტეილ ლიმიტიდ 
იუნიტ 60 ზე რანნიგს, ჩელტენხემი,  
გლოსტერშირი GL51 9NW,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

SUPERDRYSTORE 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
35 _ რეკლამა და მესამე პირებისათვის საქონ-
ლის შეთავაზება; ყველა ზემოთ ხსენებული 
მომსახურება შეთავაზებული ონ-ლაინ რეჟიმ-
ში კომპიუტერული მონაცემთა ბაზის ან ინ-
ტერნეტის საშუალებით; საცალო ვაჭრობის 
მომსახურება კოსმეტიკის, პარფიუმერიის ნა-
წარმის, ტანსაცმლის, თავსაბურავების, ფეხ-
საცმლის, ჩანთების და საბარგო ჩანთების, სა-
ფულეების, ტყავის ნაწარმის, საიუველირო ნა-
წარმის, კედლის საათების, მაჯის საათების, 
და მათი ნაწილების, სათვალეების და მათი აქ-
სესუარების, ნოუთბუქების ჩანთების, ჯიბის 
პერსონალური კომპიუტერებისათვის, ელექტ-
რონული უბის წიგნაკებისათვის, პლანშეტუ-
რი კომპიუტერებისათვის და ელექტრონული 
წიგნებისათვის ჩანთების და შალითების, სა-
კასო აპარატების, კალკულატორების, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი მოწყობილობების 
და კომპიუტერების, კომპიუტერული მოწყობი-
ლობების, კომპიუტერების დანამატების, კომ-
პიუტერული პროგრამების, კომპიუტერული 
თამაშების პროგრამების, ხმის ან გამოსახუ-
ლების ჩამწერის, გადამცემი, დამკვრელი აპა-
რატურის, ფოტოგრაფიული მოწყობილობე-
ბის და ინსტრუმენტების, ტელესაკომუნიკა-
ციო მოწყობილობების და ინსტრუმენტების, 
პანელების ჩასადებების, შალითების, გადასა-
ტანი ჩანთების და დამჭერების; ტელეფონების, 
სმარფონების, მობილური ტელეფონების, სა-
ნავიგაციო სატელიტური მოწყობილობების, 
მპ3 (MP3) და სხვა ციფრული ფორმატების აუ-
დიო და ვიდეო დასაკრავი მოწყობილობების, 
კამერების და ვიდეოკამერების ნაწილები და 
დამატებანი; ხმამაღალი კავშირის კომპლექ-
ტები ტელეფონებისათვის; უსადენო ყურსას-
მენები, ყურსასმენები; ხმამაღლამოლაპარა-
კეები; მიკროფონები; რადიომოწყობილობები; 
დამტენი მოწყობილობები; გადასატანი და 
ჯიბის ციფრული ელექტრონული მოწყობი-
ლობების მიერთებისა და დატენვისათვის სა-
ჭირო მოწყობილობები; ინფორმაციის მაგნი-
ტური მატარებლები, ხმის ჩაწერის დისკები; 
CD და DVD დისკები; მეხსიერების ბარათები; 
საოფისე რეკვიზიტები, ამობეჭდილი პუბლი-
კაციები; ზემოთხსენებული საქონლის განლა-
გება რათა მომხმარებლმა ხელსაყრელად ნა-
ხოს (შეისწავლოს) და შეიძინოს საცალო მა-
ღაზიებში, ფოსტით გამოწერილ სავაჭრო კა-
ტალოგებში, ტელეფონით ან სხვა სატელეკო-
მუნიკაციო საშუალებით, ან ზოგადი პროდუქ-
ციის ინტერნეტ ვებსაიტზე; რჩევა და ინფორ-
მაცია მომხმარებლისათვის ან პოტენციური 

მომხმარებლისათვის შერჩევის საკითხებში 
კოსმეტიკის, პარფიუმერიის ნაწარმის, ტანსა-
ცმლის, თავსაბურავების, ფეხსაცმლის, ჩან-
თების და საბარგო ჩანთების, საფულეების, 
ტყავის ნაწარმის, საიუველირო ნაწარმის, 
კედლის საათების, მაჯის საათების და მათი 
ნაწილების, სათვალეების და მათი აქსესუა-
რების, ნოუთბუქების ჩანთების, ჯიბის პერსო-
ნალური კომპიუტერებისათვის, ელექტრონუ-
ლი უბის წიგნაკებისათვის, პლანშეტური კომ-
პიუტერებისათვის და ელექტრონული წიგნე-
ბისათვის ჩანთების და შალითების, საკასო 
აპარატების, კალკულატორების, ინფორმაცი-
ის დასამუშავებელი მოწყობილობების და 
კომპიუტერების, კომპიუტერული მოწყობილო-
ბების, კომპიუტერების დანამატების, კომპიუ-
ტერული პროგრამების, კომპიუტერული თამა-
შების პროგრამების, ხმის ან გამოსახულების 
ჩამწერის, გადამცემი, დამკვრელი აპარატუ-
რის, ფოტოგრაფიული მოწყობილობების და 
ინსტრუმენტების, ტელესაკომუნიკაციო მოწ-
ყობილობების და ინსტრუმენტების, პანელე-
ბის ჩასადებების, შალითების, გადასატანი 
ჩანთების და დამჭერების; ტელეფონების, 
სმარფონების, მობილური ტელეფონების, სა-
ნავიგაციო სატელიტური მოწყობილობების, 
მპ3 (MP3) და სხვა ციფრული ფორმატების აუ-
დიო და ვიდეო დასაკრავი მოწყობილობების, 
კამერების და ვიდეოკამერების ნაწილები და 
დამატებანი; ხმამაღალი კავშირის კომპლექ-
ტები ტელეფონებისათვის; უსადენო ყურსას-
მენების, ყურსასმენების; ხმამაღლამოლაპარა-
კეების; მიკროფონების; რადიომოწყობილობე-
ბის; დამტენი მოწყობილობების; გადასატანი 
და ჯიბის ციფრული ელექტრონული მოწყობი-
ლობების მიერთებისა და დატენვისათვის სა-
ჭირო მოწყობილობების; ინფორმაციის მაგნი-
ტური მატარებლების, ხმის ჩაწერის დისკების; 
CD და DVD დისკების; მეხსიერების ბარათე-
ბის; საოფისე რეკვიზიტების, ამობეჭდილი 
პუბლიკაციების. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67693 A 
(210) AM 067693 
(220) 2012 06 19 
(731) შპს „პრიმა-ვიტა” 

საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის 
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ალექსანდრე ამაშუკელი 
(540)  

TAUFON 
ტაუფონი 
ТАУФОН 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 67697 A 
(210) AM 067697 
(220) 2012 06 19 
(731) მაგდა კევლიშვილი 

ჯანსუღ კახიძის (ყოფ. კრილოვის) ქ.12,  
0102, თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(511)   
9 _ კომპაქტ-დისკები (აუდიო-ვიდეო). 
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67698 A 
(210) AM 067698 
(220) 2012 06 19 
(731) გოგიტა სოზაშვილი 

სიმონ ჩიქოვანის ქ. 35, ბინა 7, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(740) სოფიო სოზაშვილი 
(540)  

MATANI vineyards 
მატანის ვენახები 

(591) შავ-თეთრი 
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლი-

ანობაში, ცალ-ცალკე სიტყვები „მატანი“ 
"matani“ არ წარმოადგენს დამოუკიდებე-
ლი სამართებრივი დაცვის ობიექტს. 

(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67701 A 
(210) AM 067701 
(220) 2012 06 20 
(731) კოსმეტიკს ლიმითიდ 

სუიტ 104A, სეფრი სქუერი, ნასაუ,  
ბაჰამის კუნძულები 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540)  

ELEMIS 
 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – ჰიგიენური (არასამედიცინო) პრეპარატები, 
რომლებიც განეკუთვნებიან საპარფიუმერო-
კოსმეტიკურ კატეგორიას, ტუალეტის საკუთ-
ნო; პუდრი, მოსაყრელები, კრემები, ზეთები და 
ლოსიონები, ყველაფერი სახისათვის, ხელები-
სათვის და სხეულისათვის; ლაკები ფრჩხილე-
ბისათვის, პრეპარატები ფრჩხილების მოსავ-
ლელად; პრეპარატები თმისათვის; საშუალე-
ბები პარსვისათვის და პარსვის შემდეგ; პარ-
ფიუმერია, ოდეკოლონები, ტუალეტის წყალი; 
პირადი დანიშნულების დეზოდორანტები და 
ანტიპერსპირანტები; ეთერზეთები, არომათე-
რაპიის პროდუქტები; კბილის ფხვნილები და 
პასტები. 
 

44 – კოსმეტიკური მოვლის მომსახურება; სი-
ლამაზის სალონების მომსახურება; საპარიკ-
მახეროების მომსახურება; მანიკურის და პე-
დიკურის მომსახურება; არომათერაპიის მომ-
სახურება; მასაჟის მომსახურება; ელექტრო-
ეპილაციის და დეპილაციის მომსახურება; 
ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტაციები და 
რჩევები ზემოხსენებულთან დაკავშირებით, 
აგრეთვე, ჯანმრთელობის მოვლასა და კვების 
შესახებ; ბალნეოლოგიური ცენტრების მომ-
სახურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67704 A 
(210) AM 067704  
(220) 2012 06 21 
(731) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Youplus 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67723 A 
(210) AM 067723 
(220) 2012 06 26 
(731) შპს „სტრომოსი“ 

სტანისლავსკის ქ.5, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

გემრიელა 
(591) შავ-თეთრი 
 



                                  
 
 

                                                      
 

#7   2013 04 10 
 

sasaqonlo niSnebi

75

(511)  
29 _ დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად 
დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, 
მურაბა, კომპოტი, ჩირი, ჯემი.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67753 A 
(210) AM 067753 
(220) 2012 06 27 
(731) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

NUTRIUM GENSENG 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
3 _ საპნები; პარფიუმერია; ეთერ-ზეთები; დეო-
დორანტები და ოფლის საწინააღმდეგო სა-
შუალებები; თმის მოსავლელი პროდუქტები; 
თმის შესაღები საშუალებები; თმის საღებავე-
ბი, თმის ლოსიონები, თმის დამხვევი პრეპარა-
ტები, შამპუნები, კონდიციონერები, თმის 
"სპრეი", თმის პუდრა, თმების ვარცხნილობი-
სათვის განკუთვნილი საშუალებები, თმის ლა-
ქები, თმის მუსები, თმისათვის ბზინვის მიმნი-
ჭებელი საშუალებები, თმის გელები, თმის და-
მატენიანებლები, სითხეები თმისათვის, თმის 
შესანარჩუნებელი საშუალებები, თმის საშ-
რობი საშუალებები, ზეთები თმისათვის, თმის 
ტონიკები, თმის კრემები, აბაზანისა და/ან 
შხაპისათვის განკუთვნილი პრეპარატები; 
არასამედიცინო დანიშნულების ტუალეტის 
პრეპარატები; კანის მოვლის პრეპარატები, 
კოსმეტიკური საშუალებები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67790 A 
(210) AM 067790 
(220) 2012 06 28 
(731) ქალდე ქლიმა ორთა ბასინჩ ფითინგს ვე  

ვალფ სანაი ანონიმ შირქეთი 
ბეიმერსან მერმერჯილერ სანაიი  
სითესი, 10. ჟადე, No:12, ბეილიქდიუზიუ- 
სტამბოლი, თურქეთი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 

(531) 02.03.10-25.01.01-27.05.17- 
(511)  
19 _ არალითონური სამშენებლო მასალა; სამ-
შენებლო დანიშნულების არალითონური ხის-
ტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არა-
ლითონური მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგე-
ბობები; არალითონური ძეგლები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67843 A 
(210) AM 067843 
(220) 2012 07 03 
(731) შპს „ემ ფარმა“ 

დგებუაძის ქ. 1, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

ნდობაზე დამყარებული 
ურთიერთობა 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
44 _ სამედიცინო მომსახურება 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67888 A 
(210) AM 067888 
(220) 2012 07 05 
(731) სს ბანკი „რესპუბლიკა“ 

გრიგოლ აბაშიძის ქ. 2, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19.00- 
(511)  
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
 

36 _ საბანკო საქმიანობა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67906 A 
(210) AM 067906 
(220) 2012 07 06 
(731) რ & ა ბეილი & კო 

ნენგორ ჰაუზი, ვესტერნ ისტეიტი,  
ნენგორ როუდი, დუბლინი 12, ირლანდია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
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(531) 26.01.06-27.05.22- 
(511)  
33 _ ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67975 A 
(210) AM 067975 
(220) 2012 07 09 
(731) სოსიეტე ჟენერალ 

29, ბულვარ ჰაუსმანი 75009, პარიზი,  
საფრანგეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავი, წითელი, თეთრი 
(531) 26.04.22-29.01.12- 
(511)  
9 _ საკრედიტო და სადებეტო ბარათები. 
 

36 _ საბანკო საქმიანობა; ფინანსებთან დაკავ-
შირებული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო 
ოპერაციები; ოპერაციები უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებით; მომსახურებები საკრედიტო 
სააგენტოებით; ფინანსური სპონსორობა; და-
ვალიანების ამოღების სააგენტოები; ფინან-
სებთან დაკავშირებული ანალიზი; დაზღვევა; 
სიცოცხლის დაზღვევა; დაზღვევასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები; შემნახველი ბან-
კები; საკრედიტო ბარათებით მომსახურებები; 
სადებეტო ბარათებით მომსახურებები; თავდე-
ბობის საკითხებში მომსახურებები; თანაზია-
რი ფონდები; მომსახურებები ფინანსებთან 
დაკავშირებულ კონსულტაციებთან მიმართე-
ბაში; უძრავი ქონების შეფასებები; უძრავი ქო-
ნების მართვა; საბირჟო კოტირება; საბროკე-
რო ოპერაციები ფასიან ქაღალდებთან დაკავ-
შირებით; დაზღვევასთან დაკავშირებული სა-
შუამავლო საქმიანობა; მომსახურებები საკრე-
დიტო სააგენტოებით; განვადება-იჯარასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები; ძვირფასეუ-
ლობის შენახვა; პორტფოლიოების მენეჯმენ-
ტი; მოგზაურთა ჩეკების გამოშვება; დანაზო-
გები; საფინანსო შეფასებები (დაზღვევა; სა-
ბანკო საქმიანობა, უძრავი ქონება); ფინანსებ-
თან დაკავშირებული მომსახურებები; ფონდე-
ბის ისტაბლიშმენტი; ერთობლივი ინვესტიცი-
ის ფონდები; გადასარიცხ ფასიან ქაღალდებ-
თან დაკავშირებული კოლექტიური ინვესტი-
რების ორგანიზაცია; ფინანსებთან დაკავში-
რებული ინფორმაცია; დაზღვევასთან დაკავ-
შირებული ინფორმაცია; ბანკომატით მომსა-
ხურებები; კაპიტალის ინვესტირება; ფულის 
გადაცვლა; საბანკო საქმიანობა; ფულთან და-

კავშირებული დილინგი; კრედიტი განვადე-
ბით; ფონდების გადახდა; სესხები (საფინან-
სო); სესხების გაცემა გირაოთი; საფინანსო 
გარიგებები; ფონდების ელექტრონული გადა-
რიცხვა; ჩეკების ნამდვილობის დადგენა; სა-
ფინანსო და საბანკო მენეჯმენტი; საფინანსო 
ბაზრების გამოკვლევა და შესწავლა და 
გადასარიცხი ფასიანი ქაღალდების მენეჯმენ-
ტი, საფინანსო ინდექსები და საფინანსო ინ-
დექსირება; ყველა ეს მომსახურება შეიძლება 
იყოს უზრუნველყოფილი ინტერნეტის საშუა-
ლებით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67977 A 
(210) AM 067977 
(220) 2012 07 09 
(731) ა (ა) იპ თბილისის სახელმწიფო  

სამედიცინო უნივერსიტეტი 
ასათიანის ქ.7, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

კარიპაინ 
Caripain 
Карипаин 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სალ-
ბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი 
და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; 
მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატე-
ბი; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68034 A 
(210) AM 068034 
(220) 2012 07 11 
(731) შპს „პრიმა-ვიტა“ 

საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის 
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ალექსანდრე ამაშუკელი 
(540)  

დესლონორმი 
DESLONORM 
ДЕСЛОНОРМ 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 68046 A 
(210) AM 068046 
(220) 2012 07 12 
(731) შექსპირ იუსუფოვი 

ნუცუბიძის III მკრ., II კვარტ., კორპ.8,  
ბ.22, 0183, თბილისი, საქართველო 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავი, თეთრი, ნარინჯისფერი 
(531) 05.07.02-26.01.15-26.01.19-28.19.00- 

29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი და-
ცულია მთლიანობაში. მასში არსებული სიტ-
ყვიერი აღნიშვნა „პური“ დამოუკიდებელ სამა-
რთლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება. 
(511)  
30 _ პური, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო 
ნაწარმი. 
 

35 _ საქონლის რეალიზაცია. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68053 A 
(210) AM 068053 
(220) 2012 07 13 
(731) ა(ა)იპ „ოჟიოს მარანი“ 

სოფელი ოჟიო, 0906, ახმეტის რაიონი,  
საქართველო 

(740) ალექსანდრე კვერნაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19.00- 
(511)  
33 _ ალკოჰოლური სასმელები, სახელდობრ, 
ყურძნის ღვინო. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68056 A 
(210) AM 068056 
(220) 2012 07 13 
(731) მილლენნიუმ ენდ კოპთორნ  

ინტერნატიონალ ლიმიტედ  
36 რობინსონ როად #04-01 სიტი ჰაუსი,  
სინგაპური 068877, სინგაპური 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540)  

COPTHORNE 
591) შავ-თეთრი 

(511)  
35 _ სასტუმროს, მოტელების, დროებითი საც-
ხოვრებლების, მომსახურეობიანი ბინების და 
სასტუმრო აპარტამენტების საქმეების მართვა; 
მომსახურეობები საზოგადოებრივ ურთიერ-
თობებში კერძო პირებთან და ორგანიზაციებ-
თან საკითხებზე, რომლებიც ეხება სასტუმ-
როებს, მოტელებს, მომსახურეობიან ბინებს 
და სასტუმრო აპარტამენტებს; მომსახურეო-
ბები მარკეტინგის და გაყიდვების სფეროში, 
რომლებიც ეხება სასტუმროებს, მოტელებს, 
მომსახურეობიან ბინებს და სასტუმრო აპარ-
ტამენტებს, ამ მომსახურეობების რეკლამა ინ-
ტერნეტის ქსელის და სხვა გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელების გამოყენებით. 
 

43 _ დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველ-
ყოფა, დროებითი საცხოვრებლის არენდა, 
მომსახურებები კერძების (საკვები და სასმე-
ლი) დამზადებასთან და მიწოდებასთან დაკავ-
შირებით, სათავსოების არენდა შეხვედრები-
სათვის, რესტორნების და კაფეების მომსახუ-
რება, დროებითი საცხოვრებლის ადგილების 
დაჯავშნა; დროებითი საცხოვრებლის მიწო-
დების მომსახურეობები; მომსახურებიანი ბი-
ნების მიწოდება; სასტუმროები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68059 A 
(210) AM 068059 
(220) 2012 07 13 
(731) მილლენნიუმ ენდ კოპთორნ  

ინტერნატიონალ ლიმიტედ 
36 რობინსონ როად N04-01 სიტი ჰაუსი,  
სინგაპური 068877, სინგაპური 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540) 

MILLENNIUM HOTELS 
AND RESORTS 

(591) შავ-თეთრი 
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლი-
ანობაში, აღნიშვნა "HOTELS AND RESORTS" 
არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ დაცვის სა-
განს. 
(511)  
35 _ სასტუმროს, მოტელების, დროებითი საც-
ხოვრებლების, მომსახურეობიანი ბინების და 
სასტუმრო აპარტამენტების საქმეების მართვა; 
მომსახურეობები საზოგადოებრივ ურთიერ-
თობებში კერძო პირებთან და ორგანიზაციებ-
თან საკითხებზე, რომლებიც ეხება სასტუმ-
როებს, მოტელებს, მომსახურეობიან ბინებს 
და სასტუმრო აპარტამენტებს; მომსახურეობე-
ბი მარკეტინგის და გაყიდვების სფეროში, რო-
მლებიც ეხება სასტუმროებს, მოტელებს, 
მომსახურეობიან ბინებს და სასტუმრო აპარ-
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ტამენტებს, ამ მომსახურეობების რეკლამა ინ-
ტერნეტის ქსელის და სხვა გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელების გამოყენებით. 
 

43 _ დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველ-
ყოფა, დროებითი საცხოვრებლის არენდა, მო-
მსახურებები კერძების (საკვები და სასმელი) 
დამზადებასთან და მიწოდებასთან დაკავში-
რებით, სათავსოების არენდა შეხვედრებისათ-
ვის, რესტორნების და კაფეების მომსახურება, 
დროებითი საცხოვრებლის ადგილების და-
ჯავშნა; დროებითი საცხოვრებლის მიწოდე-
ბის მომსახურეობები; მომსახურებიანი ბინე-
ბის მიწოდება; სასტუმროები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68060 A 
(210) AM 068060 
(220) 2012 07 13 
(731) მილლენნიუმ ენდ კოპთორნ  

ინტერნატიონალ ლიმიტედ 
36 რობინსონ როად №04-01 სიტი ჰაუსი,  
სინგაპური 068877, სინგაპური 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540)  

YOU ARE THE CENTRE OF 
OUR WORLD 

591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 _ სასტუმროს, მოტელების, დროებითი საც-
ხოვრებლების, მომსახურეობიანი ბინების და 
სასტუმრო აპარტამენტების საქმეების მართვა; 
მომსახურეობები საზოგადოებრივ ურთიერ-
თობებში კერძო პირებთან და ორგანიზაციებ-
თან საკითხებზე, რომლებიც ეხება სასტუმ-
როებს, მოტელებს, მომსახურეობიან ბინებს 
და სასტუმრო აპარტამენტებს; მომსახურეობე-
ბი მარკეტინგის და გაყიდვების სფეროში, 
რომლებიც ეხება სასტუმროებს, მოტელებს, 
მომსახურეობიან ბინებს და სასტუმრო აპარ-
ტამენტებს, ამ მომსახურეობების რეკლამა ინ-
ტერნეტის ქსელის და სხვა გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელების გამოყენებით. 
 

43 _ დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველ-
ყოფა, დროებითი საცხოვრებლის არენდა, მო-
მსახურებები კერძების (საკვები და სასმელი) 
დამზადებასთან და მიწოდებასთან დაკავში-
რებით, სათავსოების არენდა შეხვედრებისათ-
ვის, რესტორნების და კაფეების მომსახურება, 
დროებითი საცხოვრებლის ადგილების და-
ჯავშნა; დროებითი საცხოვრებლის მიწოდე-
ბის მომსახურეობები; მომსახურებიანი ბინე-
ბის მიწოდება; სასტუმროები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68164 A 
(210) AM 068164 
(220) 2012 07 26 

(731) შპს „კახური ტარადიციული  
მეღვინეობა“ 
ქსნის ქ. 12, 0192, თბილისი, საქართველო 

(740) ქეთევან ჭუჭულაშვილი 
(540)  

ძველი იმერეთი 
Old Imereti 

Старый Имерети 
 

(591) შავ-თეთრი 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი და-
ცულია მთლიანობაში, მასში არსებული სიტ-
ყვიერი აღნიშვნა „იმერეთი“ "Imereti" და "Име-
рети" დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას  
არ  ექვემდებარება. 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები ლუდის გარდა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68165 A 
(210) AM 068165 
(220) 2012 07 26 
(731) შპს „კახური ტარადიციული  

მეღვინეობა“ 
ქსნის ქ. 12, 0192, თბილისი, საქართველო 

(740) ქეთევან ჭუჭულაშვილი 
(540)  

ძველი იმერეთი ბაგრატი 
Old Imereti Bagrati 

Старый Имерети Баграти 
 

(591) შავ-თეთრი 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი და-
ცულია მთლიანობაში, მასში არსებული სიტ-
ყვიერი აღნიშვნები „იმერეთი“ "Imereti" და 
"Имерети" დამოუკიდებელ სამართლებრივ და-
ცვას  არ  ექვემდებარება. 
(511) 
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები ლუდის გარდა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68307 A 
(210) AM 068307 
(220) 2012 08 14 
(731) ზაკლად ფარმაცეუტიჩნი ადამედ ფარმა  

სპულკა აკცინა 
ულ. შკოლნა 33, 95-054 კსავერუვი,  
პოლონეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ROVASTAT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2013 68308 A 
(210) AM 068308 
(220) 2012 08 14 
(731) ზაკლად ფარმაცეუტიჩნი ადამედ ფარმა  

სპულკა აკცინა 
ულ. შკოლნა 33, 95-054 კსავერუვი,  
პოლონეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

RISEBON 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68309 A 
(210) AM 068309 
(220) 2012 08 14 
(731) ზაკლად ფარმაცეუტიჩნი ადამედ ფარმა  

სპულკა აკცინა 
ულ. შკოლნა 33, 95-054 კსავერუვი,  
პოლონეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

CORDIX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68348 A 
(210) AM 068348 
(220) 2012 08 14 
(731) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

ФЛОРАТИН 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68368 A 
(210) AM 068368 
(220) 2012 08 15 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

(540) 

ფიბრო-ვეინი 
Фибро-Вейн 
Fibro-Vein 

591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 _ სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2013 68428 A 
(210) AM 068428 
(220) 2012 08 17 
(731) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლტდ 

უეი ქორთ უესთი, იუნიონ როუდი,  
ფარნჰამი, სარი GU 9 7PT,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

PARK LANE 
591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
__________________________________________ 
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(111) M 2013 023482 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 62804 A 
(220) 2012 02 01 
(732) შპს „პრიმა-ვიტა“ 

საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის  
ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

_______________________________ 
 
(111) M 2013 023483 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 63211 A 
(220) 2011 07 14 
(732) სოლდექს ლიმიტიდ 

ს/ყ. 3321, დრეიკს ჩემბერსი, როუდ  
ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის  
კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი) 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023484 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64021 A 
(220) 2011 09 12 
(732) ჰ.ჯ. ჰაინც კომპანი 

უან პპგ პლეისი, სუიტ 3100, პიტსბურგი,  
PA 15222, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023485 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64026 A 
(220) 2011 09 13 
(732) რეკიტ ენდ კოლმან (ოვერსიზ)  

ლიმიტიდ 
დანსომ ლეინი, ჰალლი, HU8 7DS,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023486 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64134 A 
(220) 2011 09 16 
(732) შპს „კახური ტრადიციული  

მეღვინეობა“ 
ქსნის ქ. 12, 0141, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
(111) M 2013 023487 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64246 A 
(220) 2011 09 28 
(732) ბოსნალიჟეკი, ფარმაციუტიკალ ენდ  

ქემიკალ ინდასტრი, ჯოინტ სტოკ  
კომპანი 
71000 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია  
და ჰერცეგოვინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023488 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64298 A 
(220) 2011 09 30 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54  
სტრიტი, პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023489 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64579 A 
(220) 2011 10 25 
(732) ჰაივინ ტექნოლოჯის კორპ. 

N46, 37 რდ., ტაიჩუნგ ინდუსტრიალ  
პარკი, ტაიჩუნგ 40707, ტაივანი, 
ჩინეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023490 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64623 A 
(220) 2011 10 27 
(732) შპს ბასკო 

ვაზისუბნის II მ/რ, კორ. 9, ბ. 78,  
0152, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023491 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64695 A 
(220) 2011 11 01 
(732) არიან ქიმია ტექ. 

68, საეჰ სტრიტი, თეირანი, ირანის  
ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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(111) M 2013 023492 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64698 A 
(220) 2011 11 01 
(732) არიან ქიმია ტექ. 

68, საეჰ სტრიტი, თეირანი, ირანის  
ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023493 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64901 A 
(220) 2011 11 14 
(732) ალ-ჯაზეერა ფაკტორი ფორ პაინტს  

კომპანი 
პ.ო. ბოქს 1900 ქამის მუშეიტ 61961,  
საუდის არაბეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023494 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64986 A 
(220) 2011 11 18 
(732) ჰარინგტონ დიველოფმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ,  
ისტი სტრიტი 54, პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023495 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64987 A 
(220) 2011 11 18 
(732) ჰარინგტონ დიველოფმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ,  
ისტი სტრიტი 54, პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023496 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 64988 A 
(220) 2011 11 18 
(732) ჰარინგტონ დიველოფმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ,  
ისტი სტრიტი 54, პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023497 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65050 A 
(220) 2011 11 25 

(732) გარაჟ ინტერნეშენელ ლუქს სარლ 
1 ალეე შეფერი, სუიტი 2.05.1, L-2520  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023498 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65165 A 
(220) 2011 12 01 
(732) მამუკა ისრაელაშვილი 

ბარნოვის ქ. 140, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023499 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65278 A 
(220) 2011 12 12 
(732) ვიზა ინტერნეშენელ სერვის  

ესოსიეიშენ 
900 მეტრო სენტერ ბულვარი, ფოსტერ- 
სიტი, კალიფორნია 94404 , აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023500 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65288 A 
(220) 2011 12 12 
(732) სააქციო საზოგადოება ,,ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023501 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65289 A 
(220) 2011 12 12 
(732) სააქციო საზოგადოება ,,ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023502 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65290 A 
(220) 2011 12 12 
(732) სააქციო საზოგადოება ,,ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2013 023503 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65468 A 
(220) 2011 12 20 
(732) შპს „ისტანბულ-ტექსტილი“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი,  
მე-7 კილომეტრი, 0131, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________ 
 
(111) M 2013 023504 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65509 A 
(220) 2011 12 22 
(732) დიკეიეიჩ რიტეილ ლიმიტიდ 

იუნიტ 60 ზე რანნიგს, ჩელტენხემი,  
გლოსტერშირი GL51 9NW,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023505 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65644 A 
(220) 2011 12 29 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023506 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65757 A 
(220) 2012 01 06 
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლტდ 

უეი ქორთ უესთი, იუნიონ როუდი,  
ფარნჰამი, სარი GU 9 7PT,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023507 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65758 A 
(220) 2012 01 06 
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტიდ 

უეი კორტ ვესტი, იუნიონ როუდი,  
ფარნამი, სარი GU 9 7PT,  
გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023508 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65759 A 

(220) 2012 01 06 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54  
სტრიტი, პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023509 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65760 A 
(220) 2012 01 06 
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ. 

არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54  
სტრიტი, პანამა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023510 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65829 A 
(220) 2012 01 11 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023511 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65830 A 
(220) 2012 01 11 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023512 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65831 A 
(220) 2012 01 11 
(732) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023513 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65847 A 
(220) 2012 01 12 
(732) შპს „პრიმა-ვიტა“ 

საქ. სამხედრო გზისა და ახმეტელის 
 ქუჩის გადაკვეთა, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 



                                                     
 
 

                                                      
 

#7  2013 04 10 
   

sasaqonlo niSnebi

83

(111) M 2013 023514 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 65911 A 
(220) 2012 01 18 
(732) ჯიეითიექს კორპორეიშენ 

222 უესტ ადამს სტრიტი, ჩიკაგო, 
ილინოისის შტატი 60606, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023515 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66022 A 
(220) 2012 01 31 
(732) შპს „სანტრეიდი“ 

ვარკეთილი-3, III ა მ/რ, კორპუსი 340, 
ბინა 8, 0163, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023516 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66026 A 
(220) 2012 01 31 
(732) ევრედი ბატერი კომპანი, ინკ. 

533 მერივილ იუნივერსიტი დრაივი,  
სტ. ლუისი, მისური 63141, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023517 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66110 A 
(220) 2012 02 07 
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ 

10-1, კიობაში 1-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023518 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66133 A 
(220) 2012 02 08 
(732) ნუფარმ 

28 ბოულვარდ კამელინატი, 92230  
ჟენევილიერს, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023519 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66138 A 
(220) 2012 02 09 
(732) სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია  

„კრისტალი“ 

თამარ მეფის ქ. 72, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023520 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66202 A 
(220) 2012 02 14 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023521 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66200 A 
(220) 2012 02 14 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023522 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66203 A 
(220) 2012 02 14 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023523 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66204 A 
(220) 2012 02 14 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023524 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66205 A 
(220) 2012 02 14 
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(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  
(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023525 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66206 A 
(220) 2012 02 14 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023526 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66207 A 
(220) 2012 02 14 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023527 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66208 A 
(220) 2012 02 14 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023528 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66209 A 
(220) 2012 02 14 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
N2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა- 
ში, კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023529 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66242 A 

(220) 2012 02 16 
(732) პეტროლეო ბრასილიერო ს.ა. –  

პეტრობრას 
ავენიდა რეპუბლიკა დო ჩილი, 65,  
სენტრუ, CEP 20.031-912, რიო-დე- 
ჟანეირო, R.J, ბრაზილია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023530 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66303 A 
(220) 2012 02 22 
(732) ქირეჩ ვე თუღლა ქიმია სანაიი ანონიმ  

შირქეთი 
ქაისერი-ანკარა ქარაიოლუ 60. ქმ,  
ქალაბა, ავაანოს-ნევშეხირი, თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023531 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66332 A 
(220) 2012 02 24 
(732) ჰერკულეს ინკორპორეიტიდ 

ჰერკულეს პლაზა, 1313 ნორზ  
მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი, 
დელავერის შტატი 19894-0001, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023532 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66333 A 
(220) 2012 02 24 
(732) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ. 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, 
 შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023533 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66340 A 
(220) 2012 02 24 
(732) ლევან ალავიძე  

იპ. ხვიჩიას ქ., 17, ბინა 12, 0160,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023534 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66341 A 
(220) 2012 02 24 
(732) ლევან ალავიძე  
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იპ. ხვიჩიას ქ. 17, ბინა 12, 0160, 
 თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023535 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66367 A 
(220) 2012 02 28 
(732) შპს „ბოკოლა“ 

მუხიანის მე-4 ა მ/რ. კორპ.3, ბინა 50,  
0172, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023536 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66483 A 
(220) 2012 03 12 
(732) ეფკო ფუდს პლკ 

ბოუმპოულინას, 11, 1 ფლორი, 1060  
ნიქოზია, კვიპროსი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023537 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66484 A 
(220) 2012 03 12 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტ- 

სტვენნოსტიუ „კოორდინირუიუშჩი  
რასპრედელიტელნი ცენტრ „ეფკო- 
კასკად“ 
ულ. ფრუნზე, დ.4, გ. ალექსეევკა,  
309850, ბელგოროდსკაია ობლასტი,  
რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023538 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66555 A 
(220) 2012 03 16 
(732) ტეიჯინ ფარმა ლიმიტიდ 

2-1, კასუმიგასეკი 3-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023539 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66604 A 
(220) 2012 03 20 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,  
ილინოისი 60064, აშშ 

_________________________________________ 

(111) M 2013 023540 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66676 A 
(220) 2012 03 26 
(732) შპს „სკაი ტრეველ“ 

ვლადიმერ გაბაშვილის ქ.N3, ბინა 33,  
0112, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023541 R 
(151) 2013 03 27 
(181) 2023 03 27 
(260) AM 2012 66682 A 
(220) 2012 03 26 
(732) იილდიზ ჰოლდინგ ა.ს. 

ქისიქლი მაჰ. ფერაჰ ჯად. N:2/4 ბ.  
ჯამლიჯა უსქუდარი სტამბოლი,  
თურქეთი 

_________________________________________ 
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(111) M 2013 23475 R 
(151) 2013 03 25 
(181) 2023 03 25 
(210) AM 071257 
(220) 2013 03 07 
(732) შპს „ევროლუქსი“ 

ლილოს დას. 5 კვ.კორპ. 2, ბინა 108,  
0198, თბილისი, საქართველო 

(540) 

ORVICA 
(591) შავ-თეთრი 
 (511)  
7 _ მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრ-
ვები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთე-
ბები და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის გან-
კუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო 
იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღე-
ბისაგან; ინკუბატორები. 
 

9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტი-
კური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტ-
როლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავ-
ლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექ-
ტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქ-
მნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართ-
ვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და 
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის 
მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დის-
კები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სა-
ლაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, 
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვი-
ლობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23476 R 
(151) 2013 03 25 
(181) 2023 03 25 
(210) AM 071258 
(220) 2013 03 07 
(732) შპს „ევროლუქსი“ 

ლილოს დას. 5 კვ.კორპ. 2, ბინა 108,  
0198, თბილისი, საქართველო 

 (540)  

ARSHIA 

 
 
 
 
 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტი-
კური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტ-
როლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავ-
ლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექ-
ტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმ-
ნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან 
გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგ-
ნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკე-
ბი; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპა-
რატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალა-
როს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინ-
ფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა 
და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23477 R 
(151) 2013 03 25 
(181) 2023 03 25 
(210) AM 071146 
(220) 2013 02 28 
(732) შპს კრისტალბეთი 

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 42-44, 0177,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) თეთრი, ყვითელი, შავი 
(531) 28.19.00-29.01.12- 
(511)  
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტი-
კური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონ-
ტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სას-
წავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარ-
დაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მარ-
თვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და 
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის 
მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დის-
კები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სა-
ლაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-
lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.  
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ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვი-
ლობა და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების 
ორგანიზება. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23478 R 
(151) 2013 03 25 
(181) 2023 03 25 
(210) AM 071259 
(220) 2013 03 07 
(732) გიორგი დაქიშვილი 

სოფ.შალაური, 2200, თელავის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.13- 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23479 R 
(151) 2013 03 25 
(181) 2023 03 25 
(210) AM 071289 
(220) 2013 03 12 
(732) შპს ზაზა 

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,  
ე. ბეჟანიშვილის ქ. 1, კორ. 23, ბინა 28, 
0192, თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(511)  
11 _ გათბობის მოწყობილობა. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23480 R 
(151) 2013 03 25 
(181) 2023 03 25 
(210) AM 071290 
(220) 2013 03 12 
(732) შპს ზაზა 

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,  
ე. ბეჟანიშვილის ქ. 1, კორ. 23, ბინა 28, 
0192, თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(511)  
11 _ გათბობის მოწყობილობა. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23481 R 
(151) 2013 03 25 
(181) 2023 03 25 
(210) AM 071291 
(220) 2013 03 12 
(732) შპს იმედი 2010 

კახეთის გზატკეცილი 112-ე კმ.,  
0190, თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(511)  
7 _ სასოფლო-სამეურნეო იარაღები. 
_________________________________________ 
  
(111) M 2013 23542 R 
(151) 2013 03 28 
(181) 2023 03 28 
(210) AM 070903 
(220) 2013 02 14 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
(591) თეთრი, შავი, ოქროსფერი, მუქი ლურჯი 
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(531) 19.03.24-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია  – სასაქონლო ნიშანში 
გამოყენებული საქართველოში სარეალიზა-
ციოდ განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმის შემ-
ცველების ზღვრულად დასაშვები ნორმების 
სამედიცინო გამაფრთხილებელი ჩანაწერები, 
აგრეთვე, აღნიშვნები "MONT BLANC AMERI-
CAN BLEND QUALITY TOBACCO" დამოუკი-
დებელ სამართლებრივ დაცვას  არ  ექვემდე-
ბარება. 
(511)  
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23543 R 
(151) 2013 03 28 
(181) 2023 03 28 
(210) AM 070904 
(220) 2013 02 14 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
 
(591) თეთრი, შავი, ოქროსფერი, წითელი 
(531) 19.03.24-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანში 
გამოყენებული საქართველოში სარეალიზა-
ციოდ განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმის შემ-
ცველების ზღვრულად დასაშვები ნორმების 
სამედიცინო გამაფრთხილებელი ჩანაწერები, 
აგრეთვე, აღნიშვნები "MONT BLANC AMERI-
CAN BLEND QUALITY TOBACCO" დამოუკი-
დებელ სამართლებრივ დაცვას  არ  ექვემდე-
ბარება. 
(511)  
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 

(111) M 2013 23544 R 
(151) 2013 03 28 
(181) 2023 03 28 
(210) AM 070905 
(220) 2013 02 14 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
 
(591) თეთრი, შავი, მუქი წითელი 
(531) 19.03.24-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანში 
გამოყენებული საქართველოში სარეალიზა-
ციოდ განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმის შემ-
ცველების ზღვრულად დასაშვები ნორმების 
სამედიცინო გამაფრთხილებელი ჩანაწერები, 
აგრეთვე, აღნიშვნები "AMERICAN BLEND 
VIRGINIA TOBACCO SLIMSTYLE" დამოუკი-
დებელ სამართლებრივ დაცვას  არ  ექვემდე-
ბარება. 
(511)  
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23545 R 
(151) 2013 03 28 
(181) 2023 03 28 
(210) AM 070906 
(220) 2013 02 14 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო  
ბლდგ, მე-3 სართული, პანამა, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
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(540)  

 
(591) თეთრი, შავი, რუხი 
(531) 19.03.24-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანში 
გამოყენებული საქართველოში სარეალიზა-
ციოდ განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმის შემ-
ცველების ზღვრულად დასაშვები ნორმების 
სამედიცინო გამაფრთხილებელი ჩანაწერები, 
აგრეთვე, აღნიშვნები "AMERICAN BLEND 
VIRGINIA TOBACCO SLIMSTYLE" დამოუკი-
დებელ სამართლებრივ დაცვას  არ  ექვემდე-
ბარება. 
(511)  
34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23546 R 
(151) 2013 03 28 
(181) 2023 03 28 
(210) AM 071091 
(220) 2013 02 26 
(732) შპს „ჩოხატაურის მაცნე“ 

ნ. დუმბაძის ქ. 27, 4900, ჩოხატაურის  
რაიონი, საქართველო 

(540)  
 

 
 

 

(591) შავი, შინდისფერი, თეთრი 
(531) 26.04.22-26.04.24-27.05.24-28.19.00- 

29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი და-
ცულია მთლიანობაში, მასში არსებული სიტ-
ყვიერი აღნიშვნა „გურია“ დამოუკიდებელ სა-
მართლებრივ დაცვას  არ  ექვემდებარება. 

(511)  
16 _ გაზეთები, ჟურნალები (პერიოდული გა-
მოცემები). 
 

38 _ ახალი ამბების სააგენტოები, ტელემაუწ-
ყებლობა. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23547 R 
(151) 2013 03 28 
(181) 2023 03 28 
(210) AM 071255 
(220) 2013 03 07 
(732) შპს „ჰარილი“ 

ცაბაძის ქ. 19, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.03.01-18.02.01-27.05.01- 
(511)  
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარ-
მი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და 
მზის ქოლგები და ხელჯოხები. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23548 R 
(151) 2013 03 28 
(181) 2023 03 28 
(210) AM 071371 
(220) 2013 03 15 
(732) შპს პიქსელ ინვესტ გრუპ 

ბამბის რიგი 7, 0105, თბილისი, 
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  
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(591) სხვადასხვა ტონის ცისფერი, ლურჯი,  
თეთრი და ნაცრისფერი 

(531) 07.15.05-26.04.09-27.05.05-28.19.00- 
29.01.14- 

(511)  
36 _ საოფისე ფართის გაქირავება; უძრავ ქო-
ნებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; საბ-
როკერო საქმიანობა; ბინების გაქირავება. 
 

39 _ ავტოსადგომები, ავტოსადგომების გაქი-
რავება, ავტოფარეხების გაქირავება. 
 

43 _ ბარის მომსახურებები; კაფეები, კაფეტე-
რიები, მათ შორის, სავაჭრო ცენტრში გან-
თავსებული. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23549 R 
(151) 2013 03 29 
(181) 2023 03 29 
(210) AM 071433 
(220) 2013 03 20 
(732) ნინო აბრამიშვილი 

არაყიშვილის ქ. 16/4, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) ოქროსფერი, მუქი ყავისფერი, შავი  
(531) 24.01.15-24.09.09-25.01.19-25.03.07- 

26.04.06-29.01.13- 
(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთ-
ლიანობაში, სიტყვიერი აღნიშვნის "NABRON" 
გარდა. ნიშანში შემავალი ყველა სიტყვა და 
აღნიშვნა არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი 
სამართლებრივი დაცვის საგანს. 
(511)  
33 _ შუშხუნა ღვინო. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23550 R 
(151) 2013 03 29 
(181) 2023 03 29 
(210) AM 071435 
(220) 2013 03 20 
 

(732) შპს „დანი“ 
ალ. ყაზბეგის გამზ.19ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) შავი, ოქროსფერი 
(531) 17.02.17-24.09.25-29.01.12- 
(511) 
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შე-
ნადნობები, მათგან დამზადებული ან დაფა-
რული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირ-
ფასი ქვები; 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 66565 A 
(800) 1107466 
(731) Obchtchestvo s ogranitchennoi  

otvetstvennostyou "King-Lion Fouds" 
58, Kantemirovskaya, RU-115477 Moscow,  
Russian Federation 

(540)  

FASTO PASTO 
(591) Black, white 
(511)  
16 – Albums, placards, posters; pamphlets; book-
lets; packing paper; newsletters; signboards of pa-
per or cardboard; printed publications; articles of 
paper or plastics, for packaging; calendars; boxes of 
cardboard or paper; viscose sheets for wrapping; 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
cellophane sheets, soft for packaging; stickers; bags 
of paper; bags for microwave cooking; plastic film 
for wrapping, labels, not of textile. 
 

29 – Alginates for food; anchovy; peanuts, proces-
sed; albumen for food; white of eggs; beans, pre-
served; soya beans, preserved, for food; bouillon; 
jams; ginger jam; fatty substances for the manufac-
ture of edible fats; edible birds' nests; peas, preser-
ved; mushrooms, preserved; game, not live; gela-
tine for food; jellies; meat jellies; jellies for food; 
fruit jellies; yolk of eggs; edible fats; coconut fat; 
bone oil, edible; lard for food; suet for food; edible 
oils; fruit-based snack food; sausages; raisins; 
caviar; casein for food; sauerkraut; isinglass for 
food; black pudding [blood sausage]; fruit, stewed; 
meat, tinned [canned (am.)]; vegetables, tinned [ca-
nned (am.)]; fish, tinned [canned (am.)]; fruit, 
tinned [canned (am.)]; bouillon concentrates; gher-
kins; prawns, not live; buttercream; croquettes; sil-
kworm chrysalis, for human consumption; toasted 
laver; spiny lobsters, not live; salmon; onions, 
preserved; margarine; piccalilli; marmalade; oils; 
vegetable oils; peanut butter; cocoa butter; coconut 
butter; butter; mussels, not live; almonds, ground; 
animal marrow for food; shellfish, not live; milk; 
soya milk [milk substitute]; fish flour for food; fruit 
pulp; meat; meat, preserved; meat extracts; milk 
and milk products; vegetables, preserved; vege-
tables, dried; vegetables, cooked; potato fritters; 
olives, preserved; lobsters, not live; coconut, desic-
cated; nuts, prepared; tomato purée; liver pate; 
pectin for food; liver; pickles; fruit or berries 
cooked in sugar syrup; powdered eggs; salted 
gammon of bacon products; milk products; fermen- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ted vegetable foods [kimchi]; food products made 
from fish; curdled milk; protein for human con-
sumption; poultry; poultry, not live; pollen prepared 
as foodstuff; cranberry purée; apple purée; crus-
taceans, not live; fish; fish, not live; fish, preserved; 
vegetable salads; fruit salads; lard; sardines; pork; 
herrings; whipped cream; fat-containing mixtures 
for bread slices; tomato juice for cooking; vegetable 
juices for cooking; salted meats; sausages in batter; 
preparations for making bouillon; preparations for 
making soup; tripe; soups; vegetable soups; cheese; 
tahini [sesame seed paste]; tofu; sea-cucumbers, not 
live; truffles, preserved; tuna fish; oysters, not live; 
rennet; fish fillets; dates; crystallized fruits; frosted 
fruits; fruits preserved; fruit preserved in alcohol; 
fruits, cooked; potato flakes; hummus [chickpea 
paste]; fruit peel; lentils, preserved; potato chips; 
fruit chips; weed extracts for food; snail eggs for 
consumption; eggs. 
 

30 – Aromatic preparations for food; flavorings, ot-
her than essential oils; star aniseed; biscuits; panca-
kes; brioches; buns; vanillin [vanilla substitute]; va-
nilla [flavoring]; waffles; ribbon vermicelli; coffee 
flavorings; natural sweeteners; sausage binding ma-
terials; binding agents for ice cream [edible ices]; 
sea water for cooking; glucose for food; mustard; 
yeast; leaven; thickening agents for cooking food-
stuffs; rice-based snack food; cereal-based snack 
food; coffee substitutes; vegetal preparations for 
use as coffee substitutes; cereal preparations; con-
fectionery; confectionery for decorating Christmas 
trees; fruit jellies [confectionery]; bakery confec-
tionery products, with filling predominantly; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasta; pastry; 
frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cocoa 
products; capers; caramels [candy]; gruel, with a 
milk base, for food; quiches; gluten for food; 
sweets; liquorice [confectionery]; peppermint swe-
ets; coffee; unroasted coffee; starch for food; 
crackers; hominy grits; cereals for human food; 
corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric for 
food; couscous [semolina]; farinaceous foods; no-
odles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
edible ices; sweetmeats [candy]; rice cakes; mal-
tose; hominy; marzipan; custard; honey; royal jelly 
for human consumption, not for medical purposes; 
ice cream; sorbets [ices]; flour for food; muesli; 
mint for confectionery; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; coffee-based bevera-
ges; tea-based beverages; chocolate beverages with 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia 

gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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milk; chocolate-based beverages; cocoa-based be-
verages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; nutmegs; pastilles [confectionery]; 
molasses for food; pepper; petits fours [cakes]; co-
okies; pies; pizzas; fondants [confectionery]; pop-
corn; powders for ice cream; pralines; seasonings; 
meat tenderizers, for household purposes; flour-
milling products; oat-based food; propolis [bee 
glue] for human consumption; gingerbread; spices; 
puddings; cake powder; ravioli; chewing gum, not 
for medical purposes; rice; spring rolls; sago; sugar; 
aniseed; cake paste; candies; baking soda [bicar-
bonate of soda for cooking purposes]; malt for hu-
man consumption; salt; salt for preserving foods-
tuffs; cooking salt; celery salt; spaghetti; prepara-
tions for stiffening whipped cream; treacle syrup; 
rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; yeast in pill 
form, not for medical use; tabbouleh; tacos; tapio-
ca; soya bean paste [condiment]; almond paste; tor-
tillas; tarts; garden herbs, preserved [seasonings]; 
edible decorations for cakes; vinegar; ferments for 
pastes; halvah; bakery products; bread; unleavened 
bread; flakes [cereal products]; chicory [coffee sub-
stitute]; tea; iced tea; chocolate; malt extract for 
food; essences for foodstuffs, except etheric essen-
ces and essential oils. 
 

35 – Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes for goods of classes 16, 29 and 
30; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes for goods of classes 16, 29 and 
30; auctioneering for goods of classes 16, 29 and 
30; sales promotion of goods of classes 16, 29 and 
30 (for others); advertising of goods of classes 16, 
29 and 30; procurement services for others 
(purchasing goods and services of classes 16, 29 
and 30 for other businesses). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66596 A 
(800) 1107869 
(731) EVERRIS INTERNATIONAL B.V. 

Nijverheidsweg 1-5, NL-6422 PD Heerlen,  
Netherlands 

(540)  

EVERRIS 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Fertilizers; chemicals for use in agriculture; ho-
rticulture and forestry, with the exception of fun-
gicides, pesticides and herbicides; manures; plant 
nutrients; plant growth regulating preparations; peat 
and peat substitute products (fertilizers); soil con-
ditioning agents; fertilizers; compost. 
 

35 – Wholesale and retail services in the field of 
chemicals for use in agriculture, horticulture or fo-
restry, manures, plant nutrients, plant growth regu-
lation preparations, peat and peat substitute pro-
ducts, soil conditioning agents, compost, protection 

agents and means for vegetation, pesticides, fun-
gicides, herbicides and insecticides, machines, mac-
hine tools and devices for use in agriculture, 
horticulture and forestry for applying and spreading 
of chemicals, protection agents and means for vege-
tation, pesticides, herbicides, fungicides, insectici-
des, fertilizers and seeds. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66615 A 
(800) 1108005 
(731) JD Sports Fashion Plc 

Hollinsbrook Way, Pilsworth Bury,  
Lancashire BL9 8RR, United Kingdom 

(540)  

BROOKHAVEN 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing; footwear; headgear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66622 A 
(800) 1108051 
(731) T & J ELECTRIC (SHENZHEN) LIMITED 

T & J Industrial Base, Xin Sheng Industrial  
Zone, Long gang, 518116 Shenzhen, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Electrical power outlet boxes; sockets, plugs 
and other contacts (electric connections); contacts, 
electric; switchboxes (electricity); distribution bo-
xes (electricity); light regulators (dimmers), elec-
tric; switches, electric; cell switches (electricity); 
circuit breakers; time switches, automatic. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66664 A 
(800) 1108367 
(731) SANITET HANDEL K/S 

Lergravsvej 53, DK-2300 København S,  
Denmark 

(540)  

BERHOLM 
(591) Black, white 
(511) 
6 – Anchors; fittings of metal for compressed air 
ducts; girders of metal; joists of metal; swimming 
pools [metal structures]; ingots of common metal; 
bolts of metal; eye bolts; screws of metal; sleeves 
[metal hardware]; nuts of metal; packaging 
containers of metal; gutters of metal; bungs of 
metal; bolts, flat, latch bars of metal; rivets of 
metal; door bolts; wall plugs of metal; hardware of 
metal, small, ironmongery; cornices of metal; 
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knobs of metal; elbows of metal for pipes; furniture 
casters of metal; manifolds of metal for pipelines; 
ferrules of metal; ferrules of metal for handles; 
rings of metal, stop collars of metal; door fittings of 
metal; buildings of metal, steel buildings; baskets 
of metal; hooks [metal hardware]; hooks of metal 
for clothes rails; clothes hooks of metal; pipe muffs 
of metal; moldings of metal for cornices; fences of 
metal; strap-hinges of metal; door closers, non-
electric; iron wire; aluminium wire; wire of com-
mon metal; steel wire; washers of metal; runners of 
metal for sliding doors; door handles of metal; 
knife handles of metal; junctions of metal for pipes; 
anti-friction metal; silver plated tin alloy; alloys of 
common metal; nickel-silver; pipework of metal; 
ducts of metal for ventilating and air conditioning 
installations; penstock pipes of metal; tubes of 
metal; gutter pipes of metal; drain pipes of metal; 
water-pipes of metal; steel pipes, steel tubes; ducts 
and pipes of metal for central heating installations; 
tinplate packings; towel dispensers, fixed, of metal; 
fittings of metal for furniture; building or furniture 
fittings of nickel-silver; zinc; lock bolts; bins of 
metal, chests of metal; tool boxes of metal, empty; 
tool chests of metal, empty; chests of metal for 
food; meat safes of metal; boxes of common metal. 
 

11 – Steam accumulators; heat accumulators; water 
heaters [apparatus]; distillation apparatus; desicca-
ting apparatus; disinfectant apparatus; air deodori-
sing apparatus; ionisation apparatus for the treat-
ment of air; beverages cooling apparatus; hand 
drying apparatus for washrooms; water purifying 
apparatus and machines; refrigerating apparatus and 
machines; drying apparatus and installations; 
drying apparatus; expansion tanks for central hea-
ting installations; refining towers for distillation; 
bidets; boilers, other than parts of machines; bath 
tubs; spa baths [vessels]; bath tubs for sitz baths; 
water heaters, flushing apparatus; water flushing 
installations; air reheaters; extractor hoods for kit-
chens; gas condensers, other than parts of machi-
nes; hydrants; germicidal burners; showers; coils 
[parts of distilling, heating or cooling installations]; 
evaporators; shower cubicles; turkish bath cabinets, 
portable; air valves for steam heating installations; 
level controlling valves in tanks; thermostatic 
valves [parts of heating installations]; distillation 
columns; faucets for pipes, pipe line cocks [spi-
gots], taps [cocks, spigots] for pipes; taps [faucets]; 
mixer taps for water pipes; heaters for baths; anti-
splash tap nozzles; heat pumps; bath linings; hot air 
bath fittings; bath fittings; sauna bath installations; 
refrigerating appliances and installations; clean 
chambers [sanitary installations]; stoves [heating 
apparatus]; hot air ovens; solar furnaces; urinals 
[sanitary fixtures]; heating plates; cookers; kitchen 
ranges [ovens]; water intake apparatus; deodorising 
apparatus, not for personal use; fumigation appa-
ratus, not for medical purposes; gas scrubbing 

apparatus; water filtering apparatus; air purifying 
apparatus and machines; ice machines and appa-
ratus; cooling appliances and installations; cooking 
apparatus and installations; sanitary apparatus and 
installations; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; heating apparatus, electric; hot air 
apparatus; steam facial apparatus [saunas]; safety 
accessories for water or gas apparatus and pipes; 
regulating accessories for water or gas apparatus 
and pipes; regulating and safety accessories for 
water apparatus; radiator caps; washers for water 
taps; radiators [heating]; central heating radiators; 
sinks; disinfectant dispensers for toilets; drip irriga-
tion emitters [irrigation fittings]; heat regenerators; 
flushing tanks; pressure water tanks; toilet seats; 
sterilizers; water sterilizers; air sterilisers; air driers 
[dryers]; laundry dryers, electric; hair driers; heat 
exchangers, not parts of machines; flues for heating 
boilers; boiler pipes [tubes] for heating installa-
tions; water-pipes for sanitary installations; toilets 
[water-closets]; toilets, portable; wash-hand basins 
[parts of sanitary installations]; toilet bowls; water 
conduits installations; bath installations, bath plum-
bing fixtures; air conditioning installations; wate-
ring installations, automatic; cooling installations 
for water; cooling installations for liquids; water 
purification installations; purification installations 
for sewage; steam generating installations; water 
distribution installations; air filtering installations; 
swimming pools chlorinating units; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; water 
softening apparatus and installations; cooling 
installations and machines; heating installations; 
hot water heating installations; water supply insta-
llations; whirlpool-jet apparatus; air cooling appara-
tus; filters for air conditioning; filters for drinking 
water; fountains; ornamental fountains; refrigera-
tors; kettles, electric; heating elements. 
 

20 – Pulleys of plastics for blinds; coat hangers; 
shoulder poles [yokes]; showcases [furniture]; 
doors for furniture; curtain holders, not of textile 
material; bolts, not of metal; dowels, not of metal; 
pegs, not of metal; pins, not of metal; screws, not of 
metal; curtain tie-backs; rivets, not of metal; locks, 
other than electric, not of metal; mirrors [looking 
glasses]; hand-held mirrors [toilet mirrors]; bam-
boo; curtain rods; valves, not of metal, other than 
parts of machines; water-pipe valves of plastic; 
drain traps [valves] of plastic; furniture casters, not 
of metal; curtain rings; baskets, not of metal; 
hampers [baskets]; trays, not of metal; coathooks, 
not of metal; hooks, not of metal, for clothes rails; 
curtain hooks; clothes hooks, not of metal; furniture 
of metal; curtain rails; furniture; furniture partitions 
of wood; trestles [furniture]; mats, removable, for 
sinks; racks [furniture]; furniture shelves; shelves 
for storage; towel closets [furniture]; door handles, 
not of metal; silvered glass [mirrors]; filing cabi-
nets; counters [tables]; dressing tables; washstands 



                                                     
 
 

                                                      
 

#7 2013 04 10 
 

sasaqonlo niSnebi 

94

[furniture]; door fittings, not of metal; furniture 
fittings, not of metal; covers for clothing [wardro-
be]; screens [furniture]; cupboards; lockers; bins of 
wood or plastic; boxes of wood or plastic; towel 
dispensers, fixed, not of metal. 
 

21 – Baby baths, portable; plungers for clearing 
blocked drains; napkin holders; chamber pots; 
sponge holders; dishes for soap; soap holders; sha-
ving brush stands; toilet paper holders; smoke ab-
sorbers for household purposes; boxes of glass; 
glass bulbs [receptacles]; glass vials [receptacles]; 
ceramics for household purposes; shaving brushes; 
baskets for domestic use; watering cans; soap 
boxes; nozzles for watering cans; spouts; nozzles 
for sprinkler hose; toilet paper dispensers; soap 
dispensers; blenders, non-electric, for household 
purposes; glass [receptacles]; clothes racks, for 
drying; drying racks for washing; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; utensils for household 
purposes; strainers for household purposes; toilet 
brushes; boxes of metal, for dispensing paper 
towels; dustbins; trash cans. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66665 A 
(800) 1108373 
(731) Chipita Industrial and Commercial Company  

S.A. with the distinctive title Chipta S.A. 
12th km National Road Athens-Lamia,  
GR-144 52 Metamorphosis, Greece 

(540)  

 
(591) Red, dark red, white and black 
(511)  
30 – Flour and preparations made from cereals (ex-
cept foodstuff for animals); cereal bars; cereal pro-
ducts prepared for human consumption (oat flakes 
and those made from other cereals); prepared ba-
king mixtures for bread, pies and small biscuits; 
bread; bread products of all types (bread chips, 
bread crisps, bread sticks); rolls (pastries); swiss 
rolls (pastries); croissants; magdalenas (cakes); 
strudel; pizzas (including half-cooked for finishing, 
including as preserved food); rusks; bread pre-
parations being snacks and crisps; pastries; bread 
rolls; biscuits; coffee-based beverages, cocoa-based 
beverages, chocolate-based beverages; chocolate 
(coating), bars of chocolate with a chocolate fi-
lling/stuffing; chocolate filled with nuts and/or ce-
real products and/or rice; pralines; nut confectio-
nery; cakes and small pastries; pastry and confec-
tionery; cookies. 
_________________________________________ 

(260) AM 2013 66667 A 
(800) 1108406 
(731) GHASSAN BEN AL TAHER BEN  

JEDDOU 
Beirut- Sultan Ibrahim Street, Al Rehab  
Bldg. 1 floor, Beirut, Lebanon 

(540)  

 
(591) Light yellow, dark yellow and orange 
(511)  
35 – Advertising, business management; business 
administration, office functions; Web domain crea-
tion; direct mail advertising; document reproduc-
tion; commercial information agencies; commercial 
information agencies; advertising design services; 
on-line advertising on a computer network; opinion 
polling; bill-posting; presentation of goods on co-
mmunication media, for retail purposes, word pro-
cessing; publication of publicity texts; writing of 
publicity texts, business management of performing 
artists; business management of performing artists; 
modelling for advertising or sales promotion; news 
clippings; arranging newspaper subscriptions for 
others; rental of advertising space; rental of adver-
tising time on communication media; television ad-
vertising; writing of publicity texts. 
 

38 – Telecommunications; television broadcasting; 
radio broadcasting; computer aided transmission of 
messages and images; electronic bulletin board ser-
vices (telecommunications services); electronic 
mail; news agencies; radio broadcasting; rental of 
telecommunication equipment; satellite transmissi-
on; teleconferencing services; providing telecom-
munication channels for teleshopping services; tele-
vision broadcasting; providing internet chatrooms; 
paging services. 
 

41 – Educational services; training, entertainment; 
sporting and cultural activities, arranging and con-
ducting of conferences; arranging and conducting 
of colloquiums; arranging and conducting of wor-
kshops; arranging of beauty contests; publication of 
books; organization of sports competitions; dub-
bing; electronic desktop publishing; information on 
education; film production; vocational guidance 
(education or training advice); gymnastic instruc-
tion; microfilming, movie studios; presentation of 
live performances; photographic reporting; produc-
tion of radio and television programmes; produc-
tion of shows; videotape film production; providing 
on-line electronic publications, not downloadable; 
publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; radio entertainment; 
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news reporters services; scriptwriting services; dub-
bing; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; rental of radio and television 
sets, videotaping; vocational guidance (education or 
training advice). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66675 A 
(800) 1108512 
(731) BEIERSDORF AG 

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany 
(540)  

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

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; di-
etetic and nutritional preparations and substances 
for medical purposes; dietetic food for medical 
purposes; dietetic food for health care, namely on 
the basis of vitamins, minerals, trace elements, eit-
her separately or in combination; dietetic drinks 
adapted for medical purposes; food for babies, nut-
ritional additives, namely on the basis of amino 
acids, minerals, trace elements, either separately or 
in combination; nutritional additives for medical 
purposes (also in pill form); enzymes for medical 
purposes (also in pill form); albuminous prepara-
tions for medical purposes; vitamin preparations; 
trace elements preparations. 
 

44 – Services of a hair and beauty salon; beauty 
consultation, nutrition consultation, provisiion of 
sauna facilities, sun-tanning studios and massage 
studios; hygienic and beauty care; manicuring; pro-
viding of information regarding cosmetics and cos-
metic services on the Internet. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66678 A 
(800) 1108560 
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto   

Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto, 
Slovenia 

(540)  

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

(260) AM 2013 66685 A 
(800) 1108644 
(731) ONUR AIR TASIMACILIK ANONIM  

SIRKETI 
Senlik Mah. Catal Sk. No:3 Florya,  
TR-34153 Istanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Dark blue, light blue 
(511)  
16 – Paper, cardboard (paperboard) and products 
made from these materials, not included in other 
classes; packaging and wrapping materials made of 
plastic materials (not included in other classes); 
printed matter and bookbinding materials; printed 
documents; printed publications, calendars, posters, 
photographs, placards of paper or cardboard, pain-
tings, stickers, stamps; stationery, office, educatio-
nal and teaching materials (other than furniture and 
devices); office equipment and requisites; whitewa-
shing and painting brushes and rolls. 
 

39 – Passenger transportation and freight shipment 
by air; transportation commission and tourism 
agency services. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66707 A 
(800) 1034371 
(731) jeCare BVBA 

Rode Beukenlaan 30, B-1970  
WEZEMBEEK-OPPEM, Belgium 

(540) 

EXCILOR 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical products, namely for the topical 
treatment of nail fungus. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66710 A 
(800) 1075192 
(731) "M TABAKO" OOD 

"Pencho Slaveykov" Str. 6, BG-4002  
PLOVDIV,  Bulgaria 

(540)  

CARTEL 
(591) Black, white 
(511)  
34 – Cigarettes; tobacco, tobacco products, smo-
kers' articles; lighters for smokers, matches. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66712 A 
(800) 1094072 
(731) HOSPIRA, INC. 

Dept. NLEG, Bldg. H-1, 275 North  
Field Drive, Lake Forest IL 60045, USA 
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66795 A 
(800) 1109297 
(731) ARI PETROL KİMYA ENDÜSTRİ VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Numunebağ Caddesi No: 44/A,  
Bayrampaşa/İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black and orange 
(511)  
4 – Oils and greases for industrial purposes (inclu-
ding cutting liquid, dust absorbing – wetting and 
binding substances), solid fuel (other than wood), 
liquid and gas fuels and their non-chemical additi-
ves, candles, wicks, semi-manufactured waxes, be-
eswax (waxes), paraffin for illuminating purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66809 A 
(800) 1017452 
(731) APPLE INC. 

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

 
(591) Dark blue, light blue, white 
(511)  
9 – Computer software; computer application soft-
ware for mobile phones, portable media players, 
and handheld computers; computer software for use 
in searching, reviewing, purchasing, and down-
loading software applications. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66810 A 
(800) 1041153 
(731) APPLE INC. 

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

 

(591) Yellow, orange, red, and blue 
(511)  
9 – Computer software for use in searching, finding 
and viewing geographic locations and related con-
tact information and for providing directions and 
traffic information. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66812 A 
(800) 579584 
(731) GROUPE AUCHAN 

40 avenue de Flandre, F-59170 CROIX,  
France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-
rasive preparations; soap, eaux de toilette, essential 
oils, toiletry oils, almond oils, almond milk for cos-
metic use, toiletry milks, cosmetic preparations for 
skin care, pomades for cosmetic use, shampoos, 
hair lotions, dentifrices, talcum powder for toiletry 
use. 
 

5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepa-
rations; dietetic substances for medical use, food 
for babies; plasters, materials for dressings; mate-
rial for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
almond milk for pharmaceutical use, antiseptics, 
medicated bath preparations, dietetic beverages for 
medical use, bracelets for medical use, cotton for 
medical use, lacteal flour for babies, lactose, milk 
sugar. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appa-
ratus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials, incuba-
tors for babies, feeding bottles, feeding bottle teats, 
spoons for administering medicine. 
 

11 – Lighting, heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply apparatus 
and sanitary installations, lamp shades, bathtubs, 
bath installations, bath heaters, electric heaters for 
feeding bottles, plate warmers, lamp globes, dryers 
(apparatus), sterilizers. 
 

12 – Vehicles, apparatus for locomotion by land, air 
or water; stroller covers, bicycles, vehicle safety 
seats for children, strollers, prams, pram covers, 
safety belts for vehicle seats. 
 

16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed ma-
tter; bookbinding articles; photographs; stationery; 
adhesives (glues) for stationery or household pur-
poses; artists' materials; paintbrushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); instructio-
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nal and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other cla-
sses); playing cards; printing type; printing blocks; 
posters, watercolors, paper bibs, cardboard or paper 
boxes, song books, sewing patterns, pencils, trans-
fers (decalcomanias), paper for packaging, envelo-
pes (stationery), tear-off calendars, paper handto-
wels, toilet paper, pictures, teaching materials in the 
form of games, paper diapers, writing paper, table 
linen of paper, lithographs, books, modeling mate-
rials, paper handkerchiefs, paper place mats, play 
dough, paint boxes (school supplies), pen holders, 
portraits, tablemats of paper, paper table napkins, 
greeting cards, blackboards, stage scenery. 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods not 
included in other classes of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for 
all these materials, or of plastics, cupboards, works 
of art made of wood, wax, plaster or plastics, 
benches (furniture), playpens for babies, cradles, 
bookcase shelving, bedsteads, identification brace-
lets (not of metal) for hospitals, office furniture, 
chairs (seats), chests of drawers, cushions, shelving 
units, bedding (except bed linen), bed fittings (non-
metallic), spring-mattresses, beds, mattresses, clot-
hes hooks (non-metallic), coatstands (furniture), 
magazine holders, desks, slatted indoor blinds, 
dressing tables, stools, bolsters. 
 

24 – Fabrics, bed and table covers, textile goods not 
included in other classes, bed sheets, pillowcases, 
bedspreads, tablecloths, napkins, handkerchiefs, ho-
usehold linen, kitchen towels, non-woven fabrics, 
felt, woven fabrics, knitted fabrics, dressmaking 
fabrics, upholstery fabrics, hangings, curtains, bath 
linen (except clothing), fabric with motifs designed 
for embroidery, cotton fabrics, cotton goods, eider-
downs (down coverlets), mattress casings, textile 
hand towels, flannel (fabric), washcloths, jersey 
(fabric), woollen fabric, washing mitts, bed linen, 
mosquito nets, blinds of textile, mattress ticking, 
face towels of textile, knits (cloth). 
 

25 – Ready-made clothing, knitwear and hosiery, 
lingerie, underclothing, pajamas, dressing gowns, 
skirts, dresses, slacks, jackets, coats, haberdashery, 
neckties, scarves, belts, gloves, hats, waterproof 
clothing, clothing for use in sports; footwear, socks, 
stockings, tights, boots, shoes and slippers, clothing 
for men, women and children, bathing caps, bathing 
suits, bathrobes, bath sandals, baby bibs not of pa-
per, bibs not of paper, blouses, hoods (clothing), 
slippers, babies' diapers (intimate apparel), diaper-
pants, jersey (clothing), babies' napkins of textile, 
layettes, briefs, aprons (clothing). 
 

28 – Games, toys; gymnastic and sporting articles 
(except swimming articles) not included in other 
classes; Christmas tree ornaments; swings, balls for 

play, balls for games, rocking horses (toys), basins 
(swimming pools), feeding bottles for dolls, marb-
les for games, toy masks, kites, doll rooms, doll ho-
uses, doll beds, puppets, ice skates, roller skates, 
dolls, doll clothes, board games, spinning tops 
(toys), scooters, steering wheels (games). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66813 A 
(800) 638108 
(731) INDUSTRIAS ORIOL, S.A. 

Ciudad de Asunción, 56, E-08030  
BARCELONA, Spain 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
21 – Household and kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning equipment; steel wool 
(scouring pads of metal, of steel); unworked or se-
mi-worked glass (except building glass); glassware, 
porcelain and earthenware, not included in other 
classes; nail-cleaners, combs, large combs; perfume 
burners. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66814 A 
(800) 689899 
(731) ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.  

Elisabethhof 19, NL-2353 EW Leiderdorp,  
Netherlands 

(540)  

OCAS 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations, particularly slow-
release preparations to be administered orally. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66823 A 
(800) 776707 
(731) PKF Trade Mark Limited 

Farringdon Place, 20 Farringdon Road,  
London EC1M 3AP, United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
35 – Marketing services; business management and 
business administration services; administration re-
ceivership and liquidation services; personal and 
company insolvency services; management consul-
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tancy services; audit and accountancy services; 
database management services; personnel recruit-
ment and management services, advisory services 
relating to business efficiency and profitability, bu-
siness and personnel performance management, 
employee relations and employee communications, 
and to personal and business taxation and the 
taxation of trusts; research and advisory services 
relating to deployment of employees and employee 
incentives; market evaluation, strategic business 
planning services; company registrar and company 
secretary services; research and advisory services 
relating to mergers, acquisitions and disposals. 
 

36 – Financial services for business; financial ma-
nagement services; financial research, planning and 
advisory services, treasury services, personal and 
company insolvency services; research and adviso-
ry services relating to bad debt recovery, pensions, 
investments, insurance and life assurance; tax plan-
ning services; negotiating for capital investments 
into business. 
 

41 – Education and training in connection with fi-
nancial, auditing, accounting, business and manage-
ment matters; sports coaching for business perso-
nnel, team management education; computer trai-
ning. 
 

42 – Legal services relating to personal and busi-
ness taxation, to company law and to statutory and 
regulatory requirements; computer programming; 
advisory services relating to information techno-
logy. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 66938 A 
(800) 1063850 
(731) TASARIM TEKSTİL İNŞAAT  

DEKORASYON VE REKLAMCILIK  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Eski Londra Asfalti Saraçoğlu, İş Merkezi  
No. 18/1 Beşyol, Küçükçekmece-İstanbul,  
Turkey 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white 
(511)  
21 – Ornamental and decoration materials made of 
glass, porcelain, ceramic and clay: knick-knacks, 
statuettes, art work. 
 

24 – Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers, towels. 
 

35 – The bringing together, for benefit of others, of 
a variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and pur-
chase those goods. 
_________________________________________ 

(260) AM 2013 67005 A 
(800) 1110779 
(731) BESINS HEALTHCARE, LUXEMBOURG  

S.A.R.L. 
67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,  
L-1331 Luxembourg, Luxembourg 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for 
dental fillings and dental impressions; disinfectants. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67049 A 
(800) 1006548 
(731) TOD'S S.p.A. 

Via Filippo Della Valle, 1, I-63811  
Sant'Elpidio a Mare (FM), Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
14 – Watches and clocks, pendulum clocks, chro-
nographs and chronometers, rough gemstones, pre-
cious stones, diamonds, coral jewellery, emeralds, 
sapphires, rubies, opal, topaz, aquamarine, earrings, 
rings, necklaces, bracelets, ornamental pins made of 
precious metal, shoe ornaments of precious metal, 
pearls, boxes of precious metal, jewel cases of pre-
cious metal, brooches, pins, tie clips, cuff links, le-
ather bracelets. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67117 A 
(800) 1084965 
(731) KPO MARKETING COMPANY LIMITED 

Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia, Cyprus 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
33 – Vodka; cocktails; wine; brandy; rum; gin, liqu-
eurs; alcoholic beverages containing fruit; spirits 
(beverages); distilled beverages; bitters. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 67119 A 
(800) 1095216 
(731) KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. 

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo  
100-8185, Japan 

(540)  

 
(591) Dark bkue, white, green 
(511)  
1 – Amino acids for use in the manufacture of die-
tary supplements and foods; chemicals for use in 
the manufacture of dietary supplements and foods; 
chemical additives for use in the manufacture of 
dietary supplements and foods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67120 A 
(800) 1095927 
(731) KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. 

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo  
100-8185, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
1 – Amino acids for use in the manufacture of 
dietary supplements and foods; chemicals for use in 
the manufacture of dietary supplements and foods; 
chemical additives for use in the manufacture of 
dietary supplements and foods. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67271 A 
(800) 1112841 
(731) DÄTWYLER HOLDING AG 

Gotthardstrasse 31, CH-6460 Altdorf,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 
6 – Building materials of metal; products for the 
construction industry of metal combined with rub-
ber (metal predominating); packings of metal, phar-
maceutical packings of aluminum; caps and stop-
pers for medical instruments of metal, closures for 
vials for infusions of metal; non-electric cables and 
wires of common metal; cable joints of metal, non-
electric; insulation caps and tops of metal for bot-
tles; bottle closures of metal; covers and caps of 
metal for bottles; closures of metal for containers; 
aluminium foil; foils of metal for packing purposes; 
packaging containers of metal; packing foils of 
metal. 
 

9 – Electric and electronic apparatus, instruments 
and components (included in this class), electrical 
and electronic apparatus and equipment, namely 
scientific, surveying, photographic, cinematograp-
hic, optical, weighing, life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumu-
lating, regulating or controlling electricity; appara-
tus for the recording, transmission and reproduction 
of sound and images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mec-
hanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; telephone apparatus; computer har-
dware, printers and computer peripheral devices; 
data carriers, computer programs; alarms; measu-
ring, signalling and controlling (supervision) appa-
ratus and instruments; converters, modems; elec-
rical and electronic components; electrical cables, 
wires, leads and related connection fittings; cables 
made of glass fiber, flat and round cables; commu-
tators and distribution switchboards or cabinets; 
plugs, plug-type connectors, contacts, jacks, adap-
ters, connecting strips, sockets, luminous signals, 
thermostats; fuses, electric relays and related ca-
sings, capacitors, transistors, diodes, transformers, 
accumulators of electricity, accumulators, transduc-
tors; relays; meters, regulators, sensors, switchbo-
xes, resistors, potentiometers, oscilloscopes, amme-
ters; network apparatus, electronic integrated cir-
cuits, electronic modules, automatic time switches, 
magnets, equalizers; electric welding equipment, 
solar batteries, equipment for electrical conduits; 
parts and accessories for all the above goods; 
mounting material for the aforementioned products, 
namely screw fastenings, cable clips; fittings for 
cables and cable assembly, namely connecting 
strips, cabling channels, identification sheaths and 
wires as well as connection boxes and casings not 
included in other classes; connections, fastenings, 
holders and couplings not of metal for electrical 
cables; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; plugs, actors, switching 
circuits; plugs and plug connectors for cables; 
electrical sockets; connectors and couplings for 
electrical cables and for power lines as well as for 
fiberglass cables. 
 

12 – Vehicle parts; parts and connecting parts mol-
ded in rubber in combination with other materials 
such as metals, plastics, fabrics and fibers intended 
for shock absorbers in automobiles; diaphragms for 
brake amplifiers; diaphragms, valves for controlling 
brakes, ABS (Anti-lock Braking System), brake 
fittings and parts (brake parts for vehicles). 
 

17 – Elastomer-based insulation and damping solu-
tions for vehicles; semi-manufactured articles of 
rubber, mixtures of gum and rubber/gum/elastomer, 
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namely parts and connecting parts molded in rubber 
in combination with other materials such as metals, 
plastics, fabrics and fibers for insulation and for 
shock absorbers on vehicles or machines, apparatus 
and instruments as well as in the packaging indus-
try and in household technology; products of plastic 
(semi-worked); caulking materials; seals for valves 
and sealing rings of rubber for air conditioning; 
sealing rings for air bags (safety devices for auto-
mobiles); sections made of rubber for the building 
industry for insulating windows, insulating doors, 
sections used for fire protection (weatherstripping 
compositions), insulation for facades, insulation for 
railroad trains; sections made of rubber designed 
for civil engineering work for insulation purposes 
in tunnels, sections for seals, inflatable sections, 
non-metal injection tubes, couplings for pipes; caul-
king materials for packaging foods; packaging ma-
terials made of elastomers; tubes (semi-worked), 
flexible tubes and connectors (not of metal); insula-
tors; molded parts made of rubber and of alumi-
num/plastic for closures and packaging for the 
pharmaceutical industry; molded parts made of 
rubber used as closures for diagnostic products and 
for medicine dispensing systems; packaging made 
of rubber, wrappings made of rubber for the phar-
maceutical industry. 
 

20 – Plastic parts and elements for packaging for 
pharmaceutical preparations; caps and tops for me-
dical instruments (not of metal), closures for vials 
for infusions (not of metal); computer furniture; 
nonmetallic bottle caps and closing devices; bottle 
closures, not of metal; corks for bottles; non-meta-
llic stoppers; non-metallic closures for containers; 
packaging containers of plastic; non-metallic con-
tainers for storage and transport; stoppers; corks for 
bottles; non-metallic insulating caps for bottles; 
corks for bottles (except glass, rubber and metal); 
packaging for the pharmaceutical industry made of 
plastic materials. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67316 A 
(800) 1113454 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "KORPORATCIYA RIAL" 
ofis 6, str. 3, d.3, Davidkovskaya St.,  
RU-121352 Moskow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) White, black, yellow, gray, light gray, orange  

and green 

(511)  
32 – Aperitifs, non-alcoholic; waters (beverages); 
kvass (non-alcoholic beverages); cocktails, non-al-
coholic; lemonades; peanut milk (soft drink); non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alco-
holic honey-based beverages; whey beverages; non-
alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds 
(beverage); fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; 
beer; powders for effervescing beverages; sarsapa-
rilla (soft drink); syrups for lemonade; syrups for 
beverages; tomato juice (beverage); cider, non-al-
coholic; vegetable juices (beverages); fruit juices; 
preparations for making aerated water; preparations 
for making liqueurs; preparations for making mine-
ral water; preparations for making beverages; must; 
grape must, unfermented; beer wort; malt wort; 
pastilles for effervescing beverages; sherbets (beve-
rages); non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops 
for making beer; essences for making beverages. 
 

33 – Aperitifs; brandy; wine; whisky; kirsch, vod-
ka; gin; cocktails; liqueurs; alcoholic beverages, ex-
cept beer; distilled beverages; peppermint liqueurs; 
bitters; rum; sake; cider, perry. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67317 A 
(800) 440541 
(731) MULTIVAC Sepp Haggenmüller GmbH &  

Co. KG 
Bahnhofstrasse 4, 87787 Wolfertschwenden,  
Germany 

(540)  
MULTIVAC 

(591) Black, white 
(511)  
7 – Machines for packing, pumps (included in this 
class 7) and evacuators for packaging sector; moul-
ding presses for foodstuffs; mechanical appliances 
for labelling, encoding and printing; cutting and 
slicing machines for meats, sausages and cheeses; 
filling machines. 
 

9 – Dosing machines; weighing scales; control and 
adjustment devices for evacuation installations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67318 A 
(800) 444060 
(731) Dr. Wild & Co. AG 

Hofackerstrasse 8, CH-4132 Muttenz,  
Switzerland 

(540)  
EMOFORM 

(591) Black, white 
(511) 
 3 – Products for dental and oral hygiene, such as 
mouthwashes, toothpastes. 
 

5 – Pharmaceutical and dental preparations. 
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10 – Dental floss. 
 

21 – Toothbrushes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67319 A 
(800) 579829 
(731) DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING  

S.A. 
16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg,  
Luxembourg 

(540)  
DUFERCO 

(591) Black, white 
(511)  
6 – Common metals and their alloys in unwrought 
and partly wrought form and goods made of said 
alloys (included in this class), in particular iron and 
steel, such as plates, coils, sheets, rods, wires, tu-
bes, bars, bands, strips, slabs, profiles, wire rods, 
rolled wire, blocks, ingots, cast steel, strip steel, bar 
steel, forged steel, rebars, rolled steel, reinforced 
steel, reinforced steel fabric, structural or section 
steel, wide flat steel, special steel, bright steel, tool 
steel, stainless steel, steel for electric machines, me-
tal building materials, non-electric cables and wires 
of common metal, ironmongery and small items of 
metal hardware and other goods of metal included 
in this class. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67320 A 
(800) 643152 
(731) ORION CORPORATION  

Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland 
(540) 

ORION 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Chemical preparations for medical use; pharma-
ceutical, veterinary and sanitary products; dietetic 
substances adapted for medical use; diagnostic pre-
parations for medical use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67321 A 
(800) 667076 
(731) DR. WILD & CO. AG 

Hofackerstrasse 8, CH-4132 Muttenz,  
Switzerland 

(540)  
EMOFRESH 

(591) Black, white 
(511)  
3 – Cosmetic goods for mouth and teeth care. 
 

5 – Pharmaceutical products for mouth and teeth 
care. 
_________________________________________ 

(260) AM 2013 67322 A 
(800) 814222 
(731) "VOSKRESINNYA U" LTD 

Zapadynskaya str. 9A, Kyiv 04123, Ukraine 
(540)  

VALENTA 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Boxes, frames and cases for apparatus for re-
cording, transmitting and   reproducing sounds or 
images, including cases for mobile telephones.  
 

18   – Leather and goods made thereof included in 
this class; imitation   leather and goods made of 
these materials included in this class. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67323 A 
(800) 835148 
(731) MILLET 

21 rue du Pré Faucon, F-74940 Annecy-Le- 
Vieux, France 

(540)  
MILLET 

(591) Black, white 
(511)  
18 – Sports carrier bags; rucksacks; rucksacks for 
mountaineers; travelling bags. 
 

25 – Clothing; sportswear; underwear for men, wo-
men and children; rainwear; warm clothes; gloves; 
footwear, headgear for wear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67324 A 
(800) 868871 
(731) G.R. DERI TEKSTIL AYAKKABI VE  

HEDİYELİK EŞYA ÜRÜNLERİ SANAYİ  
VE TICARET LİMITED ŞİRKETI 
Yenidogan Mh. Zübeyde Hamm Cad. 41.  
Sk. No. 72, Zeytinburnu, ISTANBUL,  
Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing (outwear and underwear) excluding 
protective clothing; footwear; headgear; socks; 
belts (clothing), neckties, gloves (clothing). 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 67325 A 
(800) 897406 
(731) ACTAVIS SRL 

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11, sector 1,  
Bucuresti, Romania 

(540)  

VINORELSIN 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical products, anti-tumor medicines. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67326 A 
(800) 955751 
(731) Dr. Uwe Hohendorf 

Berliner Chaussee 2, 15749 Mittenwalde, 
Germany 

(540)  

Nordvent 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Refrigeration units for computers for heat re-
moval (included in this class). 
 

11 – Air conditioning, heating, refrigerating, venti-
lating and environmental air control units, installa-
tions and equipment; air dryers including comp-
ressed air drying units, installations and equipment; 
refrigerating units for heat removal from computers 
(included in this class); air conditioners and refri-
geration apparatus containing electronic controls, in 
particular precision air conditioners and refrigera-
tion apparatus; parts, fittings, modules, accessories 
(included in this class) and components for the 
aforementioned goods. 
 

42 – Engineering; technical consultancy, in particu-
lar technical consultancy with respect to the dimen-
sioning, design and development of air conditio-
ning, heating, refrigerating, ventilating and environ-
mental air control units, installations and equip-
ment. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67327 A 
(800) 1042610 
(731) SOPHARMA AD 

oulitsa "Iliensko chausse" 16, BG-1220  
SOFIA, Bulgaria 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes. 
_________________________________________ 

(260) AM 2013 67328 A 
(800) 1062963 
(731) Devirex AG 

Sagenstrasse 4c, CH-6318 Walchwil,  
Switzerland 

(540)  

LIPIVIR 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Cosmetics. 
 

5 – Dermatological products for external use. 
 

44 – Hygienic and beauty care for human beings or 
animals. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67329 A 
(800) 1065246 
(731) Dr. Wild & Co. AG 

Hofackerstrasse 8, CH-4132 Muttenz,  
Switzerland 

(540)  

EMOFLUOR 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Dentifrices; mouth washes, not for medical pur-
poses; dental care products containing fluorine. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67330 A 
(800) 1080021 
(731) Dr. Wild & Co. AG 

Hofackerstrasse 8, CH-4132 Muttenz,  
Switzerland 

(540)  

DEPURDENT 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Dentifrices; polishing products; mouth washes, 
not for medical purposes. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67331 A 
(800) 1085301 
(731) Création Gross GmbH & Co. KG 

Houbirgstr. 7, 91217 Hersbruck, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing, outerclothing for men, in particular 
suits, vests, trousers; footwear; headgear. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2013 67332 A 
(800) 1107387 
(731) GENERAL RE CORPORATION 

120 Long Ridge Road, Stamford CT 06902,  
USA 

(540) 

GEN RE 
(591) Black, white 
(511)  
36 – Underwriting and brokerage of reinsurance; 
consultation services in the fields of insurance, re-
insurance, financial risk management, insurance 
risk management, claims adjustment and actuarial 
services; financial risk management services; insu-
rance risk management services; claims adjustment 
services; and actuarial services in the field of insu-
rance. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67333 A 
(800) 887069 
(731) DAF Trucks N.V. 

Hugo van der Goeslaan 1, NL-5643 TW  
Eindhoven, Netherlands 

(540)  

 
(591) Blue and red 
(511)  
35 – Import-export agencies; business mediation re-
garding the purchase and sale of vehicles, in parti-
cular commercial vehicles and lorries; demonstra-
tion of vehicles, in particular commercial vehicles 
and lorries. 
 

37 – Maintenance and repair of vehicles, namely 
commercial vehicles and lorries. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67334 A 
(800) 1041644 
(731) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V. 

Tweede Weteringplantsoen 21, NL-1017  
ZD Amsterdam, Netherlands 

(540)  

 
(591) Green, red, white 

(511)  
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making bevera-
ges. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2013 67335 A 
(800) 1106759 
(731) LLOYD Shoes GmbH 

Hans-Hermann-Meyer-Strasse 1, 27232  
Sulingen, Germany 

(540)  

 
(591) Red, dark red 
(511)  
18 – Leather and imitation leather and articles made 
from these materials (included in this class), in par-
ticular purses, coin purses and pocket wallets (inc-
luded in this class); traveling bags and handbags; 
trunks and suitcases. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Wholesale and retail services, including via 
the Internet and teleshopping, in relation to perfu-
mery, cosmetics, jewelry, fashion jewelry, tie pins, 
tie clips, timepieces and chronometric instruments, 
leather and imitation leather and articles made from 
these materials (included in class 18), in particular 
purses, coin purses and pocket wallets (included in 
class 18), traveling bags and handbags, trunks and 
suitcases, clothing, footwear, headgear. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 65914 A* 
(800) 1102735 
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.  

CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540)  

NOURISHING PERSONAL 
HEALTH 

(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical use; diagnostic pre-
parations for medical use; dietetic substances and 
foodstuffs for clinical and medical use; formula 
milk, food and food substances for babies; food and 
food substances for medical use for children and 
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the sick; food and food substances for pregnant wo-
men and nursing mothers for medical use; nutri-
tional and dietetic supplements for medical use; vi-
tamin preparations, preparations made with mine-
rals; dietetic confectionery for medical use. 
 

10 – Diagnostic apparatus for medical use; surgical 
and medical apparatus and instruments, probes, 
pumps for enteral feeding. 
 

41 – Personnel training, organization of cultural or 
educational courses, seminars, conferences, exhibi-
tions; publishing and editing of books, pamphlets, 
newspapers, films and recordings; education on nu-
trition, all educational services relating to nutrition 
and food, particularly the transmission of informa-
tion and suggestions relating to food, nutrition and 
diet. 
 

42 – Scientific research and development relating to 
food, diet and weight loss. 
 

44 – Consulting in connection with health, food and 
nutrition; medical services and providing informa-
tion in the field of medicine; diagnostic services for 
medical use; consulting on diet and food in general; 
planning and monitoring of weight loss programs; 
information on consulting and advice in relation to 
medicine, psychology and to modifying nutritional 
behaviour and physical exercise; health clinics; 
nursing and medical care services; sanitoriums; rest 
homes; clinics. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 66032 A* 
(800) 1103492 
(731) HLT International IP LLC 

7930 Jones Branch Drive, Suite 1100,  
McLean, VA 22102, USA 

(540)  

EMBASSY SUITES BY 
HILTON 

(591) Black, white 
(511)  
43 – Hotel services; restaurant, catering, bar and 
cocktail lounge services; resort lodging services; 
provision of general purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banque-
ting and social function facilities for special occa-
sions; and reservation service for hotel accommo-
dations for others; all included in this class. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(260) AM 66151 A* 
(800) 1104301 
(731) BALTIKA BREWERIES 

3, 6-th Verkhny pereulok, RU-194292 
Saint Petersburg, Russian Federation 

(540)  

 
(591) White, yellow, brown, black, red, light  

brown, beige, blue, light blue 
(560) DISKLAIMER – ЯНТАРНОЕ ПИВО 
(511)  
32 – Beer. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 57475 A 
(800) 1030896 
(151) 2009 12 29 
(181) 2019 12 29  
(511) 16, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 64098 A 
(800) 1088618 
(151) 2011 08 12 
(181) 2021 08 12 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65026 A 
(800) 1095610 
(151) 2011 09 13 
(181) 2021 09 13 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65104 A 
(800) 721657 
(151) 2009 10 02 
(181) 2019 10 02 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65262 A 
(800) 1097202 
(151) 2011 06 30 
(181) 2021 06 30 
(511) 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65263 A 
(800) 1097207 
(151) 2011 06 02 
(181) 2021 06 02 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65267 A 
(800) 1097221 
(151) 2011 07 14 
(181) 2021 07 14 
(511) 35, 36 
_________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
(260) AM 2012 65268 A 
(800) 1097249 
(151) 2011 10 24 
(181) 2021 10 24 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65269 A 
(800) 1097263 
(151) 2011 10 10 
(181) 2021 10 10 
(511) 30, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65270 A 
(800) 1097274 
(151) 2011 11 04 
(181) 2021 11 04 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65274 A 
(800) 1097278 
(151) 2011 10 17 
(181) 2021 10 17 
(511) 05, 10, 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65275 A 
(800) 1097339 
(151) 2011 08 29 
(181) 2021 08 29 
(511) 35, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65276 A 
(800) 1097341 
(151) 2011 08 19 
(181) 2021 08 19 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65281 A 
(800) 1097344 
(151) 2011 09 12 
(181) 2021 09 12 
(511) 01, 02, 17, 19 
_________________________________________ 
 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  

romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2012 65282 A 
(800) 1097358 
(151) 2011 10 28 
(181) 2021 10 28 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65283 A 
(800) 1097379 
(151) 2011 08 24 
(181) 2021 08 24 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65285 A 
(800) 1097408 
(151) 2011 10 26 
(181) 2021 10 26 
(511) 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65286 A 
(800) 1097422 
(151) 2011 10 11 
(181) 2021 10 11 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65297 A 
(800) 405267 
(151) 2004 02 01 
(181) 2014 02 01 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65298 A 
(800) 465426 
(151) 2001 11 19 
(181) 2011 11 19 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65299 A 
(800) 494239 
(151) 2005 05 31 
(181) 2015 05 31 
(511) 01, 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65301 A 
(800) 511907 
(151) 2007 04 15 
(181) 2017 04 15 
(511) 19 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65302 A 
(800) 519006 
(151) 2007 12 17 
(181) 2017 12 17 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65479 A 
(800) 1098501 
(151) 2011 09 21 
(181) 2021 09 21 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65480 A 
(800) 1098512 
(151) 2011 08 11 
(181) 2021 08 11 
(511) 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65492 A 
(800) 1098660 
(151) 2011 10 28 
(181) 2021 10 28 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65493 A 
(800) 1098678 
(151) 2011 07 12 
(181) 2021 07 12 
(511) 03, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65494 A 
(800) 1098691 
(151) 2011 10 25 
(181) 2021 10 25 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65495 A 
(800) 1098712 
(151) 2011 06 16 
(181) 2021 06 16 
(511) 04, 06, 16, 20, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65500 A 
(800) 1098716 
(151) 2011 10 26 
(181) 2021 10 26 
(511) 24 
_________________________________________ 
 



                                                     
 
 

                                                      
 

#7  2013 04 10 
 

sasaqonlo niSnebi

107

(260) AM 2012 65501 A 
(800) 1098724 
(151) 2011 10 13 
(181) 2021 10 13 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65504 A 
(800) 1098780 
(151) 2011 08 24 
(181) 2021 08 24 
(511) 01, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65517 A 
(800) 1098827 
(151) 2011 10 27 
(181) 2021 10 27 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65519 A 
(800) 1098845 
(151) 2011 11 22 
(181) 2021 11 22 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65520 A 
(800) 1098882 
(151) 2011 11 08 
(181) 2021 11 08 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65521 A 
(800) 1098930 
(151) 2011 10 19 
(181) 2021 10 19 
(511) 06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65522 A 
(800) 1098946 
(151) 2011 11 10 
(181) 2021 11 10 
(511) 06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65523 A 
(800) 1098949 
(151) 2011 09 21 
(181) 2021 09 21 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65524 A 
(800) 1098959 
(151) 2011 11 02 
(181) 2021 11 02 
(511) 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65540 A 
(800) 1099084 
(151) 2011 11 03 
(181) 2021 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65541 A 
(800) 1099085 
(151) 2011 11 03 
(181) 2021 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65542 A 
(800) 1099096 
(151) 2011 09 23 
(181) 2021 09 23 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65543 A 
(800) 1099137 
(151) 2011 11 02 
(181) 2021 11 02 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65544 A 
(800) 1099145 
(151) 2011 09 17 
(181) 2021 09 17 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65545 A 
(800) 1099183 
(151) 2011 11 07 
(181) 2021 11 07 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65546 A 
(800) 1099189 
(151) 2011 05 03 
(181) 2021 05 03 
(511) 07, 08, 09, 17, 37, 38 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 65547 A 
(800) 1099190 
(151) 2011 05 03 
(181) 2021 05 03 
(511) 07, 08, 09, 17, 37, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65549 A 
(800) 1099193 
(151) 2011 05 03 
(181) 2021 05 03 
(511) 07, 08, 09, 17, 37, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65550 A 
(800) 1099204 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65551 A 
(800) 1099215 
(151) 2011 10 14 
(181) 2021 10 14 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65552 A 
(800) 1099217 
(151) 2010 12 13 
(181) 2020 12 13 
(511) 01, 02, 04, 06, 07, 09, 12, 17, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65555 A 
(800) 1099249 
(151) 2011 10 31 
(181) 2021 10 31 
(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65556 A 
(800) 1099257 
(151) 2011 05 31 
(181) 2021 05 31 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65558 A 
(800) 1099268 
(151) 2011 07 19 
(181) 2021 07 19 
(511) 05 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65559 A 
(800) 1099319 
(151) 2011 10 26 
(181) 2021 10 26 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65560 A 
(800) 1099322 
(151) 2011 10 10 
(181) 2021 10 10 
(511) 06, 07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65561 A 
(800) 1099329 
(151) 2011 11 03 
(181) 2021 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65562 A 
(800) 1099330 
(151) 2011 11 03 
(181) 2021 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65585 A 
(800) 565660 
(151) 2011 01 03 
(181) 2021 01 03 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65590 A 
(800) 770526 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 16, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65592 A 
(800) 790162 
(151) 2002 08 22 
(181) 2012 08 22 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65593 A 
(800) 806431 
(151) 2003 05 19 
(181) 2013 05 19 
(511) 03, 30 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 65594 A 
(800) 822268 
(151) 2004 03 16 
(181) 2014 03 16 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65595 A 
(800) 822288 
(151) 2004 03 16 
(181) 2014 03 16 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65639 A 
(800) 1099914 
(151) 2011 09 28 
(181) 2021 09 28 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65640 A 
(800) 1099940 
(151) 2011 10 17 
(181) 2021 10 17 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65641 A 
(800) 1099947 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 20, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65642 A 
(800) 1099955 
(151) 2011 08 10 
(181) 2021 08 10 
(511) 05, 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65643 A 
(800) 1100042 
(151) 2011 04 21 
(181) 2021 04 21 
(511) 01, 04, 06, 07, 09, 11, 37, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65645 A 
(800) 1100051 
(151) 2011 07 06 
(181) 2021 07 06 
(511) 01 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65646 A 
(800) 1100054 
(151) 2011 07 08 
(181) 2021 07 08 
(511) 01, 02, 03, 06, 11, 17, 19, 24, 27, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65648 A 
(800) 1100063 
(151) 2011 05 11 
(181) 2021 05 11 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65649 A 
(800) 1100073 
(151) 2011 10 18 
(181) 2021 10 18 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65650 A 
(800) 1100080 
(151) 2011 10 07 
(181) 2021 10 07 
(511) 01, 05, 31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65652 A 
(800) 1100086 
(151) 2011 09 07 
(181) 2021 09 07 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65653 A 
(800) 1100112 
(151) 2011 10 20 
(181) 2021 10 20 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65655 A 
(800) 1100139 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65656 A 
(800) 1100140 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 16 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 65657 A 
(800) 1100143 
(151) 2011 10 06 
(181) 2021 10 06 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65658 A 
(800) 1100182 
(151) 2011 10 10 
(181) 2021 10 10 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65659 A 
(800) 1100221 
(151) 2011 11 18 
(181) 2021 11 18 
(511) 32, 33, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65660 A 
(800) 1100228 
(151) 2011 11 11 
(181) 2021 11 11 
(511) 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65661 A 
(800) 1100233 
(151) 2011 10 03 
(181) 2021 10 03 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65672 A 
(800) 1100238 
(151) 2011 10 19 
(181) 2021 10 19 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65673 A 
(800) 1100241 
(151) 2011 10 18 
(181) 2021 10 18 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65675 A 
(800) 1100247 
(151) 2011 04 18 
(181) 2021 04 18 
(511) 17 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65679 A 
(800) 1100323 
(151) 2011 10 19 
(181) 2021 10 19 
(511) 07, 09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65683 A 
(800) 1100397 
(151) 2011 09 30 
(181) 2021 09 30 
(511) 19, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65689 A 
(800) 1100431 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65690 A 
(800) 1100464 
(151) 2011 09 21 
(181) 2021 09 21 
(511) 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65691 A 
(800) 1100484 
(151) 2011 06 29 
(181) 2021 06 29 
(511) 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65692 A 
(800) 1100488 
(151) 2011 10 14 
(181) 2021 10 14 
(511) 05, 09, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65693 A 
(800) 1100490 
(151) 2011 10 21 
(181) 2021 10 21 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65694 A 
(800) 1100493 
(151) 2011 10 03 
(181) 2021 10 03 
(511) 33 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 65695 A 
(800) 1100515 
(151) 2011 06 17 
(181) 2021 06 17 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65696 A 
(800) 1100543 
(151) 2011 09 22 
(181) 2021 09 22 
(511) 06, 08, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65697 A 
(800) 1100561 
(151) 2011 10 25 
(181) 2021 10 25 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65698 A 
(800) 1100573 
(151) 2011 10 28 
(181) 2021 10 28 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65699 A 
(800) 1100598 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 19, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65700 A 
(800) 1100603 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65701 A 
(800) 1100606 
(151) 2011 11 23 
(181) 2021 11 23 
(511) 05, 16, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65704 A 
(800) 1100778 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 01, 02, 17 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65705 A 
(800) 1100780 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65707 A 
(800) 763560 
(151) 2011 07 19 
(181) 2021 07 19 
(511) 09, 36, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65708 A 
(800) 789755 
(151) 2002 09 26 
(181) 2012 09 26 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65709 A 
(800) 850948 
(151) 2005 03 16 
(181) 2015 03 16 
(511) 09, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65710 A 
(800) 870474 
(151) 2005 09 17 
(181) 2015 09 17 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65711 A 
(800) 905981 
(151) 2006 10 30 
(181) 2016 10 30 
(511) 08, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65716 A 
(800) 1094832 
(151) 2011 08 04 
(181) 2021 08 04 
(511) 01, 07, 11, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65718 A 
(800) 1100808 
(151) 2011 10 18 
(181) 2021 10 18 
(511) 09, 16, 41, 42 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 65719 A 
(800) 1100823 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 14, 18, 25, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65728 A 
(800) 1100885 
(151) 2011 09 22 
(181) 2021 09 22 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65729 A 
(800) 1100894 
(151) 2011 02 22 
(181) 2021 02 22 
(511) 05, 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65730 A 
(800) 1100895 
(151) 2011 09 29 
(181) 2021 09 29 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65734 A 
(800) 1100936 
(151) 2011 07 05 
(181) 2021 07 05 
(511) 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65735 A 
(800) 1100940 
(151) 2011 08 19 
(181) 2021 08 19 
(511) 09, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 35, 41 
__________________________________ 
 
(260) AM 2012 65736 A 
(800) 1100944 
(151) 2011 08 23 
(181) 2021 08 23 
(511) 06, 07, 09, 11, 17, 37, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65737 A 
(800) 1100983 
(151) 2011 10 19 
(181) 2021 10 19 
(511) 05 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65738 A 
(800) 1101056 
(151) 2011 10 12 
(181) 2021 10 12 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65739 A 
(800) 1101100 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65746 A 
(800) 1101106 
(151) 2011 10 26 
(181) 2021 10 26 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65748 A 
(800) 1101151 
(151) 2011 09 05 
(181) 2021 09 05 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65763 A 
(800) 1101162 
(151) 2011 05 06 
(181) 2021 05 06 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65765 A 
(800) 1101173 
(151) 2011 08 10 
(181) 2021 08 10 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65766 A 
(800) 1101178 
(151) 2011 08 23 
(181) 2021 08 23 
(511) 06, 07, 09, 11, 17, 37, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65768 A 
(800) 1101182 
(151) 2011 08 18 
(181) 2021 08 18 
(511) 30 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 65769 A 
(800) 1101192 
(151) 2011 10 12 
(181) 2021 10 12 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65773 A 
(800) 1101250 
(151) 2011 10 12 
(181) 2021 10 12 
(511) 05 
__________________________________ 
 
(260) AM 2012 65774 A 
(800) 1101251 
(151) 2011 10 12 
(181) 2021 10 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65775 A 
(800) 1101382 
(151) 2011 11 02 
(181) 2021 11 02 
(511) 07, 08 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65777 A 
(800) 1101414 
(151) 2011 07 18 
(181) 2021 07 18 
(511) 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65781 A 
(800) 1101486 
(151) 2011 11 22 
(181) 2021 11 22 
(511) 02, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65785 A 
(800) 1101528 
(151) 2011 11 18 
(181) 2021 11 18 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65796 A 
(800) 1101732 
(151) 2011 09 30 
(181) 2021 09 30 
(511) 39 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65797 A 
(800) 1101735 
(151) 2011 10 13 
(181) 2021 10 13 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65800 A 
(800) 730741 
(151) 2010 03 24 
(181) 2020 03 24 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65803 A 
(800) 839258 
(151) 2004 06 02 
(181) 2014 06 02 
(511) 35, 41, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65805 A 
(800) 910275 
(151) 2006 11 15 
(181) 2016 11 15 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65806 A 
(800) 1058896A 
(151) 2010 07 08 
(181) 2020 07 08 
(511) 09, 35, 36, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65808 A 
(800) 1034001 
(151) 2009 06 05 
(181) 2019 06 05 
(511) 09, 35, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65811 A 
(800) 1051601 
(151) 2010 08 10 
(181) 2020 08 10 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65812 A 
(800) 1051915 
(151) 2010 08 10 
(181) 2020 08 10 
(511) 43 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 65814 A 
(800) 1101779 
(151) 2011 10 14 
(181) 2021 10 14 
(511) 19, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65817 A 
(800) 1101782 
(151) 2011 06 13 
(181) 2021 06 13 
(511) 16, 35, 36, 39, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65818 A 
(800) 1101792 
(151) 2011 11 18 
(181) 2021 11 18 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65819 A 
(800) 1101807 
(151) 2011 05 03 
(181) 2021 05 03 
(511) 30, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65824 A 
(800) 1101881 
(151) 2011 10 31 
(181) 2021 10 31 
(511) 11, 19, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65832 A 
(800) 1101893 
(151) 2011 11 23 
(181) 2021 11 23 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65833 A 
(800) 1101941 
(151) 2011 06 07 
(181) 2021 06 07 
(511) 03, 05, 16, 21, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65836 A 
(800) 1101942 
(151) 2011 06 22 
(181) 2021 06 22 
(511) 09, 11 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65837 A 
(800) 1101953 
(151) 2011 07 22 
(181) 2021 07 22 
(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65846 A 
(800) 1102135 
(151) 2011 11 02 
(181) 2021 11 02 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65850 A 
(800) 1102228 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65851 A 
(800) 1102240 
(151) 2011 11 08 
(181) 2021 11 08 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65853 A 
(800) 1102299 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65889 A 
(800) 1102475 
(151) 2011 10 27 
(181) 2021 10 27 
(511) 36, 38, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65902 A 
(800) 1102680 
(151) 2011 11 02 
(181) 2021 11 02 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65920 A 
(800) 1102786 
(151) 2011 06 14 
(181) 2021 06 14 
(511) 03, 14, 18, 24, 25 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 65922 A 
(800) 1102821 
(151) 2011 11 22 
(181) 2021 11 22 
(511) 16, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65924 A 
(800) 1102850 
(151) 2011 10 31 
(181) 2021 10 31 
(511) 12, 28, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65926 A 
(800) 1102870 
(151) 2011 09 21 
(181) 2021 09 21 
(511) 02 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65927 A 
(800) 1102878 
(151) 2011 11 14 
(181) 2021 11 14 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65928 A 
(800) 1102883 
(151) 2011 07 27 
(181) 2021 07 27 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65929 A 
(800) 1102886 
(151) 2011 11 30 
(181) 2021 11 30 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65930 A 
(800) 1102891 
(151) 2011 12 06 
(181) 2021 12 06 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65932 A 
(800) 1102905 
(151) 2011 08 17 
(181) 2021 08 17 
(511) 09, 12, 37, 41 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 65934 A 
(800) 1102951 
(151) 2011 10 10 
(181) 2021 10 10 
(511) 11, 19, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65935 A 
(800) 1102967 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65936 A 
(800) 1102971 
(151) 2011 12 14 
(181) 2021 12 14 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65937 A 
(800) 1102992 
(151) 2011 10 31 
(181) 2021 10 31 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65938 A 
(800) 1005736 
(151) 2009 01 19 
(181) 2019 01 19 
(511) 16, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65939 A 
(800) 752218 
(151) 2010 07 20 
(181) 2020 07 20 
(511) 05, 10, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65991 A 
(800) 1103273 
(151) 2011 09 20 
(181) 2021 09 20 
(511) 35, 38, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 65992 A 
(800) 1103276 
(151) 2011 10 19 
(181) 2021 10 19 
(511) 02 
_________________________________________ 
 



                                                     
 
 

                                                      
 

#7  2013 04 10 
 

sasaqonlo niSnebi 

116

(260) AM 2012 66019 A 
(800) 1103403 
(151) 2011 12 14 
(181) 2021 12 14 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66028 A 
(800) 1103417 
(151) 2011 11 22 
(181) 2021 11 22 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66030 A 
(800) 1103488 
(151) 2011 12 13 
(181) 2021 12 13 
(511) 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66033 A 
(800) 1103505 
(151) 2011 06 07 
(181) 2021 06 07 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66034 A 
(800) 1103521 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 02, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66035 A 
(800) 1103523 
(151) 2011 10 19 
(181) 2021 10 19 
(511) 05, 09, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66078 A 
(800) 1103744 
(151) 2011 10 03 
(181) 2021 10 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66086 A 
(800) 1103745 
(151) 2011 09 30 
(181) 2021 09 30 
(511) 05 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 66088 A 
(800) 1103746 
(151) 2011 09 30 
(181) 2021 09 30 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66089 A 
(800) 1103749 
(151) 2011 12 13 
(181) 2021 12 13 
(511) 12, 35, 36, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66090 A 
(800) 1103764 
(151) 2011 11 30 
(181) 2021 11 30 
(511) 18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66092 A 
(800) 1103770 
(151) 2011 08 16 
(181) 2021 08 16 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66093 A 
(800) 1103771 
(151) 2011 08 02 
(181) 2021 08 02 
(511) 35, 36, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66094 A 
(800) 1103784 
(151) 2011 09 21 
(181) 2021 09 21 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66096 A 
(800) 1103796 
(151) 2011 11 11 
(181) 2021 11 11 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66097 A 
(800) 1103797 
(151) 2011 11 11 
(181) 2021 11 11 
(511) 30 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 66098 A 
(800) 1103831 
(151) 2011 08 22 
(181) 2021 08 22 
(511) 09, 37, 39, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66099 A 
(800) 1103854 
(151) 2011 12 05 
(181) 2021 12 05 
(511) 35, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66100 A 
(800) 1103856 
(151) 2011 12 02 
(181) 2021 12 02 
(511) 09, 38, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66154 A 
(800) 1104387 
(151) 2011 12 21 
(181) 2021 12 21 
(511) 18, 25, 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66183 A 
(800) 1104516 
(151) 2011 07 07 
(181) 2021 07 07 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66184 A 
(800) 1104594 
(151) 2011 12 16 
(181) 2021 12 16 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66185 A 
(800) 1104604 
(151) 2011 09 19 
(181) 2021 09 19 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66186 A 
(800) 1104609 
(151) 2011 12 23 
(181) 2021 12 23 
(511) 30, 32 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 66187 A 
(800) 1104613 
(151) 2011 11 25 
(181) 2021 11 25 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66188 A 
(800) 1104623 
(151) 2011 11 08 
(181) 2021 11 08 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66190 A 
(800) 1104653 
(151) 2011 11 24 
(181) 2021 11 24 
(511) 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66191 A 
(800) 1104666 
(151) 2011 07 25 
(181) 2021 07 25 
(511) 07, 11, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66192 A 
(800) 1104678 
(151) 2011 10 07 
(181) 2021 10 07 
(511) 01, 02, 03, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66193 A 
(800) 1104701 
(151) 2011 11 23 
(181) 2021 11 23 
(511) 05, 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66194 A 
(800) 1104707 
(151) 2011 12 15 
(181) 2021 12 15 
(511) 06, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66195 A 
(800) 1104711 
(151) 2011 12 15 
(181) 2021 12 15 
(511) 39, 43 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 66196 A 
(800) 1104739 
(151) 2011 10 30 
(181) 2021 10 30 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66197 A 
(800) 1104747 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 03, 05, 31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66198 A 
(800) 1104748 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 03, 05, 31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66210 A 
(800) 1104749 
(151) 2010 10 28 
(181) 2020 10 28 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66212 A 
(800) 1104774 
(151) 2011 06 21 
(181) 2021 06 21 
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66213 A 
(800) 1104779 
(151) 2011 07 21 
(181) 2021 07 21 
(511) 03, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66214 A 
(800) 1104780 
(151) 2011 07 28 
(181) 2021 07 28 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66256 A 
(800) 1105095 
(151) 2011 09 15 
(181) 2021 09 15 
(511) 05 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 66258 A 
(800) 1105111 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66259 A 
(800) 1105112 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66260 A 
(800) 1105113 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66261 A 
(800) 1105114 
(151) 2011 11 15 
(181) 2021 11 15 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66262 A 
(800) 1105120 
(151) 2011 12 02 
(181) 2021 12 02 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66263 A 
(800) 1105121 
(151) 2011 12 13 
(181) 2021 12 13 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66264 A 
(800) 1105142 
(151) 2011 11 10 
(181) 2021 11 10 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66265 A 
(800) 231048 
(151) 2010 04 28 
(181) 2020 04 28 
(511) 05 
_________________________________________ 
 



                                                     
 
 

                                                      
 

#7  2013 04 10 
 

sasaqonlo niSnebi

119

(260) AM 2012 66267 A 
(800) 866131 
(151) 2005 10 04 
(181) 2015 10 04 
(511) 05 
__________________________________ 
 
(260) AM 2012 66268 A 
(800) 867535 
(151) 2005 09 19 
(181) 2015 09 19 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66269 A 
(800) 957796 
(151) 2008 01 21 
(181) 2018 01 21 
(511) 05 
__________________________________ 
 
(260) AM 2012 66270 A 
(800) 963997 
(151) 2007 12 28 
(181) 2017 12 28 
(511) 09, 36, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66372 A 
(800) 1106062 
(151) 2011 12 19 
(181) 2021 12 19 
(511) 30, 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66373 A 
(800) 1106088 
(151) 2011 12 19 
(181) 2021 12 19 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66374 A 
(800) 1106089 
(151) 2011 12 19 
(181) 2021 12 19 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66377 A 
(800) 1106104 
(151) 2012 01 02 
(181) 2022 01 02 
(511) 03 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 66379 A 
(800) 1106108 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66380 A 
(800) 1106109 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66381 A 
(800) 1106110 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66382 A 
(800) 1106111 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66383 A 
(800) 1106112 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66384 A 
(800) 1106113 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66388 A 
(800) 1106114 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66389 A 
(800) 1106115 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 66390 A 
(800) 1106118 
(151) 2012 01 23 
(181) 2022 01 23 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66395 A 
(800) 1106134 
(151) 2011 06 27 
(181) 2021 06 27 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66396 A 
(800) 1106135 
(151) 2011 06 30 
(181) 2021 06 30 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66397 A 
(800) 1106151 
(151) 2011 10 20 
(181) 2021 10 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66398 A 
(800) 1106152 
(151) 2011 10 20 
(181) 2021 10 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66399 A 
(800) 1106153 
(151) 2011 10 20 
(181) 2021 10 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66428 A 
(800) 1084258 
(151) 2011 05 23 
(181) 2021 05 23 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66429 A 
(800) 365429 
(151) 2010 01 22 
(181) 2020 01 22 
(511) 05 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 66430 A 
(800) 514631 
(151) 2007 07 24 
(181) 2017 07 24 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66431 A 
(800) 629056 
(151) 2004 11 07 
(181) 2014 11 07 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66432 A 
(800) 761809 
(151) 2011 07 24 
(181) 2021 07 24 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66433 A 
(800) 774673 
(151) 2011 12 21 
(181) 2021 12 21 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66434 A 
(800) 808436 
(151) 2003 07 30 
(181) 2013 07 30 
(511) 32, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66435 A 
(800) 820681 
(151) 2004 02 24 
(181) 2014 02 24 
(511) 07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66436 A 
(800) 920858 
(151) 2006 10 10 
(181) 2016 10 10 
(511) 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66437 A 
(800) 925230 
(151) 2007 04 17 
(181) 2017 04 17 
(511) 35 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 66439 A 
(800) 940658 
(151) 2007 06 22 
(181) 2017 06 22 
(511) 35, 36, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66440 A 
(800) 955301 
(151) 2008 01 21 
(181) 2018 01 21 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66442 A 
(800) 963626 
(151) 2007 04 16 
(181) 2017 04 16 
(511) 14, 25, 35, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66444 A 
(800) 1006895 
(151) 2009 06 16 
(181) 2019 06 16 
(511) 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66467 A 
(800) 1106785 
(151) 2011 12 06 
(181) 2021 12 06 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66473 A 
(800) 1106805 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
(511) 03, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66477 A 
(800) 1106819 
(151) 2011 11 25 
(181) 2021 11 25 
(511) 27, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66478 A 
(800) 1106842 
(151) 2011 12 08 
(181) 2021 12 08 
(511) 05 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 66479 A 
(800) 1106872 
(151) 2011 08 12 
(181) 2021 08 12 
(511) 03, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66480 A 
(800) 1106879 
(151) 2011 09 20 
(181) 2021 09 20 
(511) 09, 16, 35, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66498 A 
(800) 1106890 
(151) 2011 10 12 
(181) 2021 10 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66499 A 
(800) 1106891 
(151) 2011 10 12 
(181) 2021 10 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66500 A 
(800) 1106895 
(151) 2011 10 12 
(181) 2021 10 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66501 A 
(800) 1106896 
(151) 2011 12 10 
(181) 2021 12 10 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66503 A 
(800) 1106941 
(151) 2011 12 29 
(181) 2021 12 29 
(511) 09, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66504 A 
(800) 1106942 
(151) 2011 12 21 
(181) 2021 12 21 
(511) 25, 28, 35 
_________________________________________ 
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(260) AM 2012 66505 A 
(800) 1106948 
(151) 2012 01 06 
(181) 2022 01 06 
(511) 16, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66507 A 
(800) 1106950 
(151) 2012 01 16 
(181) 2022 01 16 
(511) 03, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66514 A 
(800) 1107049 
(151) 2011 09 30 
(181) 2021 09 30 
(511) 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66515 A 
(800) 1107084 
(151) 2012 01 19 
(181) 2022 01 19 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66520 A 
(800) 1107092 
(151) 2012 01 17 
(181) 2022 01 17 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66575 A 
(800) 1107663 
(151) 2011 12 30 
(181) 2021 12 30 
(511) 05, 12, 26, 28, 30, 31, 32, 39, 43, 44, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66576 A 
(800) 1107677 
(151) 2011 12 22 
(181) 2021 12 22 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66577 A 
(800) 1107697 
(151) 2011 09 09 
(181) 2021 09 09 
(511) 03, 09, 18, 25 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2012 66578 A 
(800) 1107700 
(151) 2011 11 14 
(181) 2021 11 14 
(511) 03, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66580 A 
(800) 1107707 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66581 A 
(800) 1107716 
(151) 2011 08 10 
(181) 2021 08 10 
(511) 07, 08, 09, 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66582 A 
(800) 1107720 
(151) 2011 08 15 
(181) 2021 08 15 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66583 A 
(800) 1107741 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66586 A 
(800) 1107786 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2012 66589 A 
(800) 1107800 
(151) 2012 01 13 
(181) 2022 01 13 
(511) 07, 11 
_________________________________________ 
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 

da geografiuli aRniSvnebi 

 
registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxelebis  

gamoyenebis ufleba 

 

 

 

registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: borjomi 
gamoyenebis uflebis mqone piri: Sps ,,aidies borjomi beverijiz kompani“ 

 pareravegi 45, kurasao, antiliis kunZulebi 

 (niderlandebis) 

registraciis nomeri: 824/1-13 
ZalaSia:  2014 03 29 

___________________________________________________ 
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(111) M 2002 14605 R1 
(156) 2013 03 11 
(186) 2022 09 13 
(732) სს "NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIRKETI"-ის წარმომ. საქართ- 
ველოში 
თავისუფლების მოედანი N4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14607 R1 
(156) 2013 03 11 
(186) 2022 09 13 
(732) სს "NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIRKETI"-ის წარმომ. საქართ- 
ველოში 
თავისუფლების მოედანი N4, 0105, 
თბილისი,  საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14608 R1 
(156) 2013 03 11 
(186) 2022 09 13 
(732) სს "NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIRKETI"-ის წარმომ. საქართ- 
ველოში 
თავისუფლების მოედანი N4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14909 R1 
(156) 2013 01 30 
(186) 2023 01 30 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ "ობიედინენნიე  
პივოვარნი ჰეინეკენ", 
ულ.ტელმანა, დომ 24, ლიტერ "A",  
193230, სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 14910 R1 
(156) 2013 01 30 
(186) 2023 01 30 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,ობიედინენნიე  
პივოვარნი ჰეინეკენ“ 
ულ.ტელმანა, დომ 24, ლიტერ "A",  
193230, სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის 
 ფედერაცია 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2003 14937 R1 
(156) 2013 01 30 
(186) 2023 01 30 
(732) პრინგლეს ს.ა.რ.ლ. 

560ა რიუ დე ნეუდორფი, ლუქსემბურგი,  
L-2220, ლუქსემბურგი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15025 R1 
(156) 2013 03 25 
(186) 2023 03 25 
(732) ოოო „არმენ ამიკ ეგპაირნერ“ 

რა, კოტაიკსკიი მარზი, გეგაშენი, სომხეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15107 R1 
(156) 2013 04 30 
(186) 2023 04 30 
(732) ამგენ ინკ. 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15108 R1 
(156) 2013 04 30 
(186) 2023 04 30 
(732) ნარცისო როდრიგეზ კორპორეიშენ 

30 ირვინგ პლეისი, 9 ფლორი,  
ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი 10003, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15192 R1 
(156) 2013 06 27 
(186) 2023 06 27 
(732) ვაიეტ ჰოლდინგს კორპორეიშენ 

ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,  
ნიუ-ჯერზი 07940-0874, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2003 15352 R1 
(156) 2013 12 15 
(186) 2023 12 15 
(732) ებოტ ბიოტექნოლოჯი ლტდ 

კლარენდონ ჰაუსი, 2 ჩარჩ სტრიტი,  
ჰამილტონ HM 11, ბერმუდის  
კუნძულები 

_________________________________________ 
 
 

oficialuri Setyobinebebi 
 

sasaqonlo niSnebi 
 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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(111) M 2003 014909 R1 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,ობიედინენნიე  
პივოვარნი ჰეინეკენ“ 
ულ.ტელმანა, დომ 24, ლიტერ "A",  
193230, სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ბარელ ჰოლდინგს ლიმიტიდ 
არქ. მაკარიოს III ავენიუ, 195,  
ნეოკლეოუს ჰაუსი, 3030, ლიმასოლი,  
კვიპროსი 

(580) 2013 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2003 014910 R1 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,ობიედინენნიე  
პივოვარნი ჰეინეკენ“ 
ულ.ტელმანა, დომ 24, ლიტერ "A",  
193230, სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(770) ბარელ ჰოლდინგს ლიმიტიდ 
არქ. მაკარიოს III ავენიუ, 195, 
 ნეოკლეოუს ჰაუსი, 3030, ლიმასოლი,  
კვიპროსი  

(580) 2013 03 20 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
(111) M 2003 014909 R1 
(732) ბარელ ჰოლდინგს ლიმიტიდ 

არქ. მაკარიოს III ავენიუ, 195,  
ნეოკლეოუს ჰაუსი, 3030, ლიმასოლი,  
კვიპროსი 

(770) ბარელ ჰოლდინგს ლიმიტიდ 
არქ. მაკარიოს III ავენიუ, 199,  
ნეოკლეოუს ჰაუს, ს.ყ. 3030, ლიმასოლი,  
კვიპროსი, კვიპროსი 

(580) 2013 03 20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2003 014910 R1 
(732) ბარელ ჰოლდინგს ლიმიტიდ 

არქ. მაკარიოს III ავენიუ, 195,  
ნეოკლეოუს ჰაუსი, 3030, ლიმასოლი,  
კვიპროსი 

(770) ბარელ ჰოლდინგს ლიმიტიდ 
არქ. მაკარიოს III ავენიუ, 199,  
ნეოკლეოუს ჰაუს, ს.ყ. 3030, ლიმასოლი,  
კვიპროსი, კვიპროსი 

(580) 2013 03 20 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba

uflebebis sruli gadacema 
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(111) M 1999 12397 R 
(141) 2009 12 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) როვერ გრუპ ლიმიტიდ 
კოვენტრი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2000 13599 R 
(141) 2011 05 31, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2000 13628 R 
(141) 2011 06 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ს.კ. ჯონსონ კომერშელ მარკიტს, ინკ. 
8310 16 სტრიტი, სტურტევანტი,  
უისკონსინი 53177, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2000 13652 R 
(141) 2011 06 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრენემარკ ოსეოინტეგრაციონ აგ 
ფრიულერკუეტლი 10, CH-8750  
გლარუსი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2000 13653 R 
(141) 2011 06 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრენემარკ ოსეოინტეგრაციონ აგ 
ფრიულერკუეტლი 10, CH-8750  
გლარუსი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13720 R 
(141) 2011 08 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „ექსკო-ჯორჯია“ 
დიდი ხეივნის ქ. 3,  380014, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 

 
 
 
 
(111) M 2001 13721 R 
(141) 2011 08 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „ექსკო-ჯორჯია“ 
დიდი ხეივნის ქ. 3,  380014, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13749 R 
(141) 2011 08 22, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მეკანო 
363, ავენიუ ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი,  
კალე, პა-დე-კალე, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13784 R 
(141) 2011 08 23, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13785 R 
(141) 2011 08 23, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13786 R 
(141) 2011 08 23, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13787 R 
(141) 2011 08 23, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba 
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(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13788 R 
(141) 2011 08 23, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13790 R 
(141) 2011 08 23, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13851 R 
(141) 2011 11 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „სავანეთი-99“ 
თამარ მეფის ქ. N35, 1100, ბოლნისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13871 R 
(141) 2011 11 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ჯეოინჟინირინგი“ 
26 მაისის მოედანი N2,  0171, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13880 R 
(141) 2011 11 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „სავანეთი-99“ 
თამარ მეფის ქ. N35,  1100, ბოლნისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13881 R 
(141) 2011 11 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „სავანეთი-99“ 
თამარ მეფის ქ. N35,  1100, ბოლნისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13882 R 
(141) 2011 11 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „სავანეთი-99“ 
თამარ მეფის ქ. N35, 1100, ბოლნისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13906 R 
(141) 2011 11 30, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ს/ს „მადნეული“ 
დაბა კაზრეთი, 383154, ბოლნისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13929 R 
(141) 2011 12 14, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) „კომპლექსი“, სააქციო საზოგადოება 
იუმაშევის ქ. N8, 0151, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13930 R 
(141) 2011 12 14, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჯსკ „ნიჟფარმ“ 
სალგანსკაია სტრ. N7, GSP-459 ნიჟნი  
ნოვგოროდი, 603600,, რუსეთის  
ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13931 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ კომპანი  
(დელავერის კორპორაცია)  
345 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი 
10154, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13933 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 
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(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13934 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13935 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი, 
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13936 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13937 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13938 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 

(111) M 2001 13939 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13941 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13942 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13943 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13944 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13945 R 
(111) M 2001 13945 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 
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(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13946 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13947 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13948 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13949 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი, 
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13955 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)  
ლიმიტიდ 
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი WC 2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 

(111) M 2001 13956 R 
(141) 2011 12 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აკციონერნოე დრუჟესტვო „ბულგარ- 
ტაბაკ-ჰოლდინგ“ /შემოკლებით 
ად „ბულგარტაბაკ ჰოლდინგ“ 
ულ. გრაფ იგნატიევი 62, სოფია 1000, 
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13958 R 
(141) 2012 01 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სააქციო საზოგადოება „ვაზიანი“ 
ორხევი, ახვლედიანის ჩიხი 8,  380103,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13959 R 
(141) 2012 01 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) იზკა, სოსიეტე სივილ 
202 რუტ დე შარლიე, 42300 როანი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13960 R 
(141) 2012 01 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) იზკა, სოსიეტე სივილ 
202 რუტ დე შარლიე, 42300 როანი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13961 R 
(141) 2012 01 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „ქართუ უნივერსალი“ 
კახეთის გზატკეცილი, მე-2 ჩიხი N11,  
0120, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13966 R 
(141) 2012 01 20, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2001 13967 R 
(141) 2012 01 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი  
ავენიუ, გრინფორდი, მიდლსექსი  
UB6 0NN, გაერთიანებული სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13970 R 
(141) 2012 01 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „ქართუ უნივერსალი“ 
კახეთის გზატკეცილი, მე-2 ჩიხი N11,  
0120, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13971 R 
(141) 2012 01 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13972 R 
(141) 2012 02 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „ილიონი“ 
თაყაიშვილის ქ. 80, 384500, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13973 R 
(141) 2012 02 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე.თაყაიშვილის ქ., 80, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13974 R 
(141) 2012 02 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 

(111) M 2001 13975 R 
(141) 2012 02 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ, 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი  
ავენიუ, გრინფორდი,  
მიდლსექსი UB6 0NN, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13976 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) იუნაიტიდ ლეიბლზ აქციენგეზელშაფტ 
გილდენშტრასე 6, D-48157 მიუნსტერი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13980 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. რუსთავი 2 ონლაინი 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45, 380060,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13981 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი 

 რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ალკატელ ს.ა. 
54, რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13984 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტზ ინკ.,  
კონექტიკუტის კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13987 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ინკ. 
3601 კომერს როუდი, რიჩმონდი,  
ვირჯინია 23234, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2001 13992 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ევეია ინკ. 
211 მაუნტ ეირი როუდი, ბასკინგ-რიჯი,  
ნიუ-ჯერზი 07920, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13994 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პსსვ-ჰკტ დეიტაკომ სერვისიზ ლიმიტიდ 
39 ფლოორ, ჰონკონგ ტელეკომ ტაუერი,  
ტაიკუ პლეისი, 979 კინგზ როუდი, კუარ- 
ბეი, ჰონკონგი ჩინეთის სახალხო რეს- 
პუბლიკის სპეციალური ადმინისტრა- 
ციული რეგიონი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 13997 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ 
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი  
ავენიუ, გრინფორდი, მიდლსექსი  
UB6 0NN, გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________ 
 
(111) M 2001 14000 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პსსვ-ჰკტ დეიტაკომ სერვისიზ ლიმიტიდ 
39 ფლოორ, ჰონკონგ ტელეკომ ტაუერი,  
ტაიკუ პლეისი, 979 კინგზ როუდი, კუარ- 
ბეი, ჰონკონგი ჩინეთის სახალხო რეს- 
პუბლიკის სპეციალური ადმინისტრა- 
ციული რეგიონი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14002 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ევეია ინკ. 
211 მაუნტ ეირი როუდი, ბასკინგ-რიჯი,  
ნიუ-ჯერზი 07920, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14006 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სოსიეტე ნასიონალ დ'ექსპლუატასიონ  
ინდუსტრიელ დე ტაბაკ ე ალუმეტ 
(სეიტა), 53, კე დ'ორსე, 75347 პარიზი  
სედექსი 07, საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14008 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14010 R 
(141) 2012 03 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბალტაბაქს ეოოდ 
ა. პ. ჩეხოვ სტრ.43, სოფია 1113,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14020 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სააქციო საზოგადოება  
„რუსთავცემენტი“ 
მშენებლის ქ.70, 383040, რუსთავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14021 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კორნინგ ინკორპორეიტიდ, 
ჰაუტონ პარკ, სიტი-ოფ-კორნინგი, 
ნიუ-იორკის შტატი 14831, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14023 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის ად 
კნიაგინია მარია ლუიზა ბულვარ 2,  
ბიზნეს ცენტრ "ცუმ"-ი, 1000 სოფია, 
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14027 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 
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(732) აქტავის ად 
კნიაგინია მარია ლუიზა ბულვარ 2,  
ბიზნეს ცენტრ "ცუმ"-ი, 1000 სოფია, 
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14029 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732)  „აქტავის“ ეად 
ულ. ათანას დუკოვ 29, სოფია, რაიონ  
ლოზენეცი, ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14032 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის ად 
კნიაგინია მარია ლუიზა ბულვარ 2,  
ბიზნეს ცენტრ "ცუმ"-ი, 1000 სოფია, 
 ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14033 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის ად 
კნიაგინია მარია ლუიზა ბულვარ 2,  
ბიზნეს ცენტრ "ცუმ"-ი, 1000 სოფია, 
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14035 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732)  „აქტავის“ ეად 
ულ. ათანას დუკოვ 29, სოფია, რაიონ  
ლოზენეცი, ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14036 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის ად 
კნიაგინია მარია ლუიზა ბულვარ 2,  
ბიზნეს ცენტრ "ცუმ"-ი, 1000 სოფია, 
 ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14037 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის ად 
კნიაგინია მარია ლუიზა ბულვარ 2,  
ბიზნეს ცენტრ "ცუმ"-ი, 1000 სოფია,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14043 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პსსვ-ჰკტ დეიტაკომ სერვისიზ ლიმიტიდ 
39 ფლოორ, ჰონკონგ ტელეკომ ტაუერი,  
ტაიკუ პლეისი, 979 კინგზ როუდი, კუარ- 
ბეი, ჰონკონგი ჩინეთის სახალხო რეს- 
პუბლიკის სპეციალური ადმინისტრა- 
ციული რეგიონი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14044 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შაჩიჰატა ინკ. 
N69, 4-ჩომე, ამაცუკა-ჩო, ნიში-კუ, 
ნაგოია, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14045 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შაჩიჰატა ინკ. 
N69, 4-ჩომე, ამაცუკა-ჩო, ნიში-კუ,  
ნაგოია, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14046 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შაჩიჰატა ინკ. 
N69, 4-ჩომე, ამაცუკა-ჩო, ნიში-კუ,  
ნაგოია, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14047 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შაჩიჰატა ინკ. 
N69, 4-ჩომე, ამაცუკა-ჩო, ნიში-კუ,  
ნაგოია, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14052 R 
(141) 2012 04 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 
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(732) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
საზგადოება „ვეგაკევეს“ 
113397 მოსკოვი, ულ. იასენევაია, 40, 
 რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14055 R 
(141) 2012 04 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შოპნლისტ, ინკ. 
26 ბროდვეი, სუიტი 963, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14056 R 
(141) 2012 04 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სააქციო საზოგადოება კომერციული  
ბანკი „ბაზისბანკი“ 
ლესელიძის ქ. 18,  0105, თბილისი, 
 საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14057 R 
(141) 2012 04 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ჯორჯია ონლაინ“ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ.45, 0177,  
თბილისი,  საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14058 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სანიტექს ინდასტრიალ კომერშელ  
ლტდ 
ლულინი, ბლოკ 914, ენტრანსი 2, აპ 17,  
სოფია, ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14059 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზე 
პ.ო.ბოქსი: 61051, ჯებელ ალი ფრიი  
ზონა, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14060 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზე 
პ.ო.ბოქსი: 61051, ჯებელ ალი ფრიი  
ზონა, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14062 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვ.ე.ვ. ლტდ (დელავერის შტატის  
კორპორაცია) 
225 უესტ 39 სტრიტი, ნიუ-იორკი, N.Y.  
10018, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14064 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტზ ინკ.,  
კონექტიკუტის კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14065 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტზ ინკ.,  
კონექტიკუტის კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14067 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზე 
პ.ო.ბოქსი: 61051, ჯებელ ალი ფრიი  
ზონა, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14070 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კორნინგ ინკორპორეიტიდ 
ჰაუტონ პარკ, სიტი-ოფ-კორნინგი,  
ნიუ-იორკის შტატი 14831, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2001 14074 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი  
ლ.პ. 
20555 S.H. 249, ჰიუსტონი, ტეხასი  
77070, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14077 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732)  „აქტავის“ ეად 
ულ. ათანას დუკოვ 29, სოფია,  
რაიონ ლოზენეცი, ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14078 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732)  „აქტავის“ ეად 
ულ. ათანას დუკოვ 29, სოფია,  
რაიონ ლოზენეცი, ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14079 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732)  „აქტავის“ ეად 
ულ. ათანას დუკოვ 29, სოფია,  
რაიონ ლოზენეცი, ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14080 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კომპაქ ინფორმეიშენ  
ტექნოლოჯიზ გრუპ, ლ.პ. 
20555 S.H. 249, ჰიუსტონი, ტეხასი  
77070, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14081 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პერფეტი გიდა სანაი ვე თიჯარეთ ა.შ. 
ქირაჩ ქოიუ, მერქეზ მაჰ., ათათურქ  
ჯად. N 17, 34900 ბიუიუქჩექმეჯე,  
სტამბოლი, თურქეთი 

_________________________________________ 

(111) M 2001 14083 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტზ ინკ.,  
კონექტიკუტის კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14084 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პფაიზერ პროდაქტზ ინკ.,  
კონექტიკუტის კორპორაცია 
ისტერნ პოინტ როუდი, გროტონი,  
კონექტიკუტი 06340, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14085 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სან მაიკროსისტემზ, ინკ., დელავერის  
კორპორაცია 
901 სან ანტონიო როუდი, პალო-ალტო,  
კალიფორნია 94303, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14088 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი 
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14089 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი 
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14092 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) რატიოფარმ გმბჰ 
გრაფ-არკო-შტრასე 3, D-89079 ულმი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
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(111) M 2001 14094 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აგროფრეშ ინკ. 
100 ინდეპენდენს მოლ უესტი,  
ფილადელფია, PA 19106-2399, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14095 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ,  
მერილენდის კორპორაცია 
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14096 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო , აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14097 R 
(141) 2002 11 28, მფლობელის მოთხოვნა 
(732) ფარმაცია & აპჯონ ს.ა., 

ს/ო კრედიტ ეუროპენი, 52 როუტ დეში,  
L-1470 ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14098 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფლ სელენია ს.პ.ა. 
ვია სანტენა 1, 10029 ვილასტელონე,  
ტურინი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14102 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მარს, ინკორპორეიტიდ, 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი,  
ვირჯინია, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14103 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი,  
ვირჯინია, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14104 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო , აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14105 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სიტიგრუპ გლობალ მარკეტს ინკ. 
388 გრინვიჩ სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10013, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14107 R 
(141) 2012 04 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) საქართველოს ენერგოეფექტურობის  
ცენტრი 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 61,  380002,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14115 R 
(141) 2012 05 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732)  „აქტავის“ ეად 
ულ. ათანას დუკოვ 29, სოფია, რაიონ  
ლოზენეცი, ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14116 R 
(141) 2012 05 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აქტავის ად 
კნიაგინია მარია ლუიზა ბულვარ 2,  
ბიზნეს ცენტრ "ცუმ"-ი, 1000 სოფია,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14117 R 
(141) 2012 05 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 
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(732) ვმ. რიგლი ჯრ. კომპანი 
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14119 R 
(141) 2012 05 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბიოვეტ ად 
39 პეტერ რაკოვ სტრ., 4550-პეშტერა,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14120 R 
(141) 2012 05 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბიოვეტ ად 
39 პეტერ რაკოვ სტრ., 4550-პეშტერა,  
ბულგარეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14122 R 
(141) 2012 05 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) ს.ს. „ჯეორჯიან ეგ“ 
ატენის ქ.18ა, ბინა 29,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14123 R 
(141) 2012 05 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა. 
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14131 R 
(141) 2012 05 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა. 
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14134 R 
(141) 2012 05 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ასტრაზენეკა აბ 
ვასტრა მალარეჰამნენ 9, 15185  
სოდერტალიე, შვედეთი 

_________________________________________ 

(111) M 2001 14135 R 
(141) 2012 05 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14136 R 
(141) 2012 05 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „საქავტოტრანსი“ 
მ. ცისკარიშვილის ქ., 2ა/57,  0168,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14139 R 
(141) 2012 05 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვლაკტორ ტრეიდინგ ლიმიტიდ 
არქ. მაკარიოს III, 134, იოტა-კორტი,  
ფლეტ/ოფის 102 P.C. 3021 ლიმასოლი,  
კვიპროსი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14140 R 
(141) 2012 05 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ტოშიბა ტეკ კაბუშიკი კაიშა 
1-1, კანდა, ნიშიკი-ჩო, ჩიოდა-კუ, ტოკიო  
101-8442, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14141 R 
(141) 2012 05 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მერკ & კო., ინკ., ნიუ-ჯერზის  
კორპორაცია 
უან მერკ დრაივი, ს/ყ 100, უაიტ- 
ჰაუზ-სტეიშენი, ნიუ-ჯერზი  
08889-0100, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14155 R 
(141) 2012 05 21, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
საზოგადოება „იმერეთი“ 
ილია ჭავჭავაძის გამზ., 53ა, 4600,  
ქუთაისი, საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2001 14168 R 
(141) 2012 06 06, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ჯეოსელი“ 
ლესია უკრაინკას N1, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14174 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პრეპარადოს ალიმენტისიოს, ს.ა. 
ხოსეპ ტარადელას, 38, E-08029  
ბარსელონა, ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14175 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ნიუ ზელანდ მილკ ბრენდზ ლიმიტიდ 
ბილდინგ 103, ლეონარდ იზიტ დრაივი,  
ოკლენდ ეარპორტი, ოკლენდი, ახალი  
ზელანდია, ახალი ზელანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14176 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ფონტერა ბრენდს (სინგაპური) პტე  
ლიმიტიდ 
1 პიკერინგ სტრიტი, No 06-01, გრეიტ  
ისტერნ სენტერი, 048659, სინგაპური 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14181 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გ.დ. სიარლ ლლკ 
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14184 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 

(111) M 2001 14185 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14186 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი 
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14196 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) როინ ნაჭყებია 
წერეთლის გამზ. 55, მე-2 კორპ.,  
მე-2 სად., ბინა 41,  380054, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________ 
 
(111) M 2001 14197 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე.თაყაიშვილის ქ., 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14198 R 
(141) 2012 06 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე. თაყაიშვილის ქ., 80, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14200 R 
(141) 2012 06 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კავშირი „საქმიანი საქართველო“ 
დიღმის მასივი, მე-4 კვ., მე-6 კორპ, ბინა 
51, 0159, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2001 14201 R 
(141) 2012 06 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) კავშირი „საქმიანი საქართველო“ 
დიღმის მასივი, მე-4 კვ., მე-6 კორპ, ბინა  
51, 0159, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14202 R 
(141) 2012 06 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბინა 7, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14203 R 
(141) 2012 06 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბინა 7,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14204 R 
(141) 2012 06 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბინა 7,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14205 R 
(141) 2012 06 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბინა 7,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14206 R 
(141) 2012 06 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ასოციაცია „მთენი“ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-5 კვ., მე-4  
კორპ.,  ბინა 12, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14225 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აგროფრეშ ინკ. 
100 ინდეპენდენს მოლ უესტი,  
ფილადელფია, PA 19106-2399, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14227 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ინტერვოის ლიმიტიდ პარტნერშიპ 
639 ისბელ როუდი, სუიტ 290, რენო,  
ნევადა 89509, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14228 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) დანჰილ ტობაკო ოფ ლონდონ  
ლიმიტიდ 
გლობ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი WC2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14229 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) დანჰილ ტობაკო ოფ ლონდონ  
ლიმიტიდ 
გლობ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი WC2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14230 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) დანჰილ ტობაკო ოფ ლონდონ  
ლიმიტიდ 
გლობ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი WC2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14231 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)  
ლიმიტიდ 
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი, WC2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
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(111) M 2002 14232 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ)  
ლიმიტიდ 
გლოუბ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი, WC2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14233 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ტელეკომ იტალია სპა 
პიაცა დეგლი აფარი 2, მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14254 R 
(141) 2012 07 10, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „საქართველოს ავიახაზები“ 
აეროპორტი, 0158, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14255 R 
(141) 2012 07 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „იასონი“ 
რუსთაველის გამზ. 44,  0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14257 R 
(141) 2012 07 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

 (732) თამაზ შვანგირაძე 
თბილისის ქ. 28,  384000, ქუთაისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14267 R 
(141) 2012 07 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გლობალ ვან ვორლდ კომუნიკეიშენ  
ჰოლდინგ ბ.ვ. 
ს/ო როკინ კორპორეიტ სერვის ბ.ვ.,  
2001 სტრავინსკილან, ს/ყ 75640,  
1070 AP ამსტერდამი, ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 

(111) M 2002 14268 R 
(141) 2012 08 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ჯორჯიან გლას & მინერალ უოთერ კო.,  
ნ.ვ. 
ლანდვის ჯოონჩი, კაია რიჩარდ ჯ.  
ბიჟონ ზ/ნ, კიურასაო, ანტილიის  
კუნძულები (ნიდერლანდების) 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14269 R 
(141) 2003 10 13, მფლობელის მოთხოვნა 
(732) სტარბაკზ (ჰკ) ლიმიტიდ 

38 ფლორ, სიტიბენკ ტაუერი, სიტიბენკ  
პლაზა, 3 გარდენ როუდი, სენტრალი,  
ჰონკონგი ჩინეთის სახალხო რესპუბ- 
ლიკის სპეციალური ადმინისტრაციუ- 
ლი რეგიონი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14270 R 
(141) 2012 08 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ,  
მერილენდის კორპორაცია 
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14282 R 
(141) 2012 08 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სოციალური პედიატრიის დაცვის  
ფონდი  
ლუბლიანას ქ. 21, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14286 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე.თაყაიშვილის ქ., 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14288 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
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ე. თაყაიშვილის ქ., 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14289 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე.თაყაიშვილის ქ., 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14290 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე.თაყაიშვილის ქ. 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14303 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სტარბაკზ (ჰკ) ლიმიტიდ 
38 ფლორ, სიტიბენკ ტაუერი, სიტიბენკ  
პლაზა, 3 გარდენ როუდი, სენტრალი,  
ჰონკონგი ჩინეთის სახალხო რესპუბ- 
ლიკის სპეციალური ადმინისტრაციუ- 
ლი რეგიონი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14304 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბინა 7,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14305 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 
მცხეთის ქ., 43, ბინა 7,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14306 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) გიორგი თოფაძე 

მცხეთის ქ. 43, ბინა 7,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14307 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ,  
მერილენდის კორპორაცია 
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14329 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) თბილუნივერსალბანკი 
კოსტავას ქ. 70,  380071, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14349 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს „კორპორაცია ქართული ღვინო“ 
ფალიაშვილის ქ. N24, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14350 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს „კორპორაცია ქართული ღვინო“ 
ფალიაშვილის ქ. N24,  0179, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14351 R 
(141) 2012 08 20, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „კანარგო სტანდარტ ოილ  
პროდუქტი“ 
წერეთლის გამზ. 142, 380000, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14352 R 
(141) 2012 09 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აძიენდე კიმიკე რიუნიტე ანჯელინი  
ფრანჩესკო ა.ს.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. 
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ვიალე ამელია 70, 00181 რომი, იტალია 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14353 R 
(141) 2012 09 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) აძიენდე კიმიკე რიუნიტე ანჯელინი  
ფრანჩესკო ა.ს.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. 
ვიალე ამელია 70, 00181 რომი, იტალია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14354 R 
(141) 2012 09 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სს „საქართველოს საფონდო ბირჟა“ 
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 74ა, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14360 R 
(141) 2012 09 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე.თაყაიშვილის ქ., 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14398 R 
(141) 2012 09 28, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) მჰკს 
9, ავენიუ დე შამპანი, 51200 ეპერნე,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14400 R 
(141) 2012-10-01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე.თაყაიშვილის ქ., 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14403 R 
(141) 2012 1001, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „მატრიქსი“ 
ე.თაყაიშვილის ქ., 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 

(111) M 2002 14420 R 
(141) 2012 10 04, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ნიკორა“ 
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14421 R 
(141) 2012 10 29, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სს „გაერთიანებული საფინანსო  
კორპორაცია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 154, 380012,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14422 R 
(141) 2012 10 29, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სს „გაერთიანებული საფინანსო  
კორპორაცია“ 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 154, 380012,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14430 R 
(141) 2012 11 09, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. ჯინო იუნაიტიდ კომპანი 
ზედაზენის ქ. N4, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14431 R 
(141) 2012 11 02, არ არის გადახდილი  
(732) შ.პ.ს. ჯინო იუნაიტიდ კომპანი 

ზედაზენის ქ. N4, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14432 R 
(141) 2012 11 02, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. ჯინო იუნაიტიდ კომპანი 
ზედაზენის ქ. N4, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2002 14451 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. ჯინო იუნაიტიდ კომპანი 
ზედაზენის ქ. N4, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14452 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. ჯინო იუნაიტიდ კომპანი 
ზედაზენის ქ. N4, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14453 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
საზოგადოება „ხომერი“ 
მეტრო „ახმეტელის“ მიმდებარე ტერი- 
ტორია, სუპერმარკეტი „მარიამი“,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14454 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
საზოგადოება „ხომერი“ 
მეტრო „ახმეტელის“ მიმდებარე ტერი- 
ტორია, სუპერმარკეტი „მარიამი“,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14469 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „გალტ ენდ თაგგარტ სიქიურითის“ 
ილია ჭავჭავაძის გამზ., 74ა, მე-7 სართ.,  
ოთახი 711, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14470 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ 
მერაბ კოსტავას ქ., 46/50,  0179,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 

(111) M 2002 14478 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს ალკოჰოლიანი სასმელების  
კომპანია „ტრიუმფი“ 
ახვლედიანის ქ. N1ა, 0103, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14479 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
აჩინებული,  2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14482 R 
(141) 2012 11 26, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. ჯინო იუნაიტიდ კომპანი 
ზედაზენის ქ. N4, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14511 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ოაო „პივოვარენაია კომპანია  
„ბალტიკა“ 
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი  
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14513 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) პერგო აბ 
შტრანდრიდარეგატან 8, S-23125  
ტრელებორგი, შვედეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14514 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სს „თელავის ღვინის მარანი“ 
სოფ. კურდღელაური, 2200, თელავი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2002 14519 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14520 R 
(111) M 2002 14520 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14521 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14522 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14523 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შ.პ.ს. „თბილლუდი“ 
აღლაძის ქ.1, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14524 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ოაო „პივოვარენაია კომპანია  
„ბალტიკა“ 
194292 სანკტ-პეტერბურგი, 6-ვერხნი  
პერ. 3, რუსეთის ფედერაცია 

_________________________________________ 
 
 

(111) M 2002 14527 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ქართული ღვინისა და  
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფელი აჩინებული, 2200, თელავი, 
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14529 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ (კორკ) ლიმიტიდ 
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,  
ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14530 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ (კორკ) ლიმიტიდ 
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,  
ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14532 R 
(141) 2012 12 13, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) სმითკლაინ ბიჩემ (კორკ) ლიმიტიდ 
კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი,  
ირლანდია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14534 R 
(141) 2012 12 14, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) შპს „ბორჯომი ლაითი“ 
სოფ. ასურეთი,  383100, თეთრიწყარო,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14547 R 
(141) 2013 01 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) თურქიე შიშე ვე ჯამ ფაბრიქალარი ა.შ. 
იშ ქიულელერი, ქულე-3, 80620,  
4 ლევენტი-სტამბოლი, თურქეთი 

_________________________________________ 
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(111) M 2002 14548 R 
(141) 2013 01 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) თურქიე შიშე ვე ჯამ ფაბრიქალარი ა.შ. 
იშ ქიულელერი, ქულე-3, 80620,  
4 ლევენტი-სტამბოლი, თურქეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14549 R 
(141) 2013 01 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) იუროპიენ ტობაკო ინკ. 
პალმ ჩემბერს 3, როუდ-ტაუნი,  
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(დიდი ბრიტანეთი) 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14550 R 
(141) 2002-11-04, მფლობელის მოთხოვნა 
(732) ინტელ კორპორეიშენ 

2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი,  
სანტა-კლარა, კალიფორნია 95052-8119, 
აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14552 R 
(141) 2013 01 11, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) იუროპიენ ტობაკო ინკ., 
პალმ ჩემბერს 3, როუდ-ტაუნი,  
ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები  
(დიდი ბრიტანეთი) 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 21465 R 
(141) 2012 10 18, მფლობელის მოთხოვნა 
(732) შპს „ფეშენ გრუპი“, 

პეკინის ქ. N14, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 225 R 
(141) შემდგომი 10 წლით აღარ გააგრძელეს  

რეგისტრაცის ვადა 
(732) ჩოის ჰოუტელზ ინტერნეშენელ, ინკ. 

10750 კოლუმბია პაიკ, სილვერ სპრინგ,  
MD 20901, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 342 R 
(141)  შემდგომი 10 წლით   აღარ გააგრძელეს 

 რეგისტრაცის ვადა 
(732) ჩოის ჰოუტელს ინტერნეშენელ, ინკ. 

დელავერის შტატი, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 4879 R 
(141) 2007 10 01, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  
2-6, დოჟიმაჰამა 1-ჩომე, კიტა-კუ,  
ოსაკა, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6797 R 
(141) 2008 03 18, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) არისტა ლაიფსაიენს კორპორეიშენ 
2-18 ნაკანოშიმა 3-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8532 R 
(141) 2008 09 05, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური; 

(732) სტარ სტაბილიმენტო ალიმენტარე  
ს.პ.ა. 
ვია მატეოტი 142, 20041 აბრიატე  
ბიანცა, მილანი, იტალია 

_________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis  

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 24 D 3/14; A 24 D 3/16 AP 2013 12474 A 
A 47 C 27/06 AP 2013 11823 A 
A 61 K 31/422; A 61 K 9/00; A 61 K 9/06; A 61 K 9/20; A 61 P 13/02;  
A 61 P 15/00; A 61 P 15/02; A 61 P 31/04 AP 2013 12459 A 

A 61 M 5/24; B 05 C 17/01; A 61 M 5/00; B 05 C 17/00 AP 2013 12336 A 
B 22 F 3/14 AP 2013 12080 A 
C 07 C 173/06; C 07 C 167/40 AP 2013 12581 A 
C 07 D 211/90; A 61 K 31/4422 AP 2013 12362 A 
C 07 D 213/82; A 61 K 31/44; A 61 P 13/02 AP 2013 12013 A 
C 07 D 401/04; A 61 K 31/506; A 61 P 35/02 AP 2013 11960 A 
E 04 B 1/19 AP 2013 12079 A 
F 02 C 7/055 AP 2013 11864 A 
F 03 G 3/00 AP 2013 12305 A 
F 16 H 3/36; B 60 K 17/06 AP 2013 12499 A 
F 16 L 55/12 AP 2013 12224 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri  

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi  

(51) 

AP 2013 11823 A A 47 C 27/06 
AP 2013 11864 A F 02 C 7/055 
AP 2013 11960 A C 07 D 401/04; A 61 K 31/506; A 61 P 35/02 
AP 2013 12013 A C 07 D 213/82; A 61 K 31/44; A 61 P 13/02 
AP 2013 12079 A E 04 B 1/19 
AP 2013 12080 A B 22 F 3/14 
AP 2013 12224 A F 16 L 55/12 
AP 2013 12305 A F 03 G 3/00 
AP 2013 12336 A A 61 M 5/24; B 05 C 17/01; A 61 M 5/00; B 05 C 17/00 
AP 2013 12362 A C 07 D 211/90; A 61 K 31/4422 

AP 2013 12459 A A 61 K 31/422; A 61 K 9/00; A 61 K 9/06; A 61 K 9/20; A 61 P 13/02;  
A 61 P 15/00; A 61 P 15/02; A 61 P 31/04 

AP 2013 12474 A A 24 D 3/14; A 24 D 3/16 
AP 2013 12499 A F 16 H 3/36; B 60 K 17/06 
AP 2013 12581 A C 07 C 173/06; C 07 C 167/40 
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saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa  

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 01 G 25/02 P 2013 5807 B AP 2012 12563 A 
A 61 K 31/00; A 61 K 9/06;  P 2013 5798 B AP 2012 11897 A 
A 61 K 35/48; A 61 K 35/12; C 12 N 5/06;  
A 61 P 25/00 P 2013 5796 B AP 2012 10928 A 

B 21 J 7/14 P 2013 5799 B AP 2012 11987 A 
C 07 C 51/09; C 07 C 17/14; C 07 C 17/26;  
C 07 C 253/14; C 07 C 255/35; C 07 C 57/62;  
C 07 C 25/18 

P 2013 5800 B AP 2012 11997 A 

C 07 D 209/52; A 61 K 31/403; A 61 P 25/00;  
A 61 P 25/16; A 61 P 25/18; A 61 P 25/28 P 2013 5801 B AP 2012 12026 A 

C 07 D 235/22; C 07 D 403/04; C 07 D 487/08;  
A 61 K 31/496; A 61 P 25/00 P 2013 5805 B AP 2012 12221 A 

C 07 D 241/14; A 61 K 31/498; A 61 K 31/5377;  
A 61 P 27/02; A 61 P 29/00; C 07 D 409/12 P 2013 5804 B AP 2012 12178 A 

C 07 D 471/10; A 61 K 31/435; A 61 P 25/28 P 2013 5806 B AP 2012 12232 A 
C 07 D 493/10; C 07 H 15/18; A 61 K 31/357;  
A 61 P 3/10 P 2013 5803 B AP 2012 12121 A 

E 01 D 2/00 P 2013 5808 B AP 2012 12726 A 
E 02 B 15/00 P 2013 5797 B AP 2012 11872 A 
F 23 G 5/02; F 23 G 5/08 P 2013 5802 B AP 2012 12030 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2013 5796 B AP 2012 10928 A A 61 K 35/48; A 61 K 35/12; C 12 N 5/06; A 61 P 25/00 
P 2013 5797 B AP 2012 11872 A E 02 B 15/00 
P 2013 5798 B AP 2012 11897 A A 61 K 31/00; A 61 K 9/06;  
P 2013 5799 B AP 2012 11987 A B 21 J 7/14 

P 2013 5800 B AP 2012 11997 A C 07 C 51/09; C 07 C 17/14; C 07 C 17/26; C 07 C 253/14; 
C 07 C 255/35; C 07 C 57/62; C 07 C 25/18 

P 2013 5801 B AP 2012 12026 A C 07 D 209/52; A 61 K 31/403; A 61 P 25/00;  
A 61 P 25/16; A 61 P 25/18; A 61 P 25/28 

P 2013 5802 B AP 2012 12030 A F 23 G 5/02; F 23 G 5/08 
P 2013 5803 B AP 2012 12121 A C 07 D 493/10; C 07 H 15/18; A 61 K 31/357; A 61 P 3/10 

P 2013 5804 B AP 2012 12178 A C 07 D 241/14; A 61 K 31/498; A 61 K 31/5377;  
A 61 P 27/02; A 61 P 29/00; C 07 D 409/12 

P 2013 5805 B AP 2012 12221 A C 07 D 235/22; C 07 D 403/04; C 07 D 487/08;  
A 61 K 31/496; A 61 P 25/00 

P 2013 5806 B AP 2012 12232 A C 07 D 471/10; A 61 K 31/435; A 61 P 25/28 
P 2013 5807 B AP 2012 12563 A A 01 G 25/02 
P 2013 5808 B AP 2012 12726 A E 01 D 2/00 
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ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2007 010928 AP 2012 10928 A P 2013 5796 B 
AP 2010 011872 AP 2012 11872 A P 2013 5797 B 
AP 2010 011897 AP 2012 11897 A P 2013 5798 B 
AP 2010 011987 AP 2012 11987 A P 2013 5799 B 
AP 2009 011997 AP 2012 11997 A P 2013 5800 B 
AP 2010 012026 AP 2012 12026 A P 2013 5801 B 
AP 2009 012030 AP 2012 12030 A P 2013 5802 B 
AP 2009 012121 AP 2012 12121 A P 2013 5803 B 
AP 2009 012178 AP 2012 12178 A P 2013 5804 B 
AP 2009 012221 AP 2012 12221 A P 2013 5805 B 
AP 2009 012232 AP 2012 12232 A P 2013 5806 B 
AP 2012 012563 AP 2012 12563 A P 2013 5807 B 
AP 2012 012726 AP 2012 12726 A P 2013 5808 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa  

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 45 B 19/04 U 2013 1766 Y AU 2012 12565 U 
F 24 J 2/38 U 2013 1765 Y AU 2012 12564 U 

G 07 B 15/00 U 2013 1764 Y AU 2012 12260 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2013 1764 Y AU 2012 12260 U G 07 B 15/00 
U 2013 1765 Y AU 2012 12564 U F 24 J 2/38 
U 2013 1766 Y AU 2012 12565 U A 45 B 19/04 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2011 012260 AU 2012 12260 U U 2013 1764 Y 
AU 2012 012564 AU 2012 12564 U U 2013 1765 Y 
AU 2012 012565 AU 2012 12565 U U 2013 1766 Y 
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dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis  

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

09-01 AD 2013 729 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri  

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi  

(51) 

AD 2013 729 S 09-01 
 



 
 
 

 
 

#6   2013 03 25 
 

sistemuri saZieblebi
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sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 

ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
Nnomeri (260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2013 23475 R  AM 2013 71257 - 7(371) 2013 
M 2013 23476 R AM 2013 71258 - 7(371) 2013 
M 2013 23477 R AM 2013 71146 - 7(371) 2013 
M 2013 23478 R AM 2013  71259 - 7(371) 2013 
M 2013 23479 R AM 2013 71289 - 7(371) 2013 
M 2013 23480 R AM 2013 71290 - 7(369) 2013 
M 2013 23481 R AM 2013 71291 - 7(371) 2013 
M 2013 23482 R AM  2011 62804 AM 2012 62804 A 23(363) 2012 
M 2013 23483 R AM  2011 63211 AM 2012 63211 A 23(363) 2012 
M 2013 23484 R AM  2011 64021 AM 2012 64021 A 22(362) 2012 
M 2013 23485 R AM  2011 64026 AM 2012 64026 A 22(362) 2012 
M 2013 23486 R AM  2011 64134 AM 2012 64134 A 22(362) 2012 
M 2013 23487 R AM  2011 64246 AM 2012 64246 A 17(357) 2012 
M 2013 23488 R AM  2011 64298 AM 2012 64298 A 17(357) 2012 
M 2013 23489 R AM  2011 64579 AM 2012 64579 A 17(357) 2012 
M 2013 23490 R AM  2011 64623 AM 2012 64623 A 18(358) 2012 
M 2013 23491 R AM  2011 64695 AM 2012 64695 A 20(360) 2012 
M 2013 23492 R AM  2011 64698 AM 2012 64698 A 20(360) 2012 
M 2013 23493 R AM  2011 64901 AM 2012 64901 A 21(361) 2012 
M 2013 23494 R AM  2011 64986 AM 2012 64986 A 21(361) 2012 
M 2013 23495 R AM  2011 64987 AM 2012 64987 A 21(361) 2012 
M 2013 23496 R AM  2011 64988 AM 2012 64988 A 21(361) 2012 
M 2013 23497 R AM  2011 65050 AM 2012 65050 A 18(358) 2012 
M 2013 23498 R AM  2011 65165 AM 2012 65165 A 20(360) 2012 
M 2013 23499 R AM  2011 65278 AM 2012 65278 A 18(358) 2012 
M 2013 23500 R AM  2011 65288 AM 2012 65288 A 22(362) 2012 
M 2013 23501 R AM  2011 65289 AM 2012 65289 A 22(362) 2012 
M 2013 23502 R AM  2011 65290 AM 2012 65290 A 22(362) 2012 
M 2013 23503 R AM  2011 65468 AM 2012 65468 A 22(362) 2012 
M 2013 23504 R AM  2011 65509 AM 2012 65509 A 22(362) 2012 
M 2013 23505 R AM  2011 65644 AM 2012 65644 A 22(362) 2012 
M 2013 23506 R AM  2012 65757 AM 2012 65757 A 20(360) 2012 
M 2013 23507 R AM  2012 65758 AM 2012 65758 A 20(360) 2012 
M 2013 23508 R AM  2012 65759 AM 2012 65759 A 21(361) 2012 
M 2013 23509 R AM  2012 65760 AM 2012 65760 A 21(361) 2012 
M 2013 23510 R AM  2012 65829 AM 2012 65829 A 22(362) 2012 
M 2013 23511 R AM  2012 65830 AM 2012 65830 A 22(362) 2012 
M 2013 23512 R AM  2012 65831 AM 2012 65831 A 22(362) 2012 
M 2013 23513 R AM  2012 65847 AM 2012 65847 A 23(363) 2012 
M 2013 23514 R AM  2012 65911 AM 2012 65911 A 21(361) 2012 
M 2013 23515 R AM  2012 66022 AM 2012 66022 A 22(362) 2012 
M 2013 23516 R AM  2012 66026 AM 2012 66026 A 21(361) 2012 
M 2013 23517 R AM  2012 66110 AM 2012 66110 A 23(363) 2012 
M 2013 23518 R AM  2012 66133 AM 2012 66133 A 23(363) 2012 
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1 2 3 4 
M 2013 23519 R AM  2012 66138 AM 2012 66138 A 23(363) 2012 
M 2013 23520 R AM  2012 66202 AM 2012 66202 A 22(362) 2012 
M 2013 23521 R AM  2012 66200 AM 2012 66200 A 22(362) 2012 
M 2013 23522 R AM  2012 66203 AM 2012 66203 A 22(362) 2012 
M 2013 23523 R AM  2012 66204 AM 2012 66204 A 22(362) 2012 
M 2013 23524 R AM  2012 66205 AM 2012 66205 A 22(362) 2012 
M 2013 23525 R AM  2012 66206 AM 2012 66206 A 22(362) 2012 
M 2013 23526 R AM  2012 66207 AM 2012 66207 A 22(362) 2012 
M 2013 23527 R AM  2012 66208 AM 2012 66208 A 22(362) 2012 
M 2013 23528 R AM  2012 66209 AM 2012 66209 A 22(362) 2012 
M 2013 23529 R AM  2012 66242 AM 2012 66242 A 21(361) 2012 
M 2013 23530 R AM  2012 66303 AM 2012 66303 A 21(361) 2012 
M 2013 23531 R AM  2012 66332 AM 2012 66332 A 23(363) 2012 
M 2013 23532 R AM  2012 66333 AM 2012 66333 A 23(363) 2012 
M 2013 23533 R AM  2012 66340 AM 2012 66340 A 23(363) 2012 
M 2013 23534 R AM  2012 66341 AM 2012 66341 A 23(363) 2012 
M 2013 23535 R AM  2012 66367 AM 2012 66367 A 23(363) 2012 
M 2013 23536 R AM  2012 66483 AM 2012 66483 A 22(362) 2012 
M 2013 23537 R AM  2012 66484 AM 2012 66484 A 22(362) 2012 
M 2013 23538 R AM  2012 66555 AM 2012 66555 A 23(363) 2012 
M 2013 23539 R AM  2012 66604 AM 2012 66604 A 23(363) 2012 
M 2013 23540 R AM  2012 66676 AM 2012 66676 A 23(363) 2012 
M 2013 23541 R AM  2012 66682 AM 2012 66682 A 23(363) 2012 
M 2013 23542 R AM 2013 70903 - 7(371) 2013 
M 2013 23543 R AM 2013 70904 - 7(371) 2013 
M 2013 23544 R AM 2013 70905 - 7(371) 2013 
M 2013 23545 R AM 2013 70906 - 7(371) 2013 
M 2013 23546 R AM 2013 71091 - 7(371) 2013 
M 2013 23547 R AM 2013 71255 - 7(371) 2013 
M 2013 23548 R AM 2013 71371 - 7(371) 2013 
M 2013 23549 R AM 2013 71433 - 7(371) 2013 
M 2013 23550 R AM 2013 71435 - 7(371) 2013 
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gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 

AM 2013 67538 A AM  2012 67538 
AM 2013 67539 A AM  2012 67539 

1 2  AM 2013 67568 A AM  2012 67568 
AM 2013 65204 A AM  2011 65204  AM 2013 67584 A AM  2012 67584 
AM 2013 66481 A AM  2012 66481  AM 2013 67609 A AM  2012 67609 
AM 2013 66614 A AM  2012 66614  AM 2013 67610 A AM  2012 67610 
AM 2013 66733 A AM  2012 66733  AM 2013 67611 A AM  2012 67611 
AM 2013 66745 A AM  2012 66745  AM 2013 67612 A AM  2012 67612 
AM 2013 66747 A AM  2012 66747  AM 2013 67614 A AM  2012 67614 
AM 2013 67012 A AM  2012 67012  AM 2013 67618 A AM  2012 67618 
AM 2013 67103 A AM  2012 67103  AM 2013 67619 A AM  2012 67619 
AM 2013 67162 A AM  2012 67162  AM 2013 67637 A AM  2012 67637 
AM 2013 67178 A AM  2012 67178  AM 2013 67681 A AM  2012 67681 
AM 2013 67182 A AM  2012 67182  AM 2013 67689 A AM  2012 67689 
AM 2013 67201 A AM  2012 67201  AM 2013 67693 A AM  2012 67693 
AM 2013 67203 A AM  2012 67203  AM 2013 67697 A AM  2012 67697 
AM 2013 67204 A AM  2012 67204  AM 2013 67698 A AM  2012 67698 
AM 2013 67205 A AM  2012 67205  AM 2013 67701 A AM  2012 67701 
AM 2013 67206 A AM  2012 67206  AM 2013 67704 A AM  2012 67704 
AM 2013 67238 A AM  2012 67238  AM 2013 67723 A AM  2012 67723 
AM 2013 67248 A AM  2012 67248  AM 2013 67753 A AM  2012 67753 
AM 2013 67249 A AM  2012 67249  AM 2013 67790 A AM  2012 67790 
AM 2013 67250 A AM  2012 67250  AM 2013 67843 A AM  2012 67843 
AM 2013 67253 A AM  2012 67253  AM 2013 67888 A AM  2012 67888 
AM 2013 67287 A AM  2012 67287  AM 2013 67906 A AM  2012 67906 
AM 2013 67297 A AM  2012 67297  AM 2013 67975 A AM  2012 67975 
AM 2013 67340 A AM  2012 67340  AM 2013 67977 A AM  2012 67977 
AM 2013 67341 A AM  2012 67341  AM 2013 68034 A AM  2012 68034 
AM 2013 67342 A AM  2012 67342  AM 2013 68046 A AM  2012 68046 
AM 2013 67347 A AM  2012 67347  AM 2013 68053 A AM  2012 68053 
AM 2013 67416 A AM  2012 67416  AM 2013 68056 A AM  2012 68056 
AM 2013 67424 A AM  2012 67424  AM 2013 68059 A AM  2012 68059 
AM 2013 67436 A AM  2012 67436  AM 2013 68060 A AM  2012 68060 
AM 2013 67462 A AM  2012 67462  AM 2013 68164 A AM  2012 68164 
AM 2013 67466 A AM  2012 67466  AM 2013 68165 A AM  2012 68165 
AM 2013 67482 A AM  2012 67482  AM 2013 68307 A AM  2012 68307 
AM 2013 67483 A AM  2012 67483  AM 2013 68308 A AM  2012 68308 
AM 2013 67523 A AM  2012 67523  AM 2013 68309 A AM  2012 68309 
AM 2013 67527 A AM  2012 67527  AM 2013 68348 A AM  2012 68348 
AM 2013 67528 A AM  2012 67528  AM 2013 68368 A AM  2012 68368 
AM 2013 67529 A AM  2012 67529  AM 2013 68428 A AM  2012 68428 
AM 2013 67535 A AM  2012 67535    
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ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
20 AM 2013 65204 A 
20 AM 2013 67610 A 
25 AM 2013 67178 A 
25 AM 2013 67482 A 

1 2  25 AM 2013 67529 A 
3 AM 2013 67203 A  28 AM 2013 67253 A 
3 AM 2013 67529 A  29 AM 2013 67483 A 
3 AM 2013 67701 A  29 AM 2013 67723 A 
3 AM 2013 67753 A  30 AM 2013 67483 A 
4 AM 2013 67529 A  30 AM 2013 67568 A 
5 AM 2013 66481 A  30 AM 2013 67584 A 
5 AM 2013 67204 A  30 AM 2013 67618 A 
5 AM 2013 67205 A  30 AM 2013 68046 A 
5 AM 2013 67206 A  32 AM 2013 67012 A 
5 AM 2013 67342 A  32 AM 2013 67103 A 
5 AM 2013 67347 A  32 AM 2013 67182 A 
5 AM 2013 67462 A  32 AM 2013 67436 A 
5 AM 2013 67466 A  32 AM 2013 67483 A 
5 AM 2013 67527 A  32 AM 2013 67523 A 
5 AM 2013 67535 A  32 AM 2013 67527 A 
5 AM 2013 67538 A  32 AM 2013 67584 A 
5 AM 2013 67539 A  32 AM 2013 67609 A 
5 AM 2013 67614 A  32 AM 2013 67618 A 
5 AM 2013 67693 A  33 AM 2013 66614 A 
5 AM 2013 67704 A  33 AM 2013 67287 A 
5 AM 2013 67977 A  33 AM 2013 67609 A 
5 AM 2013 68034 A  33 AM 2013 67637 A 
5 AM 2013 68307 A  33 AM 2013 67698 A 
5 AM 2013 68308 A  33 AM 2013 67906 A 
5 AM 2013 68309 A  33 AM 2013 68053 A 
5 AM 2013 68348 A  33 AM 2013 68164 A 
5 AM 2013 68368 A  33 AM 2013 68165 A 
7 AM 2013 67424 A  34 AM 2013 66745 A 
9 AM 2013 67162 A  34 AM 2013 66747 A 
9 AM 2013 67340 A  34 AM 2013 67528 A 
9 AM 2013 67341 A  34 AM 2013 67535 A 
9 AM 2013 67611 A  34 AM 2013 68428 A 
9 AM 2013 67612 A  35 AM 2013 66481 A 
9 AM 2013 67697 A  35 AM 2013 66733 A 
9 AM 2013 67975 A  35 AM 2013 67178 A 

10 AM 2013 67535 A  35 AM 2013 67201 A 
12 AM 2013 67619 A  35 AM 2013 67253 A 
14 AM 2013 67201 A  35 AM 2013 67340 A 
16 AM 2013 67253 A  35 AM 2013 67341 A 
16 AM 2013 67482 A  35 AM 2013 67416 A 
18 AM 2013 67482 A  35 AM 2013 67482 A 
19 AM 2013 67248 A  35 AM 2013 67529 A 
19 AM 2013 67249 A  35 AM 2013 67611 A 
19 AM 2013 67250 A  35 AM 2013 67612 A 
19 AM 2013 67790 A  35 AM 2013 67689 A 
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1 2  1 2 
35 AM 2013 67888 A  41 AM 2013 67611 A 
35 AM 2013 68046 A  41 AM 2013 67612 A 
35 AM 2013 68056 A  41 AM 2013 67697 A 
35 AM 2013 68059 A  42 AM 2013 67162 A 
35 AM 2013 68060 A  42 AM 2013 67297 A 
36 AM 2013 67611 A  42 AM 2013 67482 A 
36 AM 2013 67612 A  42 AM 2013 67611 A 
36 AM 2013 67888 A  42 AM 2013 67612 A 
36 AM 2013 67975 A  42 AM 2013 67681 A 
37 AM 2013 67162 A  43 AM 2013 67482 A 
37 AM 2013 67611 A  43 AM 2013 68056 A 
37 AM 2013 67612 A  43 AM 2013 68059 A 
38 AM 2013 67611 A  43 AM 2013 68060 A 
38 AM 2013 67612 A  44 AM 2013 67238 A 
39 AM 2013 67238 A  44 AM 2013 67297 A 
40 AM 2013 67681 A  44 AM 2013 67701 A 
41 AM 2013 67253 A  44 AM 2013 67843 A 
41 AM 2013 67482 A    

 

 

 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
 

 
saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

daCqarebuli 
proceduriT 

registrirebuli 
sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

 1 2 
 18 M 2013 23547 R 
 33 M 2013 23478 R 
 33 M 2013 23549 R 
 34 M 2013 23542 R 

1 2  34 M 2013 23543 R 
7 M 2013 23475 R  34 M 2013 23544 R 
7 M 2013 23481 R  34 M 2013 23545 R 
9 M 2013 23475 R  35 M 2013 23550 R 
9 M 2013 23476 R  36 M 2013 23548 R 
9 M 2013 23477 R  38 M 2013 23546 R 

11 M 2013 23479 R  39 M 2013 23548 R 
11 M 2013 23480 R  41 M 2013 23477 R 
14 M 2013 23550 R  43 M 2013 23548 R 
16 M 2013 23546 R    

 
 
 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

7(371) 

 

biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba 

SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge). 
 
 
 
 
SeniSvna: 

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 

vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:   n. bebriSvili 

redaqtori:   a. SixaSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:   m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:   m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2013 04 08 

 

tiraJi: 40 

SekveTa #7 
 

 

 

 

 
 

 

 

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300  

tel.: (+995 32) 225 25 33 

www.sakpatenti.org.ge 
info@sakpatenti.org.ge 
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