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gamoqveynebis TariRi – 2014 04 25 



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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

ganacxadis  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 ganacxadis 

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 _ registrirebuli dizaini

(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

dizainebi

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 palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

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

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

(526) _ disklamacia
(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)

(891) _ Semdgomi gavrcelebis TariRi



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: 

12711; 13005; 12712; 12259; 12661; 12997; 12145; 12213; 12612; 12063; 11540; 12664; 12322; 12960 
  

   patentebi:: 

6079-6083 

  

sasargeblo modelebi: 

 

   ganacxadebi:: 

12961; 13287 

  

   patenti:: 

1807-1810 

 

  

dizainebi: 
 

 ganacxadebi: 

771 
  

 registrirebuli dizainebi: 

576 

 daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini:  

577 
 

  

sasaqonlo niSnebi 

 erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

71445; 71447, 71448; 71620, 71621; 71641; 71728-71730; 71765; 71806, 71807; 71809-71829; 71831, 

71832; 71863; 71924; 72147-72149; 72701; 72805, 72806; 72835, 72836; 72869-72871; 72878, 72879; 

72882; 72893; 72906, 73266; 73338; 73387; 73389, 73390; 73450; 73847; 73868 
 

 registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

24653-24694 
 

 daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

24639-24652 
 

 saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

  dacvis miniWebis Sesaxeb: 

70541; 70662; 71346; 712349; 71376; 71380; 72198-72202; 72205-72208; 72210; 72213-72215; 

72221, 72222; 72225, 72226; 72229-72232; 72234; 72236-72247; 72274; 72428-72430; 72435; 72437-

72439; 72441, 72442; 72470; 72475; 72527, 72528; 72533; 72534; 72538; 72541-72543; 72547-72549; 

72551; 72553-72555; 72708; 72711; 72715-72717; 72719; 72725-72727; 72880, 72881; 72885, 72886; 

72888, 72889; 72897; 73992; 74180-74182; 74184, 74185; 74187-74189 
 

 saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi: 

68885; 68927; 69070; 69221, 69222; 69224; 69226; 69324; 69396; 69398, 69399; 69406, 69407; 69410; 

69506, 69507; 69510; 69513; 69608-69613; 69620, 69621; 69623-69627; 69779-69781; 69783; 69788, 

69789; 69791, 69792; 69895-69899; 69902-69905; 69967, 69968; 69971-69974; 69976; 70158; 70209, 

70210; 70215; 70217; 70219; 70223-70225; 70227-70230; 70236-70238; 70240; 70256; 70257; 70261; 

70263-70265; 70267-70270; 70272, 70273; 70280, 70281; 70287-70292; 70294; 70297, 70298; 70302;  

70308, 70309; 70315; 70317; 70344-70346; 70349, 70350; 70352-70355; 70359-70369; 70398-70404; 

70407-70414 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(10) AP 2014 12711 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 N 43/38 
A 61 K 31/40 

(21) AP 2010 012711 (22) 2010 10 25 
(31) 61/254395 
(32) 2009 10 23 
(33) US 
(71) ჰელთ რისერჩ ინკ. (US) 

ელმ ენდ კარლტონ სტრიტს, ბაფალო,  
ნიუ-იორკი 14263 (US); 
პანასელა ლებს, ინკ. (US) 
73 ჰაი სტრიტ, ბაფალო, ნიუ-იორკი  
14203 (US) 

(72) კატერინა გუროვა (RU); 
ნატალია ნარიჟევა (RU) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2012 05 14 
(86) PCT/US2010/053916, 2010 10 25 
(54) ანდროგენის რეცეპტორის მიმართ  

პოზიტიური კიბოს მკურნალობა 
(57) კომპოზიციას, რომელიც შეიცავს შემდე-
გი სტრუქტურების მქონე ნაერთებიდან შერ-
ჩეულ ნაერთს ან მათ ნებისმიერ კომბინაციას, 
იყენებენ ანდროგენის რეცეპტორის მიმართ 
დადებითი კიბოს სამკურნალოდ. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 

4 დამოკიდებული 
ფიგურა:   20 

 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 21 
 
(10) AP 2014 13005 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 21 B 1/22 
A 21 B 1/52 

(21) AP 2013 013005 (22) 2013 02 19 
(71) ქართლოს გაბარაშვილი (GE) 

ნუცუბიძის ფერდ., I I მკრ., I კვარტ.,  
კორპ.1, ბ.45, 0183, თბილისი (GE) 

(72) ქართლოს გაბარაშვილი (GE) 
(54) თონე 
(57) თონე შეიცავს ცილინდრულ კორპუსს 1, 
რომელიც შესრულებულია ერთმანეთთან სახ-
სნელად დაკავშირებული სამი სექტორის სა-
ხით, და სითბური ენერგიის წყაროს. კორპუსი 
აღჭურვილია ერთმანეთთან სახსნელად და-
კავშირებული სამსექტორიანი თბოიზოლირე-
ბული გარსაცმით 2 და მას გააჩნია თბოიზო-
ლირებული ფსკერი 3. სითბური ენერგიის წყა-
როს წარმოადგენს რკალისებრი ელექტრო-
სახურებლები 4 და 5, რომლებიც განთავსე-
ბულია კორპუსის ქვედა ნაწილში, კორპუსსა 
და გარსაცმს შორის სივრცეში და კორპუსის 
ფსკერზე. კორპუსსა და გარსაცმს შორის 
განთავსებულ ელექტროსახურებლებს გააჩ-
ნია თერმოკონტროლის ავტომატური ელექ-
ტროსისტემა 8, ხოლო კორპუსის შიგა სივრ-
ცეში თერმოკონტროლი ხორციელდება ვიზუ-
ალური დაკვირვების თერმოხელსაწყოთი 7. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
ფიგ. 2 

__________________________________________ 
 

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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A 61 
 
(10) AP 2014 12712 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/00 
A 61 K 47/14 

(21) AP 2010 012712 (22) 2010 11 19 
(31) 61/262719; 10164362.5 
(32) 2009 11 19; 2010 05 28 
(33) US; EP 
(71) სანტენ სას (FR) 

ბატიმან ჟენავენიღ IV, 1 ღუ პიერ ფონტენ,  
F-91000 ევრი (FR) 

(72) ჟან-სებასტიან გარიგი (FR); 
ფრედერიკ ლალემანდი (FR); 
ჯეფრი ჰეიერი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2012 05 16 
(86) PCT/EP2010/067844, 2010 11 19 
(54) ბადურის მდგომარეობების 

მკურნალობა ინტრაოკულარული 
ტამპონადის გამოყენებით 

(57) ვიტრეალურ სივრცეში ინიექციისათვის 
განკუთვნილი სამკურნალო კომპოზიცია შე-
იცავს ცხიმმჟავა გლიცერინის რთულ ეთერს, 
ამასთან, კომპოზიცია არის ბიორეზორბირე-
ბადი და აქვს ზედაპირული დაჭიმულობა 50 
დინი/სმ. აღნიშნულ კომპოზიციას იყენებენ 
რეტინალური დარღვევების სამკურნალოდ. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 

7 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2014 12259 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4045 
A 61 K 31/55 
A 61 K 45/06 
A 61 P 9/04 

(21) AP 2011 012259 (22) 2011 06 10 
(31) 10/02525 
(32) 2010 06 15 
(33) FR 
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 

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

(72) კრისტიან ტუილე (FR); 
პოლუ მულდერი (FR); 
ჟან-პოლ ვილენი (FR); 
მარი-დომინიკ ფრატასი (FR); 
გი ლერებუ- პიჟონიერი (FR); 
ლიუა ფელდმანი (FR); 
ჟერომ რუსელი (FR) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) სინუსური კვანძის IF არხების ინჰი- 

ბიტორის და ანგიოტენზინ-გარდამ-  
ქმნელი ფერმენტის ინჰიბიტორის 
კომბინაციის გამოყენება გულის  
უკმარისობის სამკურნალოდ 

(57) ივაბრადინის ან N-{[(7S)-3,4-დიმეთოქსი-
ბიციკლო[4.2.0]ოქტა-1,3,5-ტრიენ-7-ილ]მე-
თილ}-3-(7,8-დიმეთოქსი-1,2,4,5-ტეტრაჰიდრო-
3H-3-ბენზაზეპინ-3-ილ)-N-მეთილ-3-ოქსო-1-
პროპანამინის და პერინდოპრილის კომბინა-
ციას იყენებენ შენახული სისტოლური ფუნქ-
ციის გულის უკმარისობის სამკურნალოდ. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
 5 დამოკიდებული 
ფიგურა: 4  
_________________________________________ 
 

ganyofileba B 
 

B 22 
 
(10) AP 2014 12661 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 22 D 41/00 
(21) AP 2012 012661 (22) 2012 04 10 
(71) ოთარ ბარბაქაძე (GE) 

მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,  
0145, თბილისი (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE) 
ი. აბაშიძის ქ. 68, ბ. 47 , 0162, თბილისი (GE); 
ლამარა კერესელიძე (GE) 
ი. აბაშიძის ქ.68, ბ. 47, 0162, თბილისი (GE); 
რობინზონ ლომიძე (GE) 
რუსთაველის ქ. 19, ბ.18, 3700, რუსთავი (GE); 
რამაზ ბაქრაძე (GE) 
მე-12 მკრ., კორპ. 6, ბ. 176, 3700, რუსთავი (GE); 
გია ფუტკარაძე (GE) 
მე-17 მკრ., კორპ. 17, ბ. 17, 3700, რუსთავი (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE) 
მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,    
0145, თბილისი (GE) 

(72) ოთარ ბარბაქაძე (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE); 
ლამარა კერესელიძე (GE); 
რობინზონ ლომიძე (GE); 
რამაზ ბაქრაძე (GE); 
გია ფუტკარაძე (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE) 

(54) თუჯის ნადნობის ჩამოსასხმელი  
ციცხვი 

(57) ციცხვი შეიცავს კორპუსს 1, სახურავს 2, 
ჩამოსასხმელ ცხვირს 3, რომელზეც სახსრუ-
ლად დამაგრებულია ტელესკოპური ელემენ-
ტებისაგან 4 და 5 შემდგარი მილყელი, რომე-
ლიც ბოლოვდება კონუსური ბუნიკით 6. ციც-
ხვის კორპუსის კედელზე ხისტად დამაგრე-
ბულია ჩასატვირთი 8 და გადმოსატვირთი 10 
საშუალებების მქონე ავზაკი 7. გადმოსატვირ-
თი 10 საშუალება ვენტილისა 11 და დრეკადი 
მილის 12 საშუალებით დაკავშირებულია 
კონუსურ ბუნიკთან. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 
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ფიგ. 1 

_________________________________________ 
 
B 60 
 
(10) AP 2014 12997 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 60 B 19/00 
B 62 D 57/00 

(21) AP 2013 012997 (22) 2013 02 12 
(71) ამირან რეხვიაშვილი (GE) 

ვ. ჩიქოვანის ქ. 35, 0177, თბილისი (GE); 
დავით ჩაჩანიძე (GE) 
ს. ცინცაძის ქ. 77, ბ. 2ა (საბურთალოს ქ.  
53, ბ. 2ა), 0160, თბილისი (GE); 
გიორგი რეხვიაშვილი (GE) 
ვ. ჩიქოვანის ქ. 35, 0177, თბილისი (GE) 

(72) ამირან რეხვიაშვილი (GE); 
დავით ჩაჩანიძე (GE); 
გიორგი რეხვიაშვილი (GE) 

(54) სატრანსპორტო საშუალების მაძრავი 
(57)  მაძრავი შეიცავს ბრუნვის მიმნიჭებელ 
კვანძთან 2 მისაერთებელ საშუალებას 3, მას-
თან ხისტად მიერთებულ ელემენტებს 4 და 5, 
რომლებიც მრგვალია და ხისტად ისეა მიერ-
თებული საშუალებასთან, რომ მათი შეერთე-
ბის წერტილზე გამავალი მხები ძევს მისაერ-
თებელ საშუალებაზე გამავალ სიბრტყეში. 
მაძრავი აღჭურვილია დამატებითი საყრდენი 
ელემენტით 6, რომელიც განლაგებულია ვერ-
ტიკალურ სიბრტყეში ისე, რომ სიმეტრიულად 
კვეთს აღნიშნულ საყრდენ ელემენტებს მათი 
ცენტრების შემაერთებელი ხაზის გასწვრივ, 
ამასთან, ყველა საყრდენი ელემენტის დიამეტ-
რები ტოლია. საყრდენ ელემენტებს შორის 
კუთხე 34-45°-ია. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა: 4  
 

 
    

 
ფიგ. 2 

_________________________________________ 
 
B 61 
 
(10) AP 2014 12145 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 61 G 3/10 
B 61 G 5/06 

(21) AP 2011 012145 (22) 2011 03 18 
(31) EP10 157 092.7; EP10 172 493.8 
(32) 2010 03 19; 2010 08 11 
(33) EP; EP 
(71) ვოით პატენტ გმბჰ (DE) 

სანკტ პოლტენერ შტრასე 43, 89522  
ჰაიდენჰაიმი (DE) 

(72) მარტინ შულერი (DE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ცენტრალური ბუფერული ავტომატური  

გადასაბმელის ვაგონთშორის  
შეერთების თავი 

(57) გადაბმის 100 თავი 1, რომელსაც აქვს ვი-
ლისონის პროფილი, შეიცავს დიდ მაერთებელ 
კბილს 4, პატარა მაერთებელ კბილს 5 და 
მაგისტრალების მაერთებელ მოწყობილობას 
20, 220 და 320, რომელიც, თავის მხრივ, შე-
იცავს, სულ მცირე, ერთ მაერთებელ ელე-
მენტს 21, 21a და 21b, ორ მეზობელ ვაგონის 
ძარებს შორის მაგისტრალების 18, 18' და 41 
შესაერთებლად, კერძოდ, პნევმატიკური მა-
გისტრალების და/ან მკვებავი ან სასიგნალო 
ხაზების შესაერთებლად. მოცემული გამოგო-
ნების მიხედვით, პირველი სიხისტის ელემენ-
ტი 8 განთავსებულია დიდი მაერთებელი კბი-
ლის 4 უბანში და პირველი სიხისტის ელე-
მენტის 8 შესაბამისი კომპლემენტარულად კო-
ნფიგურირებული მეორე სიხისტის ელემენტი 
9 განთავსებულია პატარა მაერთებელი კბი-
ლის 5 უბანში. ბერკეტული მექანიზმი 30, 31, 
32, 33 და 34 შესრულებულია მაგისტრალების 
მაერთებლის 20, 220 და 320 მაერთებელი ელე-
მენტის 21, 21a და 21b ავტომატური გამოწევის 
შესაძლებლობით პირველი შეწეული პოზიცი-
იდან გადაბმის სიბრტყის T მიმართულებით 
გამოწეულ მეორე პოზიციაში, ამასთან, ბერ-
კეტული მექანიზმი 30, 31, 32, 33 და 34 მოქ-
მედებაში მოდის მეორე სიხისტის ელემენტის 
9 მეშვეობით, რომელიც მოედება საპირის-
პირო ვაგონთშორის გადაბმის თავს 1', მის 
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კომპლემენტარულად შესრულებულ, სიხის-
ტის ელემენტს 8', ვაგონთშორის გადაბმის 
თავის 1 საპირისპირო ვაგონთშორის გადაბ-
მის თავთან 1' გადაბმისას. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 

14 დამოკიდებული 
ფიგურა:     12 

 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2014 12213 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 209/86 
C 07 D 209/88 
C 07 D 401/04 
C 07 D 487/04 
A 61 K 31/403 
A 61 P 33/00 
A 61 P 31/00 
A 61 P 35/00 
A 61 P 29/00 

(21) AP 2009 012213 (22) 2009 10 05 
(31) 61/102.913 
(32) 2008 10 06 
(33) US 
(71) ინკურონ, ლლკ (RU) 

6 სტალოვი პერეულოკ, ბლდ. 2, მოსკოვი  
121069 (RU) 

(72) ჯონ ტუკერი (US); 
სერგეი სვირიდოვი (RU); 
ლეონიდ ბროდსკი (IL); 
კატრინ ბურკარტი (US); 
ანდრეი პურმალი (US); 
კატერინა გუროვა (RU); 
ანდრეი გუდკოვი (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2011 04 29 
(86) PCT/US2009/059558, 2009 10 05 
(54) კარბაზოლის ნაერთები და მათი  

თერაპიული გამოყენება 

(57) გამოგონება ეხება ნაერთებს, საერთო 
სტრუქტურული ფორმულით (I) და (II),  
 

 
 

ასევე, ამ ნაერთების და მათი მარილების და 
ჰიდრატების გამოყენებას თერაპიული აგენტე-
ბის სახით კიბოს, ანთებითი და იმუნოდეფი-
ციტური დაავადებების დროს. 
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი 
  14 დამოკიდებული 
ფიგურა:  27  
_________________________________________ 
 
(10) AP 2014 12612 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 J 71/00 
A 61 K 31/58 
A 61 P 5/44 

(21) AP 2010 012612 (22) 2010 09 01 
(31) 09011665.8; PCT/EP2010/005366 
(32) 2009 09 11; 2010 09 01 
(33) EP; WO 
(71) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT) 

ვია პალერმო, 26/A, I - 43100 პარმა (IT) 
(72) ელისაბეტა არმანი (IT); 

ელეონორა გიდინი (IT); 
ილარია პერეტო (IT); 
ანდრეა ვირდისი (IT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2012 03 02 
(86) PCT/EP2010/005366, 2010 09 01 
(54) პრეგნანის წარმოებულები 16, 17 პო- 

ზიციაში კონდენსირებული N-ჩანაც- 
ვლებული იზოქსაზოლიდინის რგო- 
ლით როგორც ანთების საწინააღმდე- 
გო აგენტები 

(57) გამოგონება უზრუნველყოფს პრეგნანის 
წარმოებულებს 16, 17 პოზიციაში კონდენსი-
რებული N-ჩანაცვლებული იზოქსაზოლიდი-
ნის რგოლით, ზოგადი ფორმულით (I),  
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(I) 

როგორც ანთების საწინააღმდეგო და ანტი-
ალერგიულ ნაერთებს. ასევე, მათი მიღების 
ხერხებს და მათ შემცველ კომპოზიციებს. 
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი 

9 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2014 12063 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/28 
A 61 K 39/395 
A 61 P 37/06 
A 61 P 19/02 

(21) AP 2009 012063 (22) 2009 07 15 
(31) 08160671.7; 09160326.6 
(32) 2008 07 17; 2009 05 15 
(33) EP; EP 
(71) ნოვარტის აგ (CH) 

ლიჰშტრასე 35, CH-4056 ბაზელი (CH) 
(72) ქრისტოფ ჰოისერი  (CH); 

იულია ნოიგებაუერი (DE); 
ეველინ შაადტი (DE); 
შტეფანი ურლინგერი (DE); 
მაქსიმილიან ვოიზეტშლაგერი (AT) 

(74) ალექსანდრე ქართველიშვილი  
(85) 2011 01 17 
(86) PCT/EP2009/059030, 2009 07 15 
(54) თერაპიული ანტისხეულების  

კომპოზიციები და მათი გამოყენება 
(57)  წარმოდგენილია ჰუმანიზებული ანტი-
სხეულები, რომლებიც სპეციფიკურად  უკავ-
შირდებიან BAFFR რეცეპტორის ზუსტად გა-
ნსაზღვრულ ეპიტოპს და იწვევენ   B-უჯრედე-
ბის შექცევად ელიმინაციას. აღნიშნული ან-
ტისხეულები დახასიათებულია   მძიმე და მსუ-
ბუქი ჯაჭვების ვარიაბელური უბნების ამინო-
მჟავური   თანამიმდევრობების მიხედვით. მათ 
იყენებენ ისეთი პათოლოგიური   მდგომარეო-
ბების შემთხვევაში, რომელთა მკურნალობა 
უკავშირდება B-უჯრედების   განლევას, რო-
გორიცაა B-უჯრედების ნეოპლაზია ან აუტო-
იმუნური დაავადებები,   კერძოდ, სისტემური 
წითელი მგლურა, რევმატოიდული ართრიტი, 
ლიმფომა, ლეიკემია   და მიელომა. 
მუხლები: 14 დამოუკიდებელი 

22 დამოკიდებული 
ფიგურა:    3 
_________________________________________ 
 
 

C 12 
 
(10) AP 2014 11540 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 12 N 15/82 
A 01 H 5/00 
A 01 H 5/10 
C 12 N 9/10 
C 12 N 9/88 

(21) AP 2008 011540 (22) 2008 04 03 
(31) 60/910,008 
(32) 2007 04 04 
(33) US 
(71) ბასფ სე (DE) 

კარლ-ბოშ-შტრ. 38, 67056  
ლუდვიგსჰაფენი (DE);  
ვაიტერა, ინკ. (CA) 
2625 ვიკტორია ავენიუ, რიჯინა,  
სასკატჩევანი, C4T 5T9 (CA) 

(72) კენინგ იაო (CA); 
დერეკ პოტსი (CA); 
დარილ მეილსი (CA) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2009 11 02 
(86) PCT/IB2008/002645, 2008 04 03 
(54) ჰერბიციდ-მდგრადი კომბოსტოს  

მცენარეები და მათი გამოყენება 
(57) წარმოდგენილია ჰერბიციდებისადმი ტო-
ლერანტული კომბოსტოს მცენარეები Brassica 
juncea, რომლებიც შეიცავენ ორმაგ მუტაციას 
აცეტოჰიდროქსიმჟავას სინთეტაზას (AHASL) 
დიდი სუბერთეულის პოლიპეპტიდის მაკოდი-
რებელ პოლინუკლეოტიდებში მცენარეების A 
და B გენომებში, ამასთან, აღნიშნული მუტა-
ციების შემცველი პირველი და მეორე AHASL 
პოლიპეპტიდები უზრუნველყოფენ Brassica 
juncea მცენარეების ჰერბიციდებისადმი ტოლე-
რანტობის სინერგიულ დონეს. 
მუხლები: 9 დამოუკიდებელი 
                  32 დამოკიდებული 
ფიგურა:   8 
_________________________________________ 
 
C 21 
 
(10) AP 2014 12664 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 21 C 1/00 
(21) AP 2012 012664 (22) 2012 04 10 
(71) ოთარ ბარბაქაძე (GE) 

მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,  
0145, თბილისი (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE) 
ი. აბაშიძის ქ. 68, ბ. 47 , 0162, თბილისი (GE); 
ლამარა კერესელიძე (GE) 
ი. აბაშიძის ქ.68, ბ. 47, 0162, თბილისი (GE); 
რობინზონ ლომიძე (GE) 
რუსთაველის ქ. 19, ბ.18, 3700, რუსთავი (GE); 
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რამაზ ბაქრაძე (GE) 
მე-12 მკრ., კორპ. 6, ბ. 176, 3700,  
რუსთავი (GE); 
გია ფუტკარაძე (GE) 
მე-17 მკრ. კორპ. 17, ბ. 17, 3700,  
რუსთავი (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE) 
მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,  
0145, თბილისი (GE) 

(72) ოთარ ბარბაქაძე (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE); 
ლამარა კერესელიძე (GE); 
რობინზონ ლომიძე (GE); 
რამაზ ბაქრაძე (GE);  
გია ფუტკარაძე (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE) 

(54) ციცხვი ნადნობის ღუმელსგარეთ  
დამუშავებისა და ჩამოსხმისათვის 

(57)  ციცხვი შეიცავს კორპუსს 1, მის ძირზე 
ტიხარით 2 შემოსაზღვრულ მოდიფიკატორის 
3 კამერას 4, სახურავითა და ამძრავი მექა-
ნიზმით. სახურავი შესრულებულია ერთმა-
ნეთზე განლაგებული ორი თანმხვედრი ნახ-
ვრეტების 7 და 8 მქონე ფირფიტის 5 და 6 სა-
ხით, ამასთან, ზედა ფირფიტა 5 დაყრდნო-
ბილია ტიხარზე, მთელ პერიმეტრზე აქვს ქიმი 
9 და მილისზე 10 დასმული ჯვრისმაგვარი 
საშუალებით 11 დაყრდნობილია ციცხვის კო-
რპუსზე, ხოლო ქვედა ფირფიტა 6 ხისტადაა 
დამაგრებული მილისებრ ღეროზე 13, რომე-
ლიც მილისშია 10 ჩასმული და თავის მხრივ, 
ვენტილისა 16 და დრეკადი მილის 17 მეშვეო-
ბით დაკავშირებულია გასაქრევი აირის წყა-
როსთან. გარდა ამისა, მილისებრი ღერო და-
მატებით შეიცავს შემოსაბრუნებელ სახე-
ლურს 18. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
ფიგ. 1 

_________________________________________ 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(10) AP 2014 12322 A (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 C 2/26 
E 04 B 2/10 

(21) AP 2011 012322 (22) 2011 08 01 
(71) თამაზ მუშკუდიანი (GE) 

ბახტრიონის ქ. 29, ბ. 76 , 0194, თბილისი (GE); 
ლევან მუშკუდიანი (GE) 
ბახტრიონის ქ. 29, ბ. 76, 0194, თბილისი (GE); 
ლაშა მუშკუდიანი (GE) 
ბახტრიონის ქ. 29, ბ. 76 , 0194, თბილისი (GE) 

(72) თამაზ მუშკუდიანი (GE); 
ლევან მუშკუდიანი (GE); 
ლაშა მუშკუდიანი (GE) 

(54) სამშენებლო ბლოკი კარკასული  
კედლისათვის და მისგან აგებული  
კარკასული კედელი 

(57) სამშენებლო ბლოკი შეიცავს ერთი და 
იგივე ან სხვადასხვა მასალისაგან, ან მათი 
კომბინაციისაგან დამზადებულ, ერთნაირი ან 
სხვადასხვა ფორმისა და ზომის მქონე ერთ-
მანეთთან დაკავშირებულ, სულ მცირე, ერთ-
ფენიან ნაწილებს. ბლოკში, სულ მცირე, ორი 
ნაწილი წანაცვლებულია ერთმანეთისაგან ჰო-
რიზონტალურ ან/და ვერტიკალურ სიბრტყეში 
და ერთი განკუთვნილია კედლის შემავსებელი 
ნაწილის 1, ხოლო მეორე - მოსაპირკეთებელი 
ნაწილის 2 სახით გამოსაყენებლად. მოსაპირ-
კეთებელი ნაწილის ან მისი გვერდის სიგრძე 
შემავსებელი ნაწილის სიგრძის ტოლია ან 
მეტია მასზე, სულ მცირე, კედლის დგარის 
სისქით. გამოგონების შესრულების სხვადას-
ხვა ვარიანტის მიხედვით, ბლოკის შემავსე-
ბელ და მოსაპირკეთებელ ნაწილებს შეიძლე-
ბა ჰქონდეს ელემენტები ერთმანეთთან, ან სამ-
შენებლო ბლოკების ერთმანეთთან, ან კედ-
ლის ელემენტებთან დასაკავშირებლად, შესა-
ძლებელია ბლოკის ნაწილების დამზადება 
ღრუ ტანით, რომლებშიც ჩაყოლებული იქნება 
თბო და ბგერათსაიზოლაციო მასალა, ან, 
სულ მცირე, ერთ შემავსებელ ნაწილთან 
დაკავშირებული იყოს, სულ მცირე, ერთი მო-
საპირკეთებელი ნაწილი. კარკასულ კედელში 
განაპირა და/ან შუალედურ დგარებს შორის 
განლაგებულია და მათზე დამაგრებულია სამ-
შენებლო ბლოკები ისე, რომ კედლის გარე და 
შიგა მხარეს განთავსებულია ერთნაირი ან 
სხვადასხვა სახის ბლოკები. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 

15  დამოკიდებული 
ფიგურა:   44 
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ფიგ. 26 

_________________________________________ 
 
ganyofileba F 
 
F 27 
 
(10) AP 2014 12960 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 27 D 9/00 
(21) AP 2013 012960 (22) 2013 01 11 
(71) ოთარ ბარბაქაძე (GE) 

მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,  
0145, თბილისი (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE) 
ი. აბაშიძის ქ. 68, ბ. 47 , 0162,  
თბილისი (GE); 
რობინზონ ლომიძე (GE) 
რუსთაველის ქ. 19, ბ.18, 3700,  
რუსთავი (GE); 
ნუგზარ მუმლაძე (GE) 
XVII მკრ., კორპ. 1, ბ. 18, 3700,  
რუსთავი (GE); 
ზაზა ტაბატაძე (GE) 
VII მკრ. კორპ. 22, ბ. 55, 3700,  
რუსთავი (GE); 
სერგო კაციტაძე (GE) 
ქაშაკაშვილის ქ.5, ბ. 9, 3700,  
რუსთავი (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE) 
მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,  
0145, თბილისი (GE) 

(72) ოთარ ბარბაქაძე (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE); 
რობინზონ ლომიძე (GE); 
ნუგზარ მუმლაძე (GE); 
ზაზა ტაბატაძე (GE); 
სერგო კაციტაძე (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE) 

(54) მეტალურგიული ღუმელების  
მაცივებელი მოწყობილობა 

(57) მოწყობილობა შეიცავს საყრდენ ჩარჩოს 
1, ვენტილატორს 2 მასზე შეერთებულ მუხ-
ლისმაგვარ 3 მილს სწორი დაბოლოებით 4. 
მილის სწორი დაბოლოების ის ნაწილი, რომე-

ლიც ჩაშვებულია ღუმელში 6, შესრულებუ-
ლია სპირალურად განლაგებული ნახვრეტე-
ბით, რომლებზეც ჰორიზონტალური სიბრ-
ტყის მიმართ 30-45°-იანი კუთხით ხისტად 
დამაგრებულია მოღუნული 30-40 სმ-ის სიგრ-
ძის მილები, რომელთა თავისუფალი ბოლოე-
ბი მიმართულია ზემოთ. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   2 

 
_________________________________________ 
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ganyofileba C 
 
C 01 
 
(11) P 2014 6083 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 01 B 35/00 
(10) AP 2014 12871 A   (44) 1(389)/2014 
(21) AP 2012 012871 
(22) 2012 10 15 
(24) 2012 10 15 
(31) 13/276376 
(32) 2011 10 19 
(33) US 
(73) ჯენერალ ელექტრიკ კომპანი (US) 

1 რივერ როუდ 12345 სკინეკტედი,  
ნიუ-იორკი (US) 

(72) ჯეიმზ მაიკლ ლასტიგი (US) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ოპტიმიზებული ბორის ფხვნილი  

ნეიტრონების დეტექტირებისათვის  
გამოსაყენებლად 

_________________________________________ 
 
C 07 
 
(11) P 2014 6082 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 213/75 
C 07 D 401/12 
C 07 D 401/14 
C 07 D 403/12 
C 07 D 413/14 
C 07 D 417/12 
C 07 D 417/14 
A 61 K 31/44 
A 61 P 35/00 

(10) AP 2014 12768 A     (44) 1(389)/2014 
(21) AP 2010 012768 
(22) 2010 03 01 
(24) 2010 03 01 
(62) 61/156599 2009 03 02 (US); 

61/245187 2009 09 23 (US) 
(31) 61/156599; 61/245187 
(32) 2009 03 02; 2009 09 23 
(33) US; US 
(86) PCT/US2010/025813, 2010 03 01 
(73) აიერემ ელელსი (US) 

131 ფრონტ სტრიტ, ს/ყ HM 2899,  
ჰამილტონი, HM LX (BM) (US) 

(72) დაი ჩენგი (US); 
გუაბაო ჟანგი (US); 
დონგ ჰანი (CN); 
ვენქი გაო (CN); 
შიფენგ პანი (US) 

 
 
 
 
 

(74) ალექსანდრე ქართველიშვილი  
(54) WNT სასიგნალო გზის მოდულირების  

კომპოზიციები და ხერხები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2014 6080 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 311/22 
C 07 D 407/12 
C 07 D 413/12 
C 07 D 493/04 
A 61 K 31/496 
A 61 K 31/506 
A 61 P 15/10 
A 61 P 25/16 
A 61 P 25/18 
A 61 P 25/22 
A 61 P 25/24 
A 61 P 25/28 
A 61 P 25/32 
A 61 P 25/34 
A 61 P 25/36 

(10) AP 2014 12642 A     (44) 1(389)/2014 
(21) AP 2010 012642 
(22) 2010 08 31 
(24) 2010 08 31 
(31) 0955944; 61/336992 
(32) 2009 09 01; 2010 01 29 
(33) FR; US 
(86) PCT/IB2010/053895, 2010 08 31 
(73) პიერ ფაბრ მედიკამენტ (FR) 

45, პლას აბელ განს, F- 92100 ბულონი (FR) 
(72) პიერ სოკოლოფი (FR); 

ტიერი ემბერი (FR); 
ლუდოვიკ ლერიში (FR); 
ჟან-ფრანსუა პატუაზო (FR); 
ჟან-პიერ რიე (FR) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ქრომონის წარმოებულები, მათი  

მიღების ხერხები და გამოყენება  
თერაპიაში 

_________________________________________ 
 
(11) P 2014 6079 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 413/04 
C 07 D 413/14 
C 07 D 417/04 
C 07 D 417/14 
A 01 P 3/00 
A 01 N 43/78 
A 01 N 43/76 
A 01 N 43/836 

(10) AP 2014 12623 A     (44) 1(389)/2014 
(21) AP 2010 012623 
(22) 2010 08 05 
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(24) 2010 08 05 
(31) 09167736.9 
(32) 2009 08 12 
(33) EP 
(86) PCT/EP2010/061381, 2010 08 05 
(73) სინჯენტა პარტიციპეიშენს აგ (CH) 

შვარცვალდალეე 215, CH-4058,  
ბაზელი (CH) 

(72) სარა სულზერ-მოსი (FR); 
კლემენს ლამბერტი (DE); 
მატიას, სტეფან რესპონდეკი (DE); 
ლაურა კვარანტა (IT) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) მიკრობიოციდური ჰეტეროციკლები 
_________________________________________ 
 
ganyofileba G 
 

G 10 
 
(11) P 2014 6081 B (51) Int. Cl. (2006) 

G 10 L 19/00 
G 10 L 19/02 

(10) AP 2014 12753 A      (44) 1(389)/2014 
(21) AP 2010 012753 
(22) 2010 10 28 
(24) 2010 10 28 
(31) 61/267422 
(32) 2009 12 07 
(33) US 
(86) PCT/US2010/054480, 2010 10 28 
(73) დოლბი ლებორატორიზ ლაისენსინგ  

კორპორეიშნ (US) 
100 პოტრერო ავენიუ, სან-ფრანცისკო,  
კალიფორნია 94103-4813 (US) 

(72) კამალანათან რამამურთი (IN) 
(74) პავლე მეიფარიანი 
(54) მრავალარხიანი აუდიოკოდირებული  

ბიტური ნაკადების დეკოდირება  
ადაპტიური ჰიბრიდული გარდაქმნის  
გამოყენებით 

_________________________________________ 
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ganyofileba G 
 
G 01 
 
(10) AU 2014 12961 U (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 K 1/10 
(21) AU 2013 012961 (22) 2013 01 11 
(71) ოთარ ბარბაქაძე (GE) 

მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,  
0145, თბილისი (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE) 
ი. აბაშიძის ქ. 68, ბ. 47 , 0162,  
თბილისი (GE); 
რობინზონ ლომიძე (GE) 
რუსთაველის ქ. 19, ბ.18, 3700,  
რუსთავი (GE); 
ნუგზარ მუმლაძე (GE) 
XVII მკრ., კორპ. 1, ბ. 18, 3700, 
 რუსთავი (GE); 
ზაზა ტაბატაძე (GE) 
VII მკრ. კორპ. 22, ბ. 55, 3700,  
რუსთავი (GE); 
სერგო კაციტაძე (GE) 
ქაშაკაშვილის ქ.5, ბ. 9, 3700, რუსთავი (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE) 
მოსკოვის გამზ., V კვარტ., კორპ. 7, ბ. 26,  
0145, თბილისი (GE) 

(72) ოთარ ბარბაქაძე (GE); 
ვასილ კოპალეიშვილი (GE); 
რობინზონ ლომიძე (GE); 
ნუგზარ მუმლაძე (GE); 
ზაზა ტაბატაძე (GE); 
სერგო კაციტაძე (GE); 
სალომე ბარბაქაძე (GE) 

(54) შენადნობის ტემპერატურის საზომი  
თერმოწყვილი 

(57) თერმოწყვილი შეიცავს კორპუსს 1, რომე-
ლიც ხისტადაა ჩამაგრებული ცეცხლგამძლე 
მასალისაგან დამზადებულ დამჭერში 2, რომ-
ლის ცენტრშიც ჩამაგრებულია თერმო-
მგრძნობიარე ელემენტი 3, გარდა ამისა, თერ-
მოწყვილი შეიცავს მოხსნა-დამაგრების შესა-
ძლებლობის მქონე დამცავ ხუფს 4, რომელ-
საც  გააჩნია  წაკვეთილი კონუსის  ფორმა და  
დამზადებულია 1,5-2,0 მმ დიამეტრის ადვი-
ლადდნობადი მასალის წნელისაგან. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:   1 

 
ფიგ. 1 

_________________________________________ 
 
 

ganyofileba F 
 
F 16 
 
(10) AU 2014 13287 U (51) Int. Cl. (2006) 

F 16 D 9/02 
C 09 K 3/14 

(21) AU 2013 013287 (22) 2013 11 11 
(71) ლია გვენცაძე (GE) 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვარტ., კორპ. 4,  
ბ. 184, 0186, თბილისი (GE); 
ელგუჯა ქუთელია (GE) 
დიღმის მას. V კვ.,კორპ. 20,ბ. 97, 0159, 
თბილისი (GE); 
დავით გვენცაძე (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ.,V კვარტ., კორპ.4,  
ბ. 184, 0186, თბილისი (GE) 

(72) ლია გვენცაძე  (GE); 
ელგუჯა ქუთელია (GE); 
დავით გვენცაძე (GE) 

(54) ფრიქციული ზესადების 
კომპოზიციური მასალა 

(57) მასალა შეიცავს ფენოლფორმალდეჰი-
დურ ფისს, ბარიტის კონცენტრატს, სპილენ-
ძის ფხვნილს, კლინოპტილოლითს, ტექნიკურ 
ნახშირბადსა და ბაზალტის ბოჭკოს, კომპო-
ნენტების განსაზღვრული თანაფარდობით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ცხრილი: 2 
_________________________________________ 

sasargeblo modelebi
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

patentis gacemis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi ga-
moqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqme-
Ta kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 

 



 sasargeblo modelebi 
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ganyofileba A 
 
A 21 
 
(11) U 2014 1807 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 21 D 10/00 
(10) AU 2014 13052 U  (44) 1(389)/2014 
(21) AU 2013 013052 
(22) 2013 04 12 
(24) 2013 04 12 
(73) ანა ქაბზინაძე (GE) 

ოთარ ჭილაძის ქ. 166, კორპ. 5, ბ. 24,  
0160, თბილისი (GE) 

(72) ანა ქაბზინაძე (GE) 
(54) შემადგენლობა ფერადი ბლინის  

ცომისათვის 
__________________________________________ 
 
(11) U 2014 1808 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 21 D 10/00 
(10) AU 2014 13053 U   (44) 1(389)/2014 
(21) AU 2013 013053 
(22) 2013 04 12 
(24) 2013 04 12 
(73) ანა ქაბზინაძე (GE) 

ოთარ ჭილაძის ქ. 166, კორპ. 5, ბ. 24,  
0160, თბილისი (GE) 

(72) ანა ქაბზინაძე (GE) 
(54) შემადგენლობა ბლინის ცომისათვის 
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) U 2014 1810 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 36/00 
(10) AU 2014 13163 U  (44) 1(389)/2014 
(21) AU 2013 013163 
(22) 2013 07 15 
(24) 2013 07 15 
(73) გიზო ბოკერია (GE) 

ახმედ მელაშვილის ქ. 25, ბ. 8, 6015,  
ბათუმი (GE) 

(72) გიზო ბოკერია (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ღვიძლის დაავადებების სამკურნალო  

მცენარეული შემადგენლობა 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(11) U 2014 1809 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 N 5/06 
(10) AU 2014 13064 U     (44) 1(389)/2014 
(21) AU 2013 013064 
(22) 2013 04 22 
(24) 2013 04 22 
(73) მერაბ ჯიბლაძე (GE) 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 16, ბ. 23, 0179, 
თბილისი (GE); 
თამაზ ბაციკაძე (GE) 
რ.ლაღიძის ქ. 16, 0108, თბილისი (GE); 
დიმიტრი კორძაია (GE) 
მიცკევიჩის ქ. 6, 0108, თბილისი (GE); 
ზურაბ რაზმაძე (GE) 
ბარნოვის ქ. 26 , 0108, თბილისი (GE); 
ალექსანდრე მიქაბერიძე (GE) 
თამარაშვილის ქ. 11, ბ. 114, 0162,  
თბილისი (GE) 

(72) მერაბ ჯიბლაძე (GE); 
თამაზ ბაციკაძე (GE); 
დიმიტრი კორძაია (GE); 
ზურაბ რაზმაძე (GE); 
ალექსანდრე მიქაბერიძე (GE) 

(54) ფოტოთერაპიული მოწყობილობა  
„აისი 3“ 

__________________________________________ 
 

sasargeblo modelebis patentebi 
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dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi ga-

moqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saq-
meTa kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
 
 
(10) AD 2014 771 S (51) 11-01 
(21) AD 2013 000771 
(22) 2013 11 14  
(28) 3 
(23) 2013 11 14 
(32) 2013 11 14 
(71) ეკატერინე  დადეშელი (GE)  

სტალინის  ქ. 10/24, 1400, გორი (GE) 
(72) ეკატერინე  დადეშელი (GE)  
(54) კულონი 
(55)  
 
 

 
1.1 1.2 1.3 

 

 
1.4 2.1 
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2.2 2.3 

 

 
2.4 

 
3.1 

 

 
3.2   3.3

  
 



 dizainebi
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(11) D 2014  576 S (51) 09-05 
(10) AD 2014 764 S (44) 1(389) 2014 
(21) AD 2013 000764 
(22) 2013 10 09 
(24) 2013 10 09 
(28) 1 
(18) 2018 10 09 
(73) თამთა  ბილონაშვილი (GE)  

ვარკეთილის მას., IV მკრ., III კვარტ.,  
კორპ. 1, ბ. 58, 0152, თბილისი (GE) 

 (72) თამთა  ბილონაშვილი (GE)  
(54) მზესუმზირის, მიწის თხილის და სხვა  

პროდუქტების შესანახი პაკეტი 
_________________________________________ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

registrirebuli dizaini



 dizainebi 
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(11) D 2014 577 S  (51)  09-03 
(21) AD 2014 000785 
(22) 2014 03 05  
(24) 2014 03 05 
(28) 2  
(18) 2019 03 05  
(73) შპს „ჩერი“ (GE) 

დიდი ლილო,  ისანი-სამგორის რ-ნი, ალ. ქართველიშვილის ქ. ნაკვ. #726 , 0198, თბილისი (GE)  
(72) კახაბერ კახაძე (GE) 
(54) საფუთავი 
(55)  

1 2
_____________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 

dizainebi 
 

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-
lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(260) AM 2014 71445 A 
(210) AM 071445 
(220) 2013 03 20 
(731) არკორ ს.ა.ი.კ. 

ავ. ფულვიო პაგანი 487, აროიტო,  
პროვინს ოფ კორდოვა, არგენტინა 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

Cofler 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71447 A 
(210) AM 071447 
(220) 2013 03 20 
(731) შალტონ, ინკ. 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი ოჰაიო 45202, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

DANGER ZONE 
(591) შავ- თეთრი 
(511)  
3 – ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები, პე-
რსონალური დანიშნულების დეზოდორანტე-
ბი, სხეულის დასაბანი საშუალებები, საპარსი 
პრეპარატები და სხეულის სურნელოვანი 
სპრეი. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2014 71448 A 
(210) AM 071448 
(220) 2013 03 20 
(731) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

დელავერის შტატის კორპორაცია 
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

(740) გივი სიბაშვილი 
(540)  

 
(591) ნარინჯისფერი, სხვადასხვა ტონის  

მწვანე, ლურჯი, თეთრი 
(531) 05.03.14-26.01.19-27.05.01-29.01.15- 
(511)  
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყლები 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შემადგენლობები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71620 A 
(210) AM 071620 
(220) 2013 04 02 
(310) 85804346 
(320) 2012 12 17 
(330) US 
(731) ზე ჯილეტ კომპანი 

უან ჯილეტ პარკ, ბოსტონი, მასაჩუსეტსი  
02127, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

FLEXBALL 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
8 – საპარსები (სამართებლები) და საპარსის 
(სამართებლის) პირები; საპარსის (სამართებ-
ლის) პირებისათვის სპეციალურად განკუთვ-
ნილი და მათი შემცველი გამანაწილებლები, 
კასეტები, დამჭერები და კარტრიჯები; ნაწი-

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.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 



                                                    sasaqonlo niSnebi 
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ლები და ფიტინგები ყველა ზევით ჩამოთვლი-
ლი საქონლისათვის. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71621 A 
(210) AM 071621 
(220) 2013 04 02 
(731) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი 

დელავერის შტატის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

COLGATE TOTAL PRO GUM 
HEALTH 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – კბილის ფხვნილები და პასტები, პირის სა-
ვლები პრეპარატები, გარდა სამედიცინო მიზ-
ნებისთვის განკუთვნილებისა. 
 

21 – კბილის ჯაგრისები, ელექტრული კბილის 
ჯაგრისები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71641 A 
(210) AM 071641 
(220) 2013 04 02 
(731) კლაას კგაა მბჰ 

მიუნსტერშტრასე 33, 33428 ჰარსევინკელი,  
გერმანია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) წითელი (ფონის გარეშე) 
(531) 27.05.17-29.01.01- 
(511)  
2 – საღებავები, ჭიქური, ლაქები, საგრუნტავე-
ბი, ანტიკოროზიული პრეპარატები, საფარები 
(საღებავები) სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის და სატრანსპორტო საშუალებების ნა-
წილებისათვის. 
 

4 – სამრეწველო დანიშნულების ზეთები და 
ცხიმები, საპოხები, საწვავი, დანამატები საწ-
ვავისათვის. 
 

6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, ლითონის ნაკეთობები, საკეტი ნაწარ-
მი, ლითონის ნაკეთობები, სხვა კლასებში შე-
ტანილის გარდა, დამაფიქსირებელი სამაგრ–
მომჭერი და მამჭიდროებელი მოწყობილობე-
ბი, საბჯენები, შემზღუდველები, ღვედები, სა-
ყელოები, ქანჩები, ბოლტები, ჭანჭიკები, რგო-
ლები, ნემსები, შუასადებები, სადებები, გა-
დაბმის ელემენტები, შემაერთებლები, კავები 
(კაუჭები), მოქლონები, ჯაჭვები, შკივები (ამ-

ძრავები), ასევე, სხვა კომპონენტები და ნაწი-
ლები თვითმავალი მანქანებისათვის შემავა-
ლი მე-6 კლასში. 
 

7 – მანქანები და ჩარხები; სასოფლო-სამეურ-
ნეო იარაღები, სახელდობრ, სამკალი მანქანე-
ბი, მარცვლოვნების ასაღები კომბაინები, ფუ-
რაჟის დასამზადებელი (სათიბ-საცელი მანქა-
ნები), საფუთი პრესები, სასოფლო-სამეურნეო 
(ფერმის) დანიშნულების ტრაქტორები, სასო-
ფლო-სამეურნეო სატრანსპორტო მოწყობი-
ლობები, თვითმტვირთავები, სათიბ-სამკალი 
მანქანები, ასაბულულებლები და ზვინის დამ-
დგმელები, ნიადაგის კულტივაციისათვის გან-
კუთვნილი მანქანები და იარაღები, სათესი 
მანქანები, სასუქისა და მცენარეთა დამცავი 
ნივთიერებების მისაწოდებელი იარაღები, მა-
თი ნაწილები და ფიტინგები, ყველა ზემოთ ჩა-
მოთვლილი საქონელი შემავალი მე-7 კლასში. 
 

8 – ხელის იარაღები და ინსტრუმენტები (ხე-
ლით სამართი). 
 

9 – სამეცნიერო, გეოდეზიური, ელექტრული, 
ფოტოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზო-
მი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების) 
აპარატურა და ინსტრუმენტები, ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარ-
მოებელი აპარატურა, კაბელები, დამაკავში-
რებლები, გადამრთველები, ანტენები, ინფორ-
მაციის მაგნიტური მატარებლები, საანგარი-
შო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი 
აღჭურვილობა და კომპიუტერები, კომპიუტე-
რული პროგრამები შემავალი მე-9 კლასში. 
 

12 – სატრანსპორტო საშუალებები, ხმელეთ-
ზე გადასაადგილებელი აპარატები და მათი 
ნაწილები და ფიტინგები, ტრაქტორები, მტვი-
რთავები, ტრაქტორები, შეერთებები, ამძრავე-
ბი, ჰიდრავლიკური და მექანიკური აპარატურა 
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისა-
თვის, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონელი 
შემავალი მე-12 კლასში, გარდა ავტომობილე-
ბისა . 
 

14 – ძვირფასი ლითონები და მათი შენადნობე-
ბი და მათგან დამზადებული ან დაფარული 
ნაკეთობები შემავალი მე-14 კლასში; საიუვე-
ლირო ნაწარმი (ძვირფასეულობა), საათები 
და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი (შეტა-
ნილი მე-16 კლასში); ნაბეჭდი პროდუქცია, მა-
სალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის, ფოტო-
სურათები, საწერ-ქაღალდის საქონელი, ოფი-
სის საკუთვნო, სასწავლო მასალა და თვალ-
საჩინოება, ბანქო, პლასტმასის მასალა შეფუ-
თვისათვის, გაზეთები და პერიოდული გამო-
ცემები, გადასაყვანი სურათები, დიაგრამები, 
სწრაფჩამკერები, კონვერტები, სახელმძღვანე-
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ლოები (ცნობარები), პროსპექტები, ფოტო-
გრაფიები, სურათები, გეგმები, გეოგრაფიული 
რუქები. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია და მათი ნა-
წარმი შემავალი მე-18 კლასში, ჩემოდნები და 
სამგზავრო ჩანთები (საკვოიაჟები), ქოლგები 
და მზის ქოლგები. 
 

21 – სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავები-
სათვის, დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუ-
შავებული მინა, მინის, ფაიფურისა და ქაშა-
ნურის ნაკეთობები შეტანილი 21-ე კლასში. 
 

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, ტან-
საცმლის ეტიკეტები შემავალი 24-ე კლასში. 
 

25 – ტანსაცმელი, მოკლესახელოიანი მაისუ-
რების, ფუფაიკების, პერანგების, შარვლების, 
პიჯაკების (ქურთუკები), ჟილეტების, კომბინე-
ზონების, პალტოების, კოსტიუმების, შარფე-
ბის ჩათვლით, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშობები და სათამაშოები, ტანვარჯი-
შისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქო-
ნელი, მანქანებისა და სატრანსპორტო საშუა-
ლებების სათამაშო მოდელები შეტანილი 28-ე 
კლასში. 
 

31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები, ასევე, მარცვლეული (შე-
ტანილი 31-ე კლასში). 
 

35 – რეკლამა, სარეკლამო მასალების გავრ-
ცელება, თვითღირებულების ანალიზი, საქ-
მიანობის შეფასება, ახალი და გამოყენებული 
მანქანების შეფასება, დახმარების გაწევა ბი-
ზნესის მართვის საკითხებში, ბიზნეს ინფორ-
მაციით უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზაში 
ინფორმაციის შეგროვება და უზრუნველყოფა, 
საქონლის დემონსტრირება, პირდაპირი (შუა-
მავლის გარეშე) მარკეტინგული მომსახურე-
ბა, ბაზრის გამოკვლევა, ბაზრის შესწავლა, 
სტატისტიკური ინფორმაციით უზრუნველყო-
ფა. 
 

36 – დაზღვევა, ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა, ფულად-საკრედიტო ოპერაციები, 
საფინანსო მომსახურება, მანქანების გაქირა-
ვება და განვადება - იჯარის დაფინანსება. 
 

37 – მანქანების რემონტი და ტექნიკური მომ-
სახურება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები, კომუნიკაცია კომ-
პიუტერული ტერმინალების საშუალებით, შე-
ტყობინებებისა და გამოსახულებების გადა-
ცემა, მართვადი კომუნიკაციები, მართვადი 
კომუნიკაციები ელექტროწრედის ან ოპტიკუ-
რი ტალღსატარის საშუალებით, ელექტრონუ-
ლი ფოსტა, ინფორმაცია ტელეკომუნიკაციის 
შესახებ. 
 

42 – სამეცნიერო და სამრეწველო გამოკვლე-
ვები, კომპიუტერული პროგრამირება. 
 

44 – სასოფლო-სამეურნეო მომსახურება, სა-
სოფლო-სამეურნეო მანქანებისა და მოწყობი-
ლობების გაქირავება და იჯარა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71728 A 
(210) AM 071728 
(220) 2013 04 08 
(731) კლაას კგაა მბჰ 

მიუნსტერშტრასე 33, 33428 ჰარსევინკელი,  
გერმანია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

CLAAS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
2 – საღებავები, ჭიქური, ლაქები, საგრუნტავე-
ბი, ანტიკოროზიული პრეპარატები, საფარები 
(საღებავები) სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის და სატრანსპორტო საშუალებების ნა-
წილებისათვის. 
 

4 – სამრეწველო დანიშნულების ზეთები და 
ცხიმები, საპოხები, საწვავი, დანამატები საწ-
ვავისათვის. 
 

6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, სახელდობრ, ლითონის ნაკეთობები, 
საკეტი ნაწარმი; ლითონის ნაკეთობები, შეტა-
ნილი მე-6 კლასში, სახელდობრ, დამაფიქსი-
რებელი, სამაგრ-მომჭერი და მამჭიდროებელი 
მოწყობილობები, საბჯენები, შემზღუდველე-
ბი, ღვედები, საყელოები, ქანჩები, ბოლტები, 
ჭანჭიკები, რგოლები, ნემსები, შუასადებები, 
სადებები, გადაბმის ელემენტები, შემაერთებ-
ლები, კავები (კაუჭები), მოქლონები, ჯაჭვები, 
შკივები (ამძრავები), ასევე, სხვა კომპონენტე-
ბი და ნაწილები თვითმავალი მანქანებისათ-
ვის შეტანილი მე-6 კლასში. 
 

7 – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მან-
ქანები და ჩარხები; არახელით სამართი სასო-
ფლო-სამეურნეო იარაღები, სახელდობრ, კო-
მბაინები, ფურაჟის დასამზადებელი (სათიბ-
საცელი მანქანები), საფუთი პრესები, სასოფ-
ლო-სამეურნეო (ფერმის) დანიშნულების ტრა-
ქტორები, სასოფლო-სამეურნეო სატრანსპორ-
ტო მოწყობილობები, თვითმტვირთავები, სა-
თიბ-სამკალი მანქანები, თივასაბრუნები და 
ზვინის დამდგმელები, ნიადაგის კულტივაცი-
ისათვის განკუთვნილი მანქანები და იარაღე-
ბი, სათესი მანქანები, სასუქისა და მცენარეთა 
დამცავი ნივთიერებების მისაწოდებელი იარა-
ღები და მათი ნაწილები და ფიტინგები, ყველა 
ზემოთ ჩამოთვლილი საქონელი შეტანილი მე-
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7 კლასში, მანქანის ღვედები, ჩობლები (მანქა-
ნის ნაწილები). 
 

8 – ხელით სამართი იარაღები და ინსტრუ-
მენტები განკუთვნილი სასოფლო-სამეურნეო 
მიზნებისთვის. 
 

9 – სამეცნიერო, გეოდეზიური, ელექტრული, 
ფოტოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზო-
მი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების) 
აპარატურა და ინსტრუმენტები, ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარ-
მოებელი აპარატურა, კაბელები, დამაკავში-
რებლები, გადამრთველები, ანტენები, ინფორ-
მაციის მაგნიტური მატარებლები, საანგარი-
შო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი 
აღჭურვილობა და კომპიუტერები, კომპიუტე-
რული პროგრამები შეტანილი მე-9 კლასში. 
 

12 – სატრანსპორტო საშუალებები, ხმელეთ-
ზე, ჰაერში და წყალზე გადასაადგილებელი 
აპარატები და მათი ნაწილები და ფიტინგები, 
შეტანილი მე-12 კლასში; ტრაქტორები, მტვი-
რთავები, გადაბმის ქუროები, ამძრავები, ჰიდ-
რავლიკური და მექანიკური აპარატურა სახმე-
ლეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონელი შეტა-
ნილი მე-12 კლასში. 
 

14 – ძვირფასი ლითონები და მათი შენადნო-
ბები და მათგან დამზადებული ან დაფარული 
ნაკეთობები, რომელიც არ არის შეტანილი 
სხვა კლასში; საიუველირო ნაწარმი (ძვირფა-
სეულობა); ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა 
ქრონომეტრული ხელსაწყოები. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, შე-
ტანილი მე-16 კლასში; ნაბეჭდი პროდუქცია, 
მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის, ფო-
ტოსურათები, საწერ-ქაღალდის საქონელი, 
ოფისის საკუთვნო, გარდა ავეჯისა, სასწავ-
ლო მასალა და თვალსაჩინოება, პლასტმასის 
მასალა შეფუთვისათვის, გაზეთები და პერიო-
დული გამოცემები, გადასაყვანი სურათები, 
დიაგრამები, სწრაფჩამკერები, კონვერტები, 
სახელმძღვანელოები (ცნობარები), პროსპექ-
ტები, ფოტოგრაფიები, სურათები, გეგმები, 
გეოგრაფიული რუქები. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია და მათი ნა-
წარმი შეტანილი მე-18 კლასში, ჩემოდნები და 
სამგზავრო ჩანთები (საკვოიაჟები), ქოლგები 
და მზის ქოლგები. 
 

21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული, დაუმუშავებელი ან ნახევრად 
დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარ-
და), მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკე-
თობები შეტანილი 21-ე კლასში. 
 

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, ტან-
საცმლის ეტიკეტები შეტანილი 24-ე კლასში. 
 

25 – ტანსაცმელი, მოკლესახელოიანი მაისუ-
რების, ფუფაიკების, პერანგების, შარვლების, 
პიჯაკების (ქურთუკები), ჟილეტების, კომბინე-
ზონების, პალტოების, კოსტიუმების, შარფე-
ბის ჩათვლით, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშობები და სათამაშოები, სათამაშო 
ბანქო, ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის გან-
კუთვნილი საქონელი, მანქანებისა და სატ-
რანსპორტო საშუალებების სათამაშო მოდე-
ლები შეტანილი 28-ე კლასში. 
 

31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები, ასევე, მარცვლეული შეტა-
ნილი 31-ე კლასში. 
 

35 – რეკლამა, სარეკლამო მასალების გავრ-
ცელება, თვითღირებულების ანალიზი, საქმი-
ანობის შეფასება, დახმარების გაწევა ბიზნე-
სის მართვის საკითხებში, ბიზნეს ინფორმაცი-
ით უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზაში ინ-
ფორმაციის შეგროვება და უზრუნველყოფა, 
საქონლის დემონსტრირება, პირდაპირი (შუა-
მავლის გარეშე) მარკეტინგული მომსახურე-
ბა, ბაზრის გამოკვლევა, ბაზრის შესწავლა, 
სტატისტიკური ინფორმაციით უზრუნველყო-
ფა. 
 

36 – დაზღვევა, ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა, ფულად-საკრედიტო ოპერაციები, 
საფინანსო მომსახურება, ახალი და გამოყენე-
ბული მანქანების შეფასება. 
 

37 – მანქანების რემონტი და ტექნიკური მომ-
სახურება, ახალი და გამოყენებული მანქანე-
ბის გაქირავება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები, კომუნიკაცია კომ-
პიუტერული ტერმინალების საშუალებით, შე-
ტყობინებებისა და გამოსახულებების გადა-
ცემა, უსადენო კომუნიკაციები, ხაზზე დაფუძ-
ნებული კომუნიკაციები ელექტროწრედის ან 
ოპტიკური ტალღსატარის საშუალებით, ელ-
ექტრონული ფოსტა, ინფორმაცია ტელეკომუ-
ნიკაციის შესახებ; ინტერნეტის საშუალებით 
ბიზნეს ინფორმაციაში შეღწევის უზრუნველ-
ყოფა; ინტერნეტის საშუალებით სტატისტი-
კურ ინფორმაციაში შეღწევის უზრუნველყო-
ფა. 
 

42 – სამეცნიერო და სამრეწველო გამოკვლე-
ვები, კომპიუტერული პროგრამირება. 
 

44 – სასოფლო-სამეურნეო მომსახურება; მან-
ქანების და სასოფლო-სამეურნეო მოწყობი-
ლობების გაქირავება და იჯარა. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 71729 A 
(210) AM 071729 
(220) 2013 04 08 
(731) ცენტრო ნაციონალ დე სანიდად 

აგროპეკუარია (ცენსა) 
კარეტერა დე ტაპასტე ი 8 ვიას, სან-ხოსე,  
დე-ლას-ლახასი, პროვინცია მაიაბეკე, 
კუბა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

SURFACEN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ბუნებრივი სურფაქტანტები (ზედაპირუ-
ლად აქტიური ნივთიერებები) ადამიანისათვის 
თერაპიული გამოყენებისათვის, ახალშობი-
ლებისათვის სხვა დაავადებასთან ერთად სა-
სუნთქი გზების უკმარისობის სინდრომის 
(SDRN) მკურნალობისათვის. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71730 A 
(210) AM 071730 
(220) 2013 04 08 
(731) ინტერნეშენელ ფუდსტაფს კო. ლლკ 

ალ-ვაჰდა სტრით, ინდასტრიალ ეარია  
No 1, ს/ყ 4115 შარჯა, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

SUNNY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – საკვები ზეთები, ცხიმები, გი (კამეჩის 
რძისგან დამზადებული თხევადი ერბო), მარ-
გარინი, კარაქი, წვნიანის პროდუქტები, რძე 
და რძის პროდუქტები, არომატიზირებული 
რძე, რძის კოქტეილები, ხორცი, თევზი, ფრინ-
ველის ხორცი და ნანადირევი, ხორცის ექს-
ტრაქტები, დაკონსერვებული, გამხმარი ან 
თბურად დამუშავებული ხილი და ბოსტნეუ-
ლი, ყველა ტიპის და სახეობის მოსართავები 
(შიგთავსები) არა რძის პროდუქტებისგან დამ-
ზადებულების ჩათვლით, ათქვეფილი ნაღები, 
ჟელე, ჯემები (მურაბები), კომპოტები, კვერც-
ხი, კარტოფილის და არა კარტოფილის ფუძე-
ზე დამზადებული წასახემსებელი საკვების 
კომპონენტები, წვრილად დაჭრილი შემწვარი 
კარტოფილი და კარტოფილის ჩიპსები. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(260) AM 2014 71765 A 
(210) AM 071765 
(220) 2013 04 10 
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ. 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

SOLANTIOX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – კანის მოვლის პრეპარატები, სახეზე და 
ტანზე გამოყენებისათვის განკუთვნილი კოს-
მეტიკური პრეპარატები; მზის სხივებისგან 
დამცავი პრეპარატები, როგორიცაა მზისგან 
დამცავი საშუალებები, პრეპარატები ნამზეუ-
რისთვის და ნამზეურის შემდეგ გამოსაყენე-
ბელი პრეპარატები. 
 

5 – ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიე-
რებები; სამკურნალო დანიშნულების პრეპა-
რატები კანისთვის, თმებისთვის და თავის კა-
ნისთვის; სამკურნალო დანიშნულების მალა-
მოები და კრემები განკუთვნილი ნამზეურის 
(მზისგან დამწვრობის) თავიდან აცილების 
და/ან შემსუბუქებისთვის; კანის სამკურნალო 
კრემები და ლოსიონები; მზისგან დამცავი და 
ფოტოდამცავი სამკურნალო პრეპარატები; 
მზისგან დამცავი სამკურნალო საშუალებები; 
კანის სამკურნალო გამწმენდი საშუალებები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71806 A 
(210) AM 071806 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MARFAK 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
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 #8  2014 04 25 

 
24

(260) AM 2014 71807 A 
(210) AM 071807 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ  

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MEROPA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71809 A 
(210) AM 071809 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MOTEX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71810 A 
(210) AM 071810 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MULTIFAK 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2014 71811 A 
(210) AM 071811 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

MULTIGEAR 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71812 A 
(210) AM 071812 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

NOVATEX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71813 A 
(210) AM 071813 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

OMNIS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 71814 A 
(210) AM 071814 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

PINNACLE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტა-
ნილი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71815 A 
(210) AM 071815 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

PMO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71816 A 
(210) AM 071816 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

QUENCHTEX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – ნავთობპროდუქტები და ნავთობის დერივა-
ტები; გამაგრილებელი სითხეების სახით გა-
მოსაყენებელი საპოხი ზეთები და ცხიმები შე-
ტანილი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2014 71817 A 
(210) AM 071817 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

RANDO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71818 A 
(210) AM 071818 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

REGAL 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და 
ცხიმები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; 
ჰიდრავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები 
შეტანილი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71819 A 
(210) AM 071819 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

STARPLEX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 71820 A 
(210) AM 071820 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

SYNLUBE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71821 A 
(210) AM 071821 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TECHRON 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
1 – გაზოლინის (ბენზინის) დანამატები და ძრა-
ვის საწვავის დანამატები შეტანილი კლასში 1. 
 

4 – ძრავის საწვავები და საპოხი ზეთები და 
ცხიმები შეტანილი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71822 A 
(210) AM 071822 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TEXACO RUSTPROOF 
(591) შავ-თეთრი 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "RUSTPROOF" არ 
ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას. 
(511)  
2 – ჟანგისაგან დამცავი ქიმიური პრეპარატები 
შეტანილი მე-2 კლასში. 
 

4 – სამრეწველო დანიშნულების (ტექნიკური) 
ზეთები და ცხიმები; ნავთობპროდუქტები და 
საწვავი შეტანილი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 71823 A 
(210) AM 071823 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TEXAFORM 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71824 A 
(210) AM 071824 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TEXAMATIC 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71825 A 
(210) AM 071825 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TEXANDO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
 
 



                                                    sasaqonlo niSnebi
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(260) AM 2014 71826 A 
(210) AM 071826 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TEXATHERM 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71827 A 
(210) AM 071827 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TEXCLAD 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71828 A 
(210) AM 071828 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TEXNAP 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2014 71829 A 
(210) AM 071829 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

TEXTRAN 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71831 A 
(210) AM 071831 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

URSA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიის ზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71832 A 
(210) AM 071832 
(220) 2013 04 12 
(731) შევრონ ინტელექტუალ პროპერტი ლლკ 

6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რა- 
მონი, კალიფორნიის შტატი 94583, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

WAY LUBRICANT 
(591) შავ-თეთრი 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "LUBRICANT" არ 
ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ 
დაცვას. 
(511)  
4 – საპოხი ზეთები და ცხიმები; სამრეწველო 
დანიშნულების (ტექნიკური) ზეთები და ცხი-
მები; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; ჰიდ-
რავლიკური და ტრანსმისიისზეთები შეტანი-
ლი მე-4 კლასი. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 71863 A 
(210) AM 071863 
(220) 2013 04 15 
(731) პფაიზერ ინკ. 

235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკის შტატი 10017, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

XELJANZ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინა-
ლური დანიშნულების დიეტური საკვები პრო-
დუქტები და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; სა-
კვები დანამატები ადამიანისთვის და ცხოვე-
ლებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; 
კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის და-
სამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი 
საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
რებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბი-
ციდები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71924 A 
(210) AM 071924 
(220) 2013 04 17 
(731) სტაფორდ-მილერ (ირლანდია) ლიმითიდ 

კლჩერეინ, იუგელ როუდ, დანგარვანი,  
კო. უოტაფორდ, ირლანდია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

SENSODYNE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
10 – სტომატოლოგიური სინები (ლანგრები) 
გამათეთრებელი პრეპარატებისთვის. 
 

21 – კბილის ჯაგრისები, კბილის საჩიჩქნები, 
კბილთაშუა ადგილების საწმენდი ძაფები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72147 A 
(210) AM 072147 
(220) 2013 05 08 
(731) შპს "Timeless" 

რუსთაველის გამზ. 46, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯოჯუა 
(540)  

 
(591) წითელი, ლურჯი 
(531) 27.05.01-27.05.21-29.01.12- 

(511)  
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიში-
სა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონე-
ლი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაძვისხის მორთულობა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72148 A 
(210) AM 072148 
(220) 2013 05 08 
(731) შპს "Timeless" 

რუსთაველის გამზ. 46, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯოჯუა 
(540)  

SANTA FE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72149 A 
(210) AM 072149 
(220) 2013 05 08 
(731) შპს "Timeless" 

რუსთაველის გამზ. 46, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯოჯუა 
(540)  

MEGATOYS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიში-
სა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონე-
ლი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაძვისხის მორთულობა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72701 A 
(210) AM 072701 
(220) 2013 06 14 
(731) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. #55, 4800, ყვარელი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.02-24.01.10-25.01.05- 
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(511)  
32 – უალკოჰოლო სასმელები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72805 A 
(210) AM 072805 
(220) 2013 06 21 
(731) შპს „კახური“ 

თბილისის გზატკეცილი 1,  2200,  
თელავი, საქართველო 

(540)  

 
(591) წითელი, შავი, თეთრი 
(531) 25.01.19-26.11.07-27.05.01-27.05.21- 

29.01.01- 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა, გარდა სტილიზე-
ბურად ჩაწერილი ასო "K" არ ექვემდებარება 
დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას. 
(511)  
33 – ღვინო. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72806 A 
(210) AM 072806 
(220) 2013 06 21 
(731) შპს „იმერული ეზო“ 

დიდუბე ჩუღურეთის რაიონი, სამხედრო  
გზა ჭიაურელის ქუჩის მიმდებარედ,  
0159, თბილისი, საქართველო 

(540)  

იმერული ეზო 
(591) შავ-თეთრი 
 (511)  
30 – პური, ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნა-
წარმი, კულინარული ნაწარმი (შემავალი ამ 
კლასში), ხაჭაპური, ღვეზელი, ფიჩინი, კუბდა-
რი, პიცა. 
 

43 – საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა, 
რესტორნები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72835 A 
(210) AM 072835 
(220) 2013 06 26 
(731) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

საფოსტო ყუთი 61051, ჯებელ  
ალის თავისუფალი ზონა, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) დავით ბიბილური 
(540)  

 
(591) ღია ყვითელი, მუქი ყავისფერი, მწვანე,  

სალათისფერი, ცისფერი, თეთრი 
(531) 03.04.02-06.19.11-25.03.03-26.01.21- 

28.05.00-29.01.15- 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "100% НАТУРАЛЬ-
НОЕ МАСЛО" არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ 
სამართლებრივ დაცვას. 
 (511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები, 
კარაქი და საკვები ცხიმები. 
 

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

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72836 A 
(210) AM 072836 
(220) 2013 06 26 
(731) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

საფოსტო ყუთი 61051, ჯებელ  
ალის თავისუფალი ზონა, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

(740) დავით ბიბილური 
(540)  

XOMAN FARM 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები, 
კარაქი და საკვები ცხიმები. 
 

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

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72869 A 
(210) AM 072869 
(220) 2013 06 27 
(731) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) წითელი, ლურჯი, შავი, თეთრი, რუხი 
(531) 04.05.04-26.01.19-27.05.02-29.01.13- 
(511)  
12 – საბურავები; აღდგენილი საბურავები; კა-
მერები საბურავებისთვის (სალტეებისთვის); 
თვლები; საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმ-
დგენი პროტექტორის რეზინები; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების თვლის ფერსოები და შა-
ლითები; წინასწარ მომზადებული პროტექტო-
რები; საბურავის სარქველები (ვენტილები). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72870 A 
(210) AM 072870 
(220) 2013 06 27 
(731) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშნ 

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

(740) შალვა გვარამაძე 
 (540)  

 
(591) წითელი, ლურჯი, შავი, თეთრი, რუხი 
(531) 04.05.04-26.01.19-27.05.02-29.01.13- 
(511)  
12 – საბურავები; აღდგენილი საბურავები; კა-
მერები საბურავებისთვის (სალტეებისთვის); 
თვლები; საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმ-
დგენი პროტექტორის რეზინები; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების თვლის ფერსოები და შა-
ლითები; წინასწარ მომზადებული პროტექტო-
რები; საბურავის სარქველები (ვენტილები). 
_________________________________________ 
 
 

(260) AM 2014 72871 A 
(210) AM 072871 
(220) 2013 06 27 
(731) ს.კ. ჯონსონ & სან, ინკ. 

უისკონსინის კორპორაცია, 1525 ჰოუვ  
სტრიტი, რასინი, უისკონსინის შტატი  
53403-2236, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

RAID MAX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – პრეპარატები მავნე მცენარეების და ცხოვ-
ელების განადგურებისა და ლიკვიდაციისათ-
ვის; ინსექტიციდები; ჩრჩილისაგან დამცავი 
პრეპარატები, რეპელენტები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72878 A 
(210) AM 072878 
(220) 2013 06 28 
(731) დაბლ A (1991) პაბლიკ კომპანი ლიმიტიდ 

1 მოო 2, თატოომ, სრიმაჰაფოტი,  
პრაჩინბური, ტაილანდი 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 25.07.20-26.01.06- 
(511)  
16 – ქაღალდი; მუყაო; მასალა საამკინძაო სა-
მუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქა-
ღალდის საქონელი; საკანცელარიო საქონელი; 
საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო და-
ნიშნულების მწებავი ნივთიერებები; ფუნჯები; 
საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავე-
ჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსა-
ჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შე-
საფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლი-
შე, წიგნები, ბუკლეტები, ასლის გადასაღები 
ქაღალდი, კალმები, კალმისტრები; სახაზავები, 
ფანქრები,  რვეულები, უბის წიგნაკები. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72879 A 
(210) AM 072879 
(220) 2013 06 28 
(731) პოლმარკ კარდს, ინკორპორეიტიდ 

2501 მაკგი ტრეფიკუეი, კანზას-სიტი,  
მისური 64108, აშშ 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

ჰოლმარკ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72882 A 
(210) AM 072882 
(220) 2013 06 28 
(731) ანდელი გრუპ კო., ლტდ. 

No.208 ვეიქი როუდი, იუექინგ ეკონომიკ  
დივოლოპმენტ ზოუნი, იუექინგი,  
ჟეჯიანგი 325600, ჩინეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511)  
9 – სტაბილიზებული ძაბვის წყარო; გადამრთ-
ველები, ელექტრული; ავტომატური გამომრთ-
ველები; რელეები, ელექტრული; სინათლის 
დიმერები (რეგულატორები), ელექტრული; ძა-
ბვის ნახტომის პროტექტორები; შტეფსელის 
ჩანგლები, როზეტები და სხვა კონტაქტები 
[ელექტრული შეერთებები]; გამანაწილებელი 
კოლოფები [ელექტრობის]; სადენები [ელექ-
ტრობის]; ელექტრული კაბელები; გამზომი 
ხელსაწყოები, ელექტრული; სასიგნალო ფარ-
ნები; სასიგნალო მოწყობილობები; ტრანს-
ფორმატორები [ელექტრობის]; დენის გამმარ-
თველები; ელექტრო-კაბელების ქუროები; მე-
ხამრიდები; ინვერტერები [ელექტრობის]. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72893 A 
(210) AM 072893 
(220) 2013 07 01 
(731) ალდო გრუპ ინტერნეშენელ აგ 

შოხენმიულერშტრასე 6, 6340 ბარი,  
შვეიცარია 

(740) პავლე მეიფარიანი 
(540)  

ALDO ACCESSORIES 
(591) შავ-თეთრი 

(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლი-
ანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "ACCESSORIES" 
არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებ-
რივ დაცვას. 
(511)  
18 – სამგზავრო ჩანთები, პორტფელები, საქა-
ღალდეები, ზურგჩანთები (სასკოლო), დიდი 
ზომის (სამეურნეო) ჩანთები, სანივთე ტომ-
რები, სპორტული ჩანთები, ფეხსაცმლისათ-
ვის განკუთვნილი ჩანთები, ზურგჩანთები, 
ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები, პასპორტის 
შალითები, საწერი საკუთნოსათვის განკუთვ-
ნილი ნესესერები, ქალის ხელჩანთები, პორტ-
მონეები, პორტმონეები მონეტებისათვის, გა-
საღების ბუდეები, დიპლომატი-პორტფელები, 
ატაშე-კეისები, კომპიუტერების შალითები, 
მობილური ტელეფონების შალითები და ბუ-
დეები, საფულეები, საკრედიტო ბარათების 
შალითები, ქოლგები. 
 

25 – მამაკაცის, ქალის და ბავშვის ფეხსაცმე-
ლი, სახელდობრ, ტუფლები, ჩექმები, ბუცები, 
ყელიანი ფეხსაცმელი, მსუბუქი ტყავის ფეხ-
საცმელი, სასეირნოდ განკუთვნილი ფეხსაც-
მელი (მოკლექუსლიანი), ბოტასები, ათლეტი-
კისათვის განკუთვნილი ფეხსაცმელი, სანდ-
ლები და ჩუსტები; ფეხსაცმლის საკუთნო, სა-
ხელდობრ, ღაბაშები, ჩასვადი ღაბაშები, მო-
ცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმლის სამარ-
ჯვეები, სითბოს შემნახველი ღაბაშები; ტან-
საცმელი, სახელდობრ, პალტოები, ქურთუკე-
ბი, ჟაკეტები, პიჯაკები, მაისურები, აჭიმები, 
საბანაო კოსტიუმები, შარფები, ხელთათმანე-
ბი, უთითო თათმანი, ხელჯაგები, ქუდები 
(შლაპები), ღვედები, ქამრები, ჰალსტუხები, 
ტრიკოტაჟის ნაწარმი, კოლგოტები, გამაშები 
და გეტრები (თბილი), წინდები; ტყავისა და 
ზამშის ტანსაცმელი, სახელდობრ, პალტოე-
ბი, ქურთუკები, ჟილეტები, პიჯაკები, ღვედე-
ბი, ქამრები, ხელთათმანები. 
 

35 – საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით მომსახუ-
რება, „ონ-ლაინური“ საცალო ვაჭრობის მომ-
სახურება მზის სათვალეების, მოდის აქსესუა-
რების, ჩანთების, ფეხსაცმლის აქსესუარების, 
ტანსაცმლის, ტყავისა და ზამშის ტანსაცმ-
ლის, თმის მორთულობის სფეროში.  
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    sasaqonlo niSnebi 
 
 

 
 #8  2014 04 25 

 
32

(260) AM 2014 72906 A 
(210) AM 072906 
(220) 2013 07 01 
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

სონერალი 
СОНЕРАЛ 
SONERAL 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73266 A 
(210) AM 073266 
(220) 2013 07 30 
(731) შპს „ეგმეტალ გრუპ“ 

ნიკეას 2-შესახვევი, 7/17, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) ყვითელი, ოქროსფერი, შავი 
(531) 05.05.04-25.01.05-28.19.00-29.01.15- 
(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლი-
ანობაში. სიტყვიერი აღნიშვნები არ ექვემდება-
რება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას. 
(511)  
29 – ზეთი და საკვები ცხიმები. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

) AM 2014 73338 A 

ორეიშენ 
კუეი, დულუთი,  

(740) ი 

(260
(210) AM 073338 
(220) 2013 08 01 
(731) აგკო კორპ

4205 რივერ გრინ პარ
ჯორჯია 30096, აშშ 
გიორგი თაქთაქიშვილ

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 

3.12-26.11.09- 

ნქანები, დანადგარები, ინსტრუმენტები 

სოფლის 

_________________ 

) AM 2014 73387 A 

 აქციონერნოე ობშესტვო  

ასტ, 620085,  

(740) 

(531) 26.03.04-26.0
(511)  
7 – მა
და ჩარხები სოფლის მეურნეობაში, მოსავლის 
აღებაში, მებაღეობაში, მეტყევეობაში, მასა-
ლებისა და გრუნტის ჩატვირთვა-განტვირთვა-
ში, ხე-ტყის ჩატვირთვა-განტვირთვაში და სა-
მოქალაქო მშენებლობაში გამოსაყენებლად; 
მანქანები და ძრავები (სახმელეთო სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის 
გარდა); ნაწილები და დეტალები ყველა ზე-
მოთჩამოთვლილი საქონლისათვის. 
 

2 – სატრანსპორტო საშუალებები 1
მეურნეობაში, მოსავლის აღებაში, მებაღეობა-
ში, მეტყევეობაში, მასალებისა და გრუნტის 
ჩატვირთვა-განტვირთვაში, ხე-ტყის ჩატვირთ-
ვა-განტვირთვაში და სამოქალაქო მშენებლო-
ბაში გამოსაყენებლად; სახმელეთო სატრანს-
პორტო საშუალებების მოტორები და ძრავები; 
ნაწილები და დეტალები ყველა ზემოთჩამოთ-
ვლილი საქონლისათვის. 
________________________
 
(260
(210) AM 073387 
(220) 2013 08 05 
(731) ოტკრიტოე

„ჟიროვოი კომბინატ“ 
სვერდლოვსკაია ობლ
ეკატერინბურგ, ულ. ტიტოვა 27,  
რუსეთის ფედერაცია 
ხათუნა იმნაძე 

(540)  

 
(591) ლურჯი, წითელი 

თეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 

(531) 28.05.00-29.01.12- 
(511)  
3 – მა
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გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთ-
ერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის 
ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები. 
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
რინჯი, ტაპიოკა (მაბ ნიოკა) და საგო; ფქვილი 

ისე სა-

) AM 073389 

მუნიქეიშენს, ლლკ 
ერი პლეისი, სილვერ  

(740) 
(540)  

X 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  

წერილი აუდიოვიზუალური 
რები, აუდიოლენტები, ვიდეოდისკები, 

ი

ფ

 

უთვნილი მიმდინარე მულ-

ფ

ელ

) AM 073390 

მუნიქეიშენს, ლლკ 
ერი პლეისი, სილვერ  

(740) 
(540)  

URBO XTRA 
(5

წერილი აუდიოვიზუალური 
რები, აუდიოლენტები, ვიდეოდისკები, 

ი

და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფ
მსახური. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73389 A 
(210
(220) 2013 08 06 
(731) დისქავერი ქო

უან დისქავ
სპრინგი, მერილენდი 20910, აშშ 
თამაზ შილაკაძე 

DT

9 – წინასწარ ჩა
ჩანაწე
კომპაქტ-დისკები, DVD-ები და CD-ROM-ებზე 
ჩაწერილი მულტიმედიური პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, ყველა გამოხატული ადამიანთა 
საერთო ინტერესების თემატიკით; წინასწარ 
ჩაწერილი ჩასატვირთი ვიდეოკლიპები, წინას-
წარ ჩაწერილი აუდიოკლიპები, ტექსტი და 
გრაფიკა შენახული ელექტრონულ პერსონა-
ლურ კომპიუტერებსა და პორტატულ უსადე-
ნო მოწყობილობებზე, ყველა გამოხატული 
ადამიანთა საერთო ინტერესების თემატიკით. 
 

38 – კავშირის სამსახურები, კერძოდ, დენადი 
მის და აუდიოვიზუალური ჩანაწერების გა-ხ

დაცემა ინტერნეტის, საკაბელო ქსელების, 
უსადენო ქსელების, თანამგზავრის ან ინტერ-
აქტიულ  მულტიმედიური ქსელების მეშვეო-
ბით; აუდიო და ვიდეო მაუწყებლობის მომსა-
ხურება ინტერნეტის მეშვეობით; ინფორმაცი-
ის გადაცემა აუდიოვიზუალურ სფეროში; ტე-
ლემაუწყებლობის მომსახურება; საკაბელო 
ტელემაუწყებლობა; თანამგზავრული ტელე-

მაუწყებლობა; გასართობი საინ ორმაციო 
შინაარსების ელექტრონული გადაცემის ტი-
პის მობილური მედიამომსახურება; პოდკას-
ტინგური მომსახურება; ვებკასტინგური მომ-
სახურება; მოთხოვნილი ვიდეოს გადაცემის 
მომსახურება; ინტერაქტიური ფორუმების უზ-
რუნველყოფა კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორის შეტყობინებების გადაცემის მიზნით; 
ინტერაქტიური „სასაუბრო ოთახებით“ და 
ელექტრონული განცხადების დაფებით უზ-
რუნველყოფა საერთო ინტერესების მქონე 
მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების გა-
დაცემის მიზნით; 
 

41 – გართობა, კერძოდ, საერთო ინტერესების 
ფეროსთვის განკს
ტიმედიური პროგრამები, გავრცელებული 
სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით მა-
სობრივი ინ ორმაციის გადაცემის მრავალ-
რიცხოვანი ფორმების გზით; მიმდინარე სატე-
ლევიზიო პროგრამებთან დაკავშირებული გა-
სართობი ინფორმაციით უზრუნველყოფა 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვე-
ობით; სატ ევიზიო პროგრამების წარმოება; 
მულტიმედიური პროგრამების წარმოება; ფი-
ლმების წარმოება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73390 A 
(210
(220) 2013 08 06 
(731) დისქავერი ქო

უან დისქავ
სპრინგი, მერილენდი 20910, აშშ 
თამაზ შილაკაძე 

DISCOVERY T
(591) შავ-თეთრი 

11)  
9 – წინასწარ ჩა
ჩანაწე
კომპაქტ-დისკები, DVD-ები და CD-ROM-ებზე 
ჩაწერილი მულტიმედიური პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, ყველა გამოხატული ადამიანთა 
საერთო ინტერესების თემატიკით; წინასწარ 
ჩაწერილი ჩასატვირთი ვიდეოკლიპები, წინას-
წარ ჩაწერილი აუდიოკლიპები, ტექსტი და 
გრაფიკა შენახული ელექტრონულ პერსონა-
ლურ კომპიუტერებსა და პორტატულ უსადე-
ნო მოწყობილობებზე, ყველა გამოხატული 
ადამიანთა საერთო ინტერესების თემატიკით. 
 

38 – კავშირის სამსახურები, კერძოდ, დენადი 
მის და აუდიოვიზუალური ჩანაწერების გა-ხ

დაცემა ინტერნეტის, საკაბელო ქსელების, 
უსადენო ქსელების, თანამგზავრის ან ინტერ-
აქტიულ  მულტიმედიური ქსელების მეშვეო-
ბით; აუდიო და ვიდეო მაუწყებლობის მომ-
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სახურება ინტერნეტის მეშვეობით; ინფორმა-
ციის გადაცემა აუდიოვიზუალურ სფეროში; 
ტელემაუწყებლობის მომსახურება; საკაბელო 
ტელემაუწყებლობა; თანამგზავრული ტელე-
მაუწყებლობა; გასართობი საინფორმაციო 
შინაარსების ელექტრონული გადაცემის ტი-
პის მობილური მედიამომსახურება; პოდკას-
ტინგური მომსახურება; ვებკასტინგური მომ-
სახურება; მოთხოვნილი ვიდეოს გადაცემის 
მომსახურება; ინტერაქტიური ფორუმების უზ-
რუნველყოფა კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორის შეტყობინებების გადაცემის მიზნით; 
ინტერაქტიური „სასაუბრო ოთახებით“ და 
ელექტრონული განცხადების დაფებით უზ-
რუნველყოფა საერთო ინტერესების მქონე 
მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების გა-
დაცემის მიზნით; 
 

41 – გართობა, კერძოდ, საერთო ინტერესების 
სფეროსთვის განკ

 

უთვნილი მიმდინარე მულ-

ტ

) AM 073450 

რონ სპ. ზ ო.ო. 
კა 145 სტრ., გოსტინი, 63-800,  

(740) 
(540)  

ტიმედიური პროგრამები, გავრცელებული 
სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით მასო-
ბრივი ინფორმაციის გადაცემის მრავალრიც-
ხოვანი ფორმების გზით; მიმდინარე სატელე-
ვიზიო პროგრამებთან დაკავშირებული გა-
სართობი ინფორმაციით უზრუნველყოფა 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშ-
ვეობით; სა ელევიზიო პროგრამების წარმოე-
ბა; მულტიმედიური პროგრამების წარმოება; 
ფილმების წარმოება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73450 A 
(210
(220) 2013 08 08 
(731) ვიქს- ფილტ

ვროცლავს
პოლონეთი 
თამაზ შილაკაძე 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.05-27.01.06-27.05.17- 

ტრიჯები, აპა-
ა და მასალები ფილტრაციისათვის, 

 წყალზე გადასაადგილებელი 

) AM 2014 73847 A 
) AM 073847 

აქქო ენდ სიგარეტტე  
ს 

დანია 
(740) ძე 
(540)  

(260
(210
(220) 2013 09 04 
(731) იუნიონ თობ

ინდასთრი
პ.ო. ბოქს 851015, ამანი 11185, იორ
ქეთევან წაქა

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.09.07-26.03.23- 

რი, სიგარეტები, პაპი-
ი. 

) AM 073868 

 გრუპ კორპ“ 
ალოს რაიონი, ად.  

ილისი,  

(740) 
(540)  

ი 

УНИБОЛИЛ	
(591) შავ-თე
(511)  

 და ვეტერინარული პრე-
ები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიე-

(511)  
34 – სიგარეტის ფილტ
როსებ
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 73868 A 
(210
(220) 2013 09 05 
(731) შპს „უნიმედ

ვაკე-საბურთ
მიცკევიჩის ქ. 29, ბ. 61, თბ
საქართველო 
ალექსანდრე ამაშუკელი 

უნიბოლილ
UNIBOLIL 

თრი 

5 – ფარმაცევტული
პარატ
ნური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბ-
ჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
_________________________________________ 

(511)  
7 – ფილტრები, ფილტრის კარ
რატურ
მათ შორის, შიგაწვის ძრავებისათვის; ფილტ-
რები (მანქანისა ან ძრავას ნაწილები). ძრა-
ვების გამონაბოლქვი აირის გამწმენდი მოწ-
ყობილობები. 
 

12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ე, ჰაერში დაზ

აპარატები.  
_________________________________________ 
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(111) M 2014 024653 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 64997 A 
(220) 2012 12 07 
(732) შპს „ივერიული“ 

ვორონინის ქ.11, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024654 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2012 65717 A 
(220) 2012 01 04 
(732) ლელა ასლანიკაშვილი 

გორგასლის ქ.73, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024655 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 67866 A 
(220) 2012 07 04 
(732) ირაკლი ქირია 

გ. ძოწენიძის ქ.5, ბ. 29, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024656 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 69260 A 
(220) 2012 10 16 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024657 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 69540 A 
(220) 2012 11 02 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა 

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

_________________________________________ 

 
 
 
 
(111) M 2014 024658 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 69673 A 
(220) 2012 11 14 
(732) სს ბანკი „რესპუბლიკა“ 

გრიგოლ აბაშიძის ქ. #2, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024659 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 69674 A 
(220) 2012 11 14 
(732) სს ბანკი „რესპუბლიკა“ 

გრიგოლ აბაშიძის ქ. #2, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024660 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 69874 A 
(220) 2012 12 03 
(732) ალ ტანან ჯენერალ ტრეიდინგ კო.  

(ლ.ლ.კ.) 
ს/ყ 3640, დეირა, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024661 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 69993 A 
(220) 2012 12 10 
(732) პოზნანსკე ზაკლადი ზელიარსკე  

ჰერბაპოლ ს.ა. 
ულ. ტოვაროვა 47/51, 61-896, პოზნანი,  
პოლონეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024662 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70021 A 
(220) 2012 12 12 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდზ) 

ინკ. (დელავერის კორპორაცია)  
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტი 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

_________________________________________ 
 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 



                                                    sasaqonlo niSnebi 
 
 

                                                      
 

 #8  2014 04 25 

 
36

(111) M 2014 024663 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70118 A 
(220) 2012 12 21 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024664 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70191 A 
(220) 2012 12 31 
(732) გელა მიქაძე 

ლალიონის შეს. 5, 0101, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024665 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70207 A 
(220) 2013 01 03 
(732) ჩაინა ტობაქოუ გუანგდონგ  

ინდასტრიალ კო., ლტდ. 
8თ-16თ ფლორ, N186, ლინჰექსიჰენგ  
როუდი, ტიანჰი, გუანგჟოუ, ჩინეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024666 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70333 A 
(220) 2013 01 15 
(732) შპს „ივერთა“ 

სანაპიროს ქ.10, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024667 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70334 A 
(220) 2013 01 15 
(732) შპს „ივერთა“ 

სანაპიროს ქ.10, 0108, თბილისი,  
          საქართველო  
________________________________________ 
 
(111) M 2014 024668 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70335 A 
(220) 2013 01 15 
(732) შპს „ივერთა“ 

სანაპიროს ქ.10, 0108, თბილისი,  
          საქართველო  
_________________________________________ 

(111) M 2014 024669 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70704 A 
(220) 2013 02 01 
(732) თემურ სისაური 

დაბა თიანეთი დ. სანიკიძის ქ. 11, 383050, 
თიანეთის რაიონი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024670 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70760 A 
(220) 2013 02 05 
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024671 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70790 A 
(220) 2013 02 07 
(732) შპს „ჯი-ემ-თი მთაწმინდა“ 

თავისუფლების მოედანი N 4, მე-7  
სართული, 0105, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024672 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70907 A 
(220) 2013 02 14 
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ. 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024673 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70918 A 
(220) 2013 02 18 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024674 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 70931 A 
(220) 2013 02 19 
(732) შპს „მატრიქსი“ 

თაყაიშვილის ქ. 80, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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 #8  2014 04 25 

 
37

(111) M 2014 024675 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71334 A 
(220) 2013 03 13 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(აგრეთვე, ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ) 
No. 2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში, 
კანაგავა-კენ, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024676 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71392 A 
(220) 2013 03 18 
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ 

მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი  
კომპანი, ვაშინგტონის კორპორაცია, 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024677 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71408 A 
(220) 2013 03 18 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024678 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71415 A 
(220) 2013 03 19 
(732) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024679 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71416 A 
(220) 2013 03 19 
(732) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

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

_________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 2014 024680 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71418 A 
(220) 2013 03 19 
(732) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024681 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71419 A 
(220) 2013 03 19 
(732) ჰაიატ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024682 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71468 A 
(220) 2013 03 21 
(732) საუთერნ ქომფორტ პროპერტის, ინკ. 

4040 სივიქ სენტა დრაივ, სუიტ 528,  
სან-რაფაელი, კალიფორნია 94903, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024683 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71534 A 
(220) 2013 03 26 
(732) ვიივ ჰელსქეა უკ ლიმიტიდ 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024684 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71535 A 
(220) 2013 03 26 
(732) ვიივ ჰელსქეა უკ ლიმიტიდ 

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

_________________________________________ 
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(111) M 2014 024685 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71579 A 
(220) 2013 03 28 
(732) სანრიო კომპანი, ლტდ 

1-6-1 ოსაკი, შინაგავა-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024686 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71580 A 
(220) 2013 03 28 
(732) სანრიო კომპანი, ლტდ 

1-6-1 ოსაკი, შინაგავა-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024687 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71581 A 
(220) 2013 03 28 
(732) სანრიო კომპანი, ლტდ 

1-6-1 ოსაკი, შინაგავა-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024688 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71601 A 
(220) 2013 04 01 
(732) შპს „ივერთა“ 

სანაპიროს ქ.10, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024689 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71617 A 
(220) 2013 04 01 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) M 2014 024690 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 71698 A 
(220) 2013 04 05 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024691 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 72072 A 
(220) 2013 04 29 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024692 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 72073 A 
(220) 2013 04 29 
(732) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024693 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 72174 A 
(220) 2013 05 10 
(732) შპს „ეკორესტი“ 

მესხეთის ქ.29ა, ბ. 15, 1200, ბორჯომი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2014 024694 R 
(151) 2014 04 15 
(181) 2024 04 15 
(260) AM 2013 72384 A 
(220) 2013 05 28 
(732) ჟენგჟოუ იუტონგ გრუპ კო., ლტდ. 

No. 8 ჩანგჩუნ როუდი, ჰი-ტეჩ  
ინდასტრიალ პარკი, ჟენგჟოუ, ჩინეთი 

_________________________________________ 
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(111) M 2014 24639 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076204 
(220) 2014 03 10 
(732) პლუმ, ინკ 

660 ალაბამა სტრით, ფლორ 2,  
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94110,  
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

DRAGON 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო და პარკები დამუშავებული თამბაქოთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24640 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076206 
(220) 2014 03 10 
(732) პლუმ, ინკ 

660 ალაბამა სტრით, ფლორ 2,  
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94110,  
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

ORCHARD 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო და პარკები დამუშავებული თამბაქოთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24641 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076207 
(220) 2014 03 10 
(732) პლუმ, ინკ 

660 ალაბამა სტრით, ფლორ 2,  
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94110,  
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 25.07.01-25.07.06-26.02.01- 
(511)  
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო და პარკები დამუშავებული თამბაქოთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24642 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076209 
(220) 2014 03 10 
(732) პლუმ, ინკ 

660 ალაბამა სტრით, ფლორ 2,  
სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94110,  
აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01-27.05.19- 
(511)  
34 _ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო და პარკები დამუშავებული თამბაქოთი. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-
lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(111) M 2014 24643 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076342 
 (732) შპს "JULY" 

ჩაჩავას ქ. 2-4-6-8-10-12, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მამუკა მელაძე 
(540)  

 
(591) შავი-თეთრი 
(531) 27.05.01-28.19.00- 
(511)  
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარ-
მოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტუ-
რი მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; სა-
ვაჭრო ავტომატები და მექანიზმები აპარატე-
ბისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს 
აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმა-
ციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური; ვაჭრობა. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24644 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076356 
(220) 2014 03 21 
(732) ნიკაი გალფ ფზკო 

პ.ო. ბოქს 9200, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

 
(591) წითელი 
(531) 27.05.17-29.01.01- 
(511)  
7 _ აცეტილენის გამწმენდი აპარატები; ბორბ-
ლების, შკივების ფრიქციული ღვედები; წებო-
ვანი ლენტების მიმწოდებელი მოწყობილობა 

[მანქანები]; გაზიანი სასმელების დასამზადე-
ბელი მანქანები; გაზიანი წყლის დასამზადე-
ბელი აპარატები; აკვარიუმის აერირების ტუმ-
ბოები; აერატორები; ჰაერიანი კონდენსატო-
რები; საფრენი აპარატების ძრავები; თვითმ-
ფრინავის ძრავები; ნიჩბიანი სარევები; სასოფ-
ლო-სამეურნეო ელევატორები; სასოფლო-
სამეურნეო იარაღი; სასოფლო-სამეურნეო მა-
ნქანები; საღებავის საფრქვევლები; ჰაერის 
კონდენსაციის მოწყობილობები; ტვირთის გა-
დასაზიდი მოწყობილობები ჰაერის ბალიშზე; 
ძრავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
ჰაერის ბალიშზე; ჰაერის კომპრესორები [გა-
რაჟის დანადგარები]; ჰაერგამწოვი მოწყობი-
ლობები; ცვლადი დენის გენერატორები; ან-
ტიფრიქციული საკისრები [მანქანათა ნაწი-
ლები]; ანტიფრიქციული საკისრები [მანქანა-
თა ნაწილები]; გამონაბოლქვი აირის გამწ-
მენდი მოწყობილობები; საფარველები [მანქა-
ნათა ნაწილები]; საფრქვეველები [მანქანები]; 
პატარა ღუზები, ავტომატური [საზღვაო]; მან-
ქანების ღერძები; ბურთულსაკისრების რგო-
ლები; ბურთულსაკისრები; საკისრების საყრ-
დენები მანქანებისათვის; ტრანსმისიის ლილ-
ვის საკისრები; საკისარ-სადებები [მანქანათა 
ნაწილები]; საპენტი მანქანები, ელექტრული; 
საწეწი მანქანები; ლუდის წნევით მიმწოდებე-
ლი მანქანები; ლუდის ტუმბოები; საბერველი 
მანქანები; ლენტური კონვეიერები; კონვეიე-
რის ლენტები; მანქანების ღვედები; ამძრავი 
ღვედები მოტორებისა და ძრავებისათვის; 
მღუნავი მანქანები; სასმელების დასამზადე-
ბელი მანქანები, ელექტრომექანიკური; ველო-
სიპედების ასაწყობი დაზგები; მუდმივი დენის 
გენერატორები ველოსიპედებისათვის; თივის 
შესაკრავი მოწყობილობები; ბიტუმის დასამ-
ზადებელი მანქანები; მჭრელი პირების, საჭ-
რისების დამჭერები [მანქანათა ნაწილები]; 
მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი მანქა-
ნები; დანები [მანქანათა ნაწილები]; ბლენდე-
რები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნები-
სათვის; ჰაერსაბერი მანქანები; ჰაერშემწოვი 
მანქანები; აირის შესაკუმში, შემწოვი და გა-
დამტანი ჰაერსაბერი მანქანები; მარცვლეუ-
ლის შესამჭიდროებელი, შემწოვი და გადამ-
ტანი ჰაერსაბერი მანქანები; საქსოვი დაზგის 
ბობინები; ორთქლის ქვაბის ხაშურის კოლექ-
ტორები; ორთქლის ქვაბების მილები [მანქა-
ნათა ნაწილები]; საამკინძაო აპარატები და 
მანქანები, სამრეწველო დანიშნულების; ბოთ-
ლის დასახუფრი მანქანები; ბოთლის ასავ-
სები მანქანები; ბოთლის დასალუქი მანქანე-
ბი; ბოთლის დასაცობი მანქანები; ბოთლის 
სარეცხი მანქანები; მატრიცების ყუთები [პო-
ლიგრაფია]; შემოსაწნავი მანქანები; მუხრუ-
ჭის ფრიქციული ზესადებები, სატრანსპორტო 
საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; მუხ-
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რუჭის სეგმენტები, სატრანსპორტო საშუალე-
ბებში გამოსაყენებლის გარდა; მუხრუჭის ხუ-
ნდები, ბუნიკები, სატრანსპორტო საშუალე-
ბებში გამოსაყენებლის გარდა; პურის საჭრე-
ლი მანქანები; ლუდსახარში მანქანები; მუსე-
ბი ელექტროამძრავით [მანქანათა ნაწილები]; 
მუსები [მანქანათა ნაწილები]; ბულდოზერე-
ბი; კარაქის დასამზადებელი მანქანები; კა-
ლანდრები; კონსერვის გასახსნელები, ელექ-
ტრული; კაბესტანები; ნახშირის მუსები ელ-
ექტრული მანქანებისათვის; კარბიურატორის 
მკვებავები; კარბიურატორები; საჩეჩი სავარც-
ხლის კომპლექტები [საჩეჩი მანქანის ნაწი-
ლები]; საჩეჩი მანქანები; ხალიჩების გასაწმენ-
დი მანქანები და მოწყობილობები, ელექტ-
რული; საფარველები [მანქანების ნაწილები]; 
საქსოვი მანქანის დგიმთამწეები; კარტრიჯები 
საფილტრი მანქანებისათვის; კატალიზური 
გარდამქმნელები; ვაკუუმური წმენდის ცენტ-
რალური აპარატები; ცენტრიფუგები [მანქანე-
ბი]; ცენტრიდანული წისქვილები; ცენტრი-
დანული ტუმბოები; ცენტრიფუგები [მანქანე-
ბი]; ჩალასაჭრელის დანები; ჩალასაჭრელები; 
ჯაჭვური ხერხები; სატეხები მანქანებისათ-
ვის; ვაზნები [მანქანათა ნაწილები]; სადღვებ-
ლები; სიგარეტის დასამზადებელი სამრეწვე-
ლო მანქანები; ნაცრისა და წიდის გასაცრელი 
მანქანები; საგდულიანი სარქვლები [მანქანა-
თა ნაწილები]; ორთქლით წმენდის ხელსაწ-
ყოები; დალაგებისა და დასუფთავების მან-
ქანები და მოწყობილობები, ელექტრული; 
საკრეჭი მანქანები; გადაბმის ქუროები, სატ-
რანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის 
გარდა; ქვანახშირის კომბაინები; ყავის საფ-
ქვავები, ხელის საფქვავების გარდა; სარეცხი 
მანქანები წინასწარი გადახდით; შესათეთრე-
ბელი მანქანები; პნევმატიკური ძრავები; პნევ-
მატიკური პისტოლეტები მასტიკის ექსტრუ-
დირებისათვის; პნევმატიკური მანქანები; ჰაე-
რის ტუმბოები; მაცივრის კომპრესორები; კომ-
პრესორები [მანქანები]; ბეტონსარევები [მან-
ქანები]; ორთქლის კონდენსატორები [მანქანა-
თა ნაწილები]; კონდენსაციის დანადგარები; 
მაერთებელი საწევები ძრავებისათვის; მანქა-
ნების, ძრავების ან მოტორების მართვის გვარ-
ლები; მანქანების, ძრავების ან მოტორების 
მართვის მექანიზმები; მანქანების, ძრავების ან 
მოტორების მართვის ჰიდრავლიკური მექანიზ-
მები; მანქანების, ძრავების ან მოტორების 
მართვის პნევმატიკური მექანიზმები; ფოლად-
სადნობი კონვერტერები; კონვეიერები [მანქა-
ნები]; კორდის დამამზადებელი მანქანები; 
მარცვლოვანთა დასამარცვლი მანქანები; გა-
დაბმულობები, სატრანსპორტო საშუალებებ-
ში გამოსაყენებლის გარდა; გარსაცმები [მან-
ქანათა ნაწილები]; ამწეები; მრუდხარა მუხლა 
ლილვები; მოტორებისა და ძრავების კარტე-

რები; მრუდხარები [მანქანათა ნაწილები]; 
ნაღების/რძის სეპარატორები; სამსხვრეველე-
ბი საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექ-
ტრული; დასაქუცმაცებელი მანქანები; კულ-
ტივატორები [მანქანები]; დენის გენერატორე-
ბი; ფარდის გასაწევი მოწყობილობები, ელ-
ექტრული; საჭრელი მანქანები; საჭრელი სან-
თურები, გაზზე მომუშავე; საჭრელი ჩარხები;  
ძრავას ცილინდრის სახურავები; მანქანის 
ცილინდრები; მოტორისა და ძრავას ცილინ-
დრები; მანქანები რძის წარმოებისათვის; სა-
კემსი მანქანები; ამორტიზატორის დგუშები 
[მანქანათა ნაწილები]; სასმელი წყლის დეა-
ერატორები; განცხიმვის დანადგარები [მანქა-
ნები]; სატვირთო ისრები [ამწევი]; ამომკვეთი 
და შიგა კუთხვილის ამოსაჭრელი მანქანები; 
საშტამპავი მანქანები; მიწის სათხრელები 
[მანქანები]; ჭურჭლის სარეცხი მანქანები; დე-
ზინტეგრატორები; სახნისიანი არხსათხრე-
ლები; დამყოფი მოწყობილობები; ჩამოსაშ-
ვები ონკანები [წყალსაცლელები]; სადრენაჟო 
მანქანები; საწრფევებელი მანქანები; საბურ-
ღი ვაზნები [მანქანათა ნაწილები]; ბურღები 
[მანქანათა ნაწილები]; ბურღის თავები [მან-
ქანათა ნაწილები]; საბურღი პერფორატორე-
ბი; საბურღი კოშკურები; ხელის ელექტრული 
დრელები; ამძრავი ჯაჭვები, სატრანსპორტო 
საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; წე-
ვის ძრავები, სატრანსპორტო საშუალებებში 
გამოსაყენებლის გარდა; დოლები [მანქანათა 
ნაწილები]; მტვრის გამწოვები [გამწმენდი და-
ნადგრები]; მტვრის მოსაცილებლები [გამწ-
მენდი დანადგარები]; მღებავი მანქანები; მუდ-
მივი დენის გენერატორის ამძრავი ღვედები; 
მუდმივი დენის გენერატორის მუსები; მუდმივი 
დენის გენერატორები; მიწის სამუშაოების 
მანქანები; მაკარონის ნაწარმის დასამზადე-
ბელი მანქანები; ეჟექტორები; ელექტროუროე-
ბი; ელექტრომექანიკური მანქანები ქიმიური 
მრეწველობისათვის; ამწევი მოწყობილობები; 
ამწეების, ლიფტების ამძრავი ღვედები; ტვირ-
თამწევი ჯაჭვები [მანქანათა ნაწილები]; ამწე 
მანქანები; გოფრირების, ტვიფვრის მანქანები; 
ავარიული სიმძლავრის გენერატორები; გემის 
ძრავები; ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტში 
გამოსაყენებლის გარდა; გრავირების მანქანე-
ბი; ესკალატორები; ექსკავატორები; ძრავების 
დემპფერები; საფართოებელი ავზები [მანქანა-
თა ნაწილები]; გამოსაზიდი მოწყობილობები 
[სამთო საქმე]; ძრავას ვენტილატორის ამძრა-
ვი ღვედები; ძრავასა და მოტორის ვენტილა-
ტორები; მარცვლეულის შესამჭიდროებელი, 
შემწოვი და გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები; 
მიმწოდი მექანიზმები [მანქანათა ნაწილები]; 
სამანქანე ქვაბის მკვებავები; სასმელი წყლის 
რეგულატორები; ჩამომსხმელი მანქანები; 
ფილტრი-წნეხები; ფილტრები [მოწყობილო-
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ბები, აპარატები]; ძრავას გამაცივებელი ჰაე-
რის გასაწმენდი ფილტრები; ფილტრები [მან-
ქანის ან ძრავას ნაწილები]; საბოლოო დამუ-
შავების მანქანები; ორთქლის ქვაბის, მანქა-
ნის მაკომპლექტებელი ნაწილები; გლემურძის 
ასაცლელი მანქანები; საფქვავი მანქანები; 
ალიბჭეები, აირსატარები, კვამლსადენები 
ორთქლის ქვაბისათვის; ფურაჟის წნეხები; 
კვების პროდუქტების დამამზადებელი მანქა-
ნები, ელექტრომექანიკური; სამზარეულოს 
პროცესორები [ელექტრული]; სამჭედლო სა-
ბერველები; სამსხმელო მანქანები; თავისუფა-
ლი სვლის ბორბლები, სატრანსპორტო სა-
შუალებებში გამოსაყენებლის გარდა; რატი-
ნირების მანქანები; წვენსაწურები, საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების, ელექტრული; საწ-
ვავის გარდამქმნელები შიგაწვის ძრავასათ-
ვის; სათბობის ეკონომაიზერები ძრავასათვის; 
ნარჩენების დასაქუცმაცებელი მანქანები; აე-
რატორები; გადაცემის კოლოფები, სატრანს-
პორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარ-
და; საქსოვი დაზგების დგიმთაცმა; კბილა გა-
დაცემები, სატრანსპორტო საშუალებებში 
გამოსაყენებლის გარდა; ელექტროგენერატო-
რები; მინის დასამუშავებელი მანქანები; მინა-
საჭრელები [მანქანათა ნაწილები]; გაშვების-
წინა გათბობის სანთლები დიზელის ძრავა-
სათვის; წებოს დასატანი პისტოლეტები, ელ-
ექტრული; მარცვლეულის საღერღი მანქანე-
ბი; მარცვალის გამოსარჩევი მანქანები; ბოს-
ტნეულის მექანიკური სახეხელა; საზეთი კო-
ლოფები [მანქანათა ნაწილები]; საზეთი რგო-
ლები [მანქანათა ნაწილები]; სამსხვრეველები 
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ელექტრუ-
ლი; სამსხვრეველები; სალესი, სახეხი ქარგო-
ლები [მანქანათა ნაწილები]; გარსაცმები [მა-
ნქანათა ნაწილები]; მანქანების, ჩარხების მიმ-
მართველები; წებოს დასატანი პისტოლეტები, 
ელექტრული; ცხოველების გასაკრეჭი მანქა-
ნები; უროები [მანქანათა ნაწილები]; ხელის 
ინსტრუმენტები, ხელით სამართავის გარდა; 
დატვირთვა-განტვირთვის მოწყობილობები; 
ავტომატური მანიპულატორები [მანქანები]; 
საკიდრები [მანქანათა ნაწილები]; ფარცხები; 
სათიბელები; გამოსაზიდი მოწყობილობები 
[სამთო საქმე]; თბოგადამცემები [მანქანათა 
ნაწილები]; საქუსლე მანქანები; ამოსახვევი 
მანქანები [საკერავი]; მაღალი წნევით წმენ-
დის მოწყობილობები; სატვირთო საწეველე-
ბი; მანქანებისა და ჩარხების მჭრელი ნაწი-
ლების დამჭერები გარსაცმები [მანქანათა ნა-
წილები]; განმტვირთავი ბუნკერები [მექანიკუ-
რი]; ტრიკოტაჟის ტილოს საქსოვი მანქანები; 
კორპუსები [მანქანათა ნაწილები]; მარცვლე-
ულის საღერღი მანქანები; კარის გასაღებ-
დასახური ჰიდრავლიკური მოწყობილობები 
[მანქანათა ნაწილები]; ჰიდრავლიკური ძრავე-

ბი; ჰიდრავლიკური ტურბინები; ანთების მოწ-
ყობილობები შიგაწვის ძრავასათვის; ანთების 
მაგნეტო; ინკუბატორი კვერცხებისათვის; 
ძრავას ინჟექტორები; მღებავი მოწყობილო-
ბები პოლიგრაფიული მანქანისათვის; საუთო-
ებელი მანქანები; დომკრატები [მანქანები]; 
რეაქტიული ძრავები, სახმელეთო ტრანს-
პორტში გამოსაყენებლის გარდა; შეერთებები  
[ძრავას ნაწილები]; ღერძკოლოფები, ბუქსები 
[მანქანათა ნაწილები]; ღერძებისა და ლილ-
ვების პოჭოჭიკები [მანქანათა ნაწილები]; მო-
ტოციკლის ფეხის სტარტერის გამშვებები; 
სამზარეულოს მანქანები, ელექტრული; ცო-
მის საზელი მანქანები, მექანიკური; საქსოვი 
მანქანები; დანები, ელექტრული; სათიბელას 
დანები; საჭრელები [მანქანათა ნაწილები]; 
ეტიკეტის მისაკრავი მანქანები; მაქმანის და-
მამზადებელი მანქანები; ფეხსაცმლის კალა-
პოტები [მანქანათა ნაწილები]; სახარატო 
ჩარხები; გაზონსაკრეჭები [მანქანები]; ტყავის 
გამოსაჭრელი და დასამუშავებელი მანქანები; 
ტყავის დასამუშავებელი მანქანები; მოქნილი 
ამძრავები საწეველისა და ლიფტისათვის; ამ-
წევი მოწყობილობები; საწეველები [სათხი-
ლამურო საწეველების გარდა]; ჩასატვირთი 
ბაქნები; საქსოვი დაზგების დგიმები; საქსოვი 
დაზგები; ზეთის ტუმბოები; საზეთურები [მან-
ქანათა ნაწილები]; მანქანის მქნევარები; ჩარ-
ხები; მანქანების ბორბლები; კბილა მექანიზ-
მები; მანქანები, დაზგები საფეიქრო მრეწვე-
ლობისათვის; საწრფევებელი მანქანები; კა-
ლანდრები; გამოსაბოლქვი მილყელები ძრავა-
სათვის; პოლიგრაფიული მატრიცები; ხორც-
საკეპები [მანქანები]; მექანიკური ბაგა ცხოვე-
ლებისათვის [სანაყრე]; ადიდვის დგანები; 
ლითონდამუშავების ჩარხები; საწველი მანქა-
ნები; საფრეზავი ჩარხები; საყოფაცხოვრებო 
წისქვილები, ხელით სამართავის გარდა; წის-
ქვილები [მანქანები]; წისქვილის ქვები, დო-
ლაბები; სამთო ბურღები; მინერალური 
წყლის დასამზადებელი მანქანები; სამთო 
მანქანები; მიქსერები, სარევები [მანქანები]; 
შემრევი მანქანები; საყალიბო მანქანები; სამ-
სხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწილები]; სა-
ტეხი ჩარხები; მოტორიზებული კულტივა-
ტორები; ელექტროძრავები, სახმელეთო 
ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; ნავის 
მოტორები; ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორ-
ტში გამოსაყენებლის გარდა; საყალიბო მან-
ქანები; სამსხმელო ფორმები [მანქანათა ნაწი-
ლები]; მოძრავი ტროტუარები [მოძრავი ბილი-
კები ქვეითად მოსიარულეებისათვის]; მოძრა-
ვი კიბეები [ესკალატორები]; სათიბელები; ტა-
ლახსაჭერები, ჭუჭყსაჭერები [მანქანები]; მა-
ყუჩები ძრავასა და მოტორისათვის; ბადეების 
ამოსაწევი მანქანები [თევზჭერა]; კრამიტის 
საჭრელი მანქანები; ამომკვეთი და შიგა კუთხ-
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ვილის ამოსაჭრელი მანქანები; ნავთობის 
გასაწმენდი მანქანები; მადნის გადამამუ-
შავებელი მანქანები, აღჭურვილობა; დასაფა-
სოებელი მანქანები; შესაფუთი მანქანები; სა-
ღებავის საფრქვევლები; სამღებრო მანქანები; 
პოლიგრაფიული თვითდამწყობები [ქაღალ-
დის მიმწოდი მოწყობილობა]; ქაღალდის 
ფურცლების დამამზადებელი მანქანები; ქა-
ღალდის დამამზადებელი მანქანები; სატეხი 
ჩარხები; იატაკის საპრიალებლები, ელექტრუ-
ლი; სატერფულიანი ამძრავები საკერავი მან-
ქანებისათვის; ნაყოფისა და ბოსტნეულის გა-
საფცქვნელი და გასათლელი მანქანები; პილ-
პილის საფქვავები, ხელით სამართავის გარ-
და; დგუშის რგოლები; ცილინდრის დგუშები; 
ძრავას დგუშები; დგუშები [მანქანის ან ძრა-
ვას ნაწილები]; სარანდი ჩარხები; გუთნები; 
გუთნის სახნისები; ამორტიზატორის დგუშე-
ბი [მანქანათა ნაწილები]; კარის გასაღებ-და-
სახური პნევმატიკური მოწყობილობები [მან-
ქანათა ნაწილები]; პნევმატიკური ჩაქუჩები; 
პნევმატიკური ტრანსპორტიორები; მილსადე-
ნით ტრანსპორტირების პნევმატიკური დანად-
გარები; საპრიალებელი მანქანები და მოწყო-
ბილობები, ელექტრული; სამეთუნეო ქარგო-
ლები; ამძრავიანი უროები; წნეხები; წნეხები 
[სამრეწველო მანქანები]; დეტანდერები [მან-
ქანათა ნაწილები]; წნევის რეგულატორები 
[მანქანათა ნაწილები]; წნევის სარქვლები 
[მანქანათა ნაწილები]; საბეჭდი ცილინდრები; 
საბეჭდი მანქანები; ლითონის ფურცლებზე 
საბეჭდი მანქანები; საბეჭდი ფორმები; სა-
ბეჭდი წნეხები; საბეჭდი მანქანის საგორავი 
საღებავის ლილვაკები; ძალური გადაცემები, 
სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის 
გარდა; პუდლინგვის მანქანები; პოლისპასტე-
ბი; შკივები [მანქანათა ნაწილები]; პულვერი-
ზატორები [მანქანები]; ტუმბოს დიაფრაგმები, 
მემბრანები; ტუმბოები გამათბობელი დანად-
გარისათვის; ტუმბოები [მანქანები]; ტუმბოები 
[მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილები]; 
სახვრეტი წნეხის პუანსონები; სადაღავი მან-
ქანები; ლარტყიანი დომკრატები; ჩოგბურთის 
ჩოგანზე სიმების დასაჭიმი მანქანები; ძრავასა 
და მოტორის რადიატორები [მაცივარი]; ლი-
ანდაგის დასაგები მანქანები; რკინიგზის სამ-
შენებლო მანქანები; საფოცხი მანქანის კბი-
ლები; მექანიკური ფოცხები; დასაქუცმაცე-
ბელი მანქანები; ურნალები [მანქანები]; სამ-
კალები; ძნასაკვრელი სამკალები; მარცვლოვ-
ნების ასაღები კომბაინები; რედუქციული გა-
დაცემები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსა-
ყენებლის გარდა; მექანიკური ჯარები; საქ-
სოვი დაზგის ბობინები; დოლები შლანგე-
ბისათვის, მექანიკური; ბობინები [მანქანათა 
ნაწილები]; რეგულატორები [მანქანათა ნაწი-
ლები]; დგუშის რგოლები; გასავლები მანქა-

ნები; მოქლონვის მანქანები; გზის სამშენებ-
ლო მანქანები; გზის სატკეპნები; გზის და-
საგველი თვითმავალი მანქანები; რობოტები 
[მანქანები]; გორგოლაჭოვანი საკისრები; ხი-
დური ამწეები; საგლინი ჩარხის ლილვაკები; 
საგლინი დგანი; როტაციული საბეჭდი მან-
ქანები; ორთქლის კალანდრები ქსოვილები-
სათვის, პორტატიული; სატინირების მანქა-
ნები; ძეხვეულის დასამზადებელი მანქანები; 
სახერხი დაზგები [მანქანათა ნაწილები]; ხერ-
ხის ტანები [მანქანისა და დაზგის ნაწილები]; 
ხერხები [მანქანები]; ელექტრომაკრატლები; 
შეერთებები [ძრავას ნაწილები]; ჰერმეტიზა-
ციის მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის; 
თვითზეთვადი საკისრები; სეპარატორები; ჩა-
მდინარე წყლის გამშხეფები; საკერავი მან-
ქანები; მანქანის ლილვების შეერთებები; სა-
ლესი ჩარხები; სალესი, სახეხი ქარგოლები 
[მანქანათა ნაწილები]; ძნასაკონები; ცხოვე-
ლების საკრეჭი მანქანები; საკრეჭი მაკრატ-
ლები, ელექტრული; ამორტიზატორის დგუშე-
ბი [მანქანათა ნაწილები]; ფეხსაცმლის კალა-
პოტები [მანქანათა ნაწილები]; ფეხსაცმლის 
საწმენდი მოწყობილობები, ელექტრული; 
ერთჩამჩიანი ექსკავატორები; დასაქუცმაცებე-
ლი მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის; 
მაქოები [მანქანათა ნაწილები]; მოძრავი ბი-
ლიკები ქვეითად მოსიარულეებისათვის [მოძ-
რავი ტროტუარები]; ცხავები [მანქანები ან 
მანქანათა ნაწილები]; ცხრილები; გასაცრე-
ლი დანადგარები; ნაყოფისა და ბოსტნეულის 
გასაფცქვნელი და გასათლელი მანქანები; 
ძრავას მაყუჩები; დაკალიბრების მანქანები; 
დაზგის, ჩარხის სუპორტები; საქსოვი მანქა-
ნის დგიმთამწეები; პეწის მიმცემი მანქანები; 
თოვლსაწმენდები; აირშედუღების აპარატები; 
აირშედუღების სანთურები; აირის სარჩილა-
ვები; დამახარისხებელი სამრეწველო მანქა-
ნები; სათესი მანქანები; ანთების სანთლები 
შიგაწვის ძრავასათვის; სიჩქარის რეგულა-
ტორები მანქანის, ძრავასა და მოტორისათვის; 
საშრობი მანქანები; სართავი დაზგები; სარ-
თავი მანქანები; სართავი ჯარები; საღებავის 
საფრქვევლები; გამშხეფები [მანქანები]; ზამ-
ბარები [მანქანათა ნაწილები]; თხემსაჭრელე-
ბი [მანქანები]; საშტამპავი მანქანები; მანქა-
ნის სადგარები; მოტორისა და ძრავას სტარ-
ტერები; სტატორები [მანქანათა ნაწილები]; 
ორთქლის ქვაბები; ორთქლის მანქანები; ორ-
თქლის სეპარატორები; ორთქლისა და ზეთის 
ფაზების სეპარატორები; გზის სატკეპნები; 
სტერეოტიპის დამამზადებელი მანქანები; მო-
საგვირისტებელი საკერავი მანქანები; ქვის 
დასამუშავებელი ჩარხები; ჩალასაჭრელები; 
მჭრელი პირების, საჭრისების სალესი მანქა-
ნები; ჩობლები [მანქანათა ნაწილები]; შემწო-
ვი დანადგარები სამრეწველო მიზნებისათვის; 
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შაქრის დასამზადებელი მანქანები; საჭირხნი-
სები; გადამეტხურების დანადგარები; წნეხები 
ცხელი შტამპვისათვის; მანქანის მაგიდები; 
ქარგები საქარგი მანქანისათვის; ონკანები 
[მანქანის, ძრავას ან მოტორის ნაწილები]; 
გუდრონატორები; საწველი მანქანის ჭიქები; 
თივასაბრუნელები; თერმული ბურღვის ჟანგ-
ბადის შუბები [მანქანები]; კუთხვილსაჭრელი 
ჩარხები; სალეწი მანქანები; საჭედი უროები, 
მცირე ზომის; კონსერვის გასახსნელები, ელ-
ექტრული; თამბაქოს დასამუშავებელი მანქა-
ნები; მჭრელი ინსტრუმენტები [მანქანათა ნა-
წილები]; მგრეხი მომენტის გარდამქმნელები, 
სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსაყენებლის 
გარდა; ამძრავი ჯაჭვები, სახმელეთო ტრანს-
პორტში გამოსაყენებლის გარდა; გადამცემი 
ლილვები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსა-
ყენებლის გარდა; მანქანის ამძრავები [ტრანს-
მისიები]; ტრანსმისიები, სახმელეთო ტრანს-
პორტში გამოსაყენებლის გარდა; ნარჩენებისა 
და ნაგვის დასაწნეხი მანქანები; საწრფევე-
ბელი მანქანები; ვაგონის ამწევები; სახეხი 
ჩარხები; თივის შესაკრავი მოწყობილობები; 
მილსადენით ტრანსპორტირების პნევმატიკუ-
რი დანადგარები; ტურბინები, სახმელეთო 
ტრანსპორტში გამოსაყენებლის გარდა; ტურ-
ბოკომპრესორები; კორდსაჭრელები; დეკელე-
ბი [საბეჭდი მანქანის დეტალები]; შრიფტ-
სამსხმელო მანქანები; ფოტოამკრები მანქა-
ნები; ამკრები პოლიგრაფიული მანქანები; ტი-
პოგრაფიული საბეჭდი მანქანები; ტიპოგრა-
ფიული წნეხები; უნივერსალური კარდანული 
სახსრები; მტვერსასრუტის საცმები არომა-
ტული და მადეზინფიცირებელი ნივთიერებე-
ბის გასაშხეფად; მტვერსასრუტის ტომრები; 
მტვერსასრუტის შტანგები; მტვერსასრუტები; 
ვაკუუმტუმბოები [მანქანები]; ვენტილები [მან-
ქანათა ნაწილები]; სატრანსპორტო საშუალე-
ბების რეცხვის დანადგარები; ვიბრაციული 
მანქანები სამრეწველო მიზნებისათვის; ვულ-
კანიზაციის აპარატები; ვაგონის ამწევები; 
სარეცხი მოწყობილობები; სატრანსპორტო 
საშუალებების რეცხვის დანადგარები; სა-
რეცხი მანქანები სამრეცხაოებისათვის; ნარ-
ჩენებისა და ნაგვის დასაწნეხი მანქანები; ნარ-
ჩენების დასაქუცმაცებელი მანქანები; ნარჩე-
ნების დასაქუცმაცებელი მანქანები; წყლის 
გამათბობლები; ჩამოსაშვები ონკანები [წყალ-
საცლელები]; ცვილით საპრიალებელი მოწ-
ყობილობები და სამარჯვები; სამარგლავი 
მანქანები; აირშესადუღებელი აპარატები; შე-
დუღების აპარატები, ელექტრული; სათქვეფე-
ბი, სადღვებლები საყოფაცხოვრებო მიზნები-
სათვის, ელექტრული; შესათეთრებელი მან-
ქანები; ჯალამბრები; ყურძნის წნეხები; სა-
ნიავებლები; ხის დასამუშავებელი ჩარხები; 
შესახვევი მანქანები; სარეცხის საწური მან-

ქანები; სავაჭრო ავტომატები; სამუხრუჭე ზე-
სადებები, სახმელეთო ტრანსპორტში გამოსა-
ყენებლის გარდა; კარის გასაღები ელექტრუ-
ლი მოწყობილობები; კარის დასახური ელ-
ექტრული მოწყობილობები; ელექტრორკალუ-
რი ჭრის აპარატები; ელექტრორკალური შე-
დუღების აპარატები; ელექტროშედუღების 
აპარატები; ელექტროშედუღების ელექტრო-
დები; გალვანოპლასტიკის მანქანები; ლიფ-
ტის მართვის მოწყობილობა; მოთუთიების 
მანქანები; საწვავის მიმწოდებელი ტუმბოები 
ავტოგასამართი სადგურისათვის; აირის სარ-
ჩილავი სანთურები; პლასტმასის დასამუშავე-
ბელი მანქანები; ელექტრული აპარატები 
პლასტმასის ჰერმეტიზაციისათვის [შეფუთ-
ვა]; საწვავის თვითრეგულირებადი ტუმბოები; 
შედუღების აპარატები, ელექტრული; სარჩი-
ლავები, ელექტრული; სარჩილავი ლამპები; 
ქარის ტურბინები. ბლენდერები; წვენსაწუ-
რები; სარეცხი მანქანები; ელექტრული ხორც-
საკეპები; ყავის საფქვავები; ზემოჩამოთვლი-
ლი ნაწარმის საკუთნო, შეტანილი მე-7 კლას-
ში. 
 

9 _ საანგარიშოები; აკუმულატორის კორპუ-
სები; აკუმულატორის ქილები; აკუმულატო-
რები, ელექტრული; ელექტროაკუმულატორე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; არ-
ეომეტრები მჟავასათვის [აციდომეტრები]; 
აციდომეტრები აკუმულატორული ბატარეი-
სათვის; ბგერათგამტარები; კავშირის აკუსტი-
კური მოწყობილობები; აკუსტიკური [ხმოვა-
ნი] სასიგნალო მოწყობილობები; აქტინომეტ-
რები; არითმომეტრები; ანტენები; აერომეტრე-
ბი; უბის წიგნაკები, ელექტრონული; ჰაერის 
შედგენილობის ანალიზის აპარატები; სასიგ-
ნალო ზარები, ელექტრული; სასიგნალო მოწ-
ყობილობები; სპირტსაზომები; ალიდადები; 
ალტიმეტრები; ამპერმეტრები; ხმის გამაძლიე-
რებლები; გამაძლიერებელი ელექტრონული 
მილაკები; გამაძლიერებელი ელექტრონული 
მილაკები; ანემომეტრები; მულტიპლიკაციუ-
რი ფილმები; ანოდის ბატარეები; ანოდები; 
ავტომოპასუხეები; ანტენები; ანტიკათოდები; 
შუქდამცავი წინაფრები; შუქდამცავი მინები; 
შუქდამცავი წინაფრები; დაბრკოლებამედეგი 
მოწყობილობები [ელექტრობა]; გაქურდვის 
საწინააღმდეგო სასიგნალო მოწყობილობები 
[დამცავი სიგნალიზაცია; აპერტომეტრები 
[ოპტიკა]; ღუზები [ელექტრობა]; აზბესტის 
ქსოვილის ტანსაცმელი ხანძრისაგან დასაცა-
ვად; აზბესტის ქსოვილის ხელთათმანები ხან-
ძრისაგან დასაცავად; მეხანძრის დამცავი აზ-
ბესტის ეკრანები; ასტრონომიული ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; სასწავლო აუდიო-
ვიზუალური აპარატურა; ბანკომატები; კუთხ-
საზომი ინსტრუმენტები; ცალსასწორები; ბა-
ლანსირების მოწყობილობები; შტრიხ-კოდის 
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ამომკითხველი მოწყობილობები; ბარომეტრე-
ბი; ბატარეები, ელექტრული; ელექტროაკუმუ-
ლატორები სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის; ანთების სისტემის ბატარეები; ჯიბის 
ფარნის ბატარეები; აკუმულატორის კორპუ-
სები; ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები; 
აკუმულატორის ქილები; შუქურები, მნათი; 
ზარები [განგაშის სიგნალიზაციის მოწყობი-
ლობები]; ბეტატრონები; ბინოკლები; მოციმ-
ციმე შუქსასიგნალო აპარატები; შუქპირგა-
დასაღები მანქანები; ორთქლის ქვაბის საკო-
ნტროლო-გამზომი ხელსაწყოები; განმაშტოე-
ბელი კოლოფები [ელექტრობა]; სასუნთქი 
აპარატები, ხელოვნური სუნთქვის აპარატე-
ბის გარდა; სასუნთქი აპარატები წყალქვეშა 
ცურვისათვის; ტყვიაგაუმტარი ჟილეტები; 
ზუმერები; კორპუსები ხმამაღლამოლაპარაკი-
სათვის; კაბელები, ელექტრული; საანგარიშო 
დისკები; კალკულატორები; საკალიბრე რგო-
ლები; კალიბრები; ვიდეოკამერები, კამკორდე-
რები; ფოტოაპარატები; კონდენსატორები; კა-
პილარული მილები; მეტრები ხუროსათვის; 
ფოტოფირფიტის კასეტები; ბუდეები ფოტო-
აპარატისა და ფოტოსაკუთნოსათვის, სპეცია-
ლური; ინსტრუმენტების ნაკრები საანალიზო 
ნიმუშის მოსამზადებლად [მიკროსკოპია]; სა-
ლაროს აპარატები; კასეტის ფლეიერები; კა-
თოდები; კათოდური მოწყობილობები კორო-
ზიისაგან დასაცავად; რედუქტორები [ელექ-
ტრობა]; დიაპოზიტივის დაცენტრების ხელ-
საწყოები; ცენტრალური ბლოკები ინფორმა-
ციის დასამუშავებლად [პროცესორები]; სამუ-
ხტავი მოწყობილობები ელექტროაკუმულა-
ტორისათვის; ქიმიური ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; ჩიპები [ინტეგრალური სქემები]; 
ინდუქციის კოჭები [გრაგნილები]; ქრომატო-
გრაფები, ლაბორატორიული; ქრონოგრაფები 
[დროის ჩამწერი მოწყობილობები]; კინოკამე-
რები; კინოფირების დასამონტაჟებელი ხელ-
საწყოები და სამარჯვები; კინოფირები, ექსპო-
ნირებული; მცველები; ელექტროწრედის ჩამ-
რთველები; აკუსტიკური დისკის გასაწმენდი 
სამარჯვები; ქანობსაზომები; სპეცტანსაცმე-
ლი, ლაბორატორიული; ტანსაცმელი უბედუ-
რი შემთხვევის, გამოსხივებისა და ხანძრისა-
გან დასაცავად; ხანძრისაგან დამცავი ტან-
საცმელი; კოაქსიალური კაბალები; კოჭები, 
ელექტრული; ელექტრომაგნიტური კოჭები; 
ელექტრული კოჭას კარკასები; მექანიზმები 
ავტომატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
მექანიზმები ტელევიზორისათვის წინასწარი 
გადახდით; კოლექტორები, ელექტრული; კო-
მუტაციის ელექტრული აპარატები; კომუტა-
ტორები; კომპაქტ-დისკის ფლეიერები; კომ-
პაქტ-დისკები [აუდიო-ვიდეო]; კომპაქტ-დისკე-
ბი [მუდმივი დამმახსოვრებელი მოწყობილო-
ბა]; კომპარატორები; ბუსოლები; ფარგლები 

[გამზომი ინსტრუმენტები]; კომპიუტერული 
თამაშების პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერის კლავიატურები; კომპიუტერის 
მეხსიერების ბლოკები; კომპიუტერის ოპერა-
ციული პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობა; კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერული 
პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა]; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; კომპიუტერები; 
კონდენსატორები; გამტარები, ელექტრული; 
შეერთებები, ელექტრული; შეერთებები ელექ-
ტროხაზებისათვის; ხაზური შემაერთებელი 
კოლოფები [ელექტრობა]; კონტაქტური ლინ-
ზები; კონტაქტები, ელექტრული; კონტაქტური 
ლინზების ბუდეები; მიკროსკოპის სასაგნე მი-
ნის ბუდეები; მართვის პულტები, ელექტრუ-
ლი; კონვერტერები, გარდამქმნელები, ელექ-
ტრული; სპილენძის სადენი, იზოლირებული; 
კორექციის ლინზები [ოპტიკა]; კოსმოგრაფი-
ის ხელსაწყოები; ყალბი მონეტის დეტექტო-
რები; მრიცხველები; კომუტაციის მოწყობი-
ლობები [მონაცემების დასამუშავებელი მოწ-
ყობილობები]; შეერთებები, ელექტრული; და-
მცავი სახურავები შტეფსელის როზეტები-
სათვის; ტიგელები [ლაბორატორიული]; ტი-
გელები [ლაბორატორიული]; დენის გამმართ-
ველები; ციკლოტრონები; ფოტოლაბორატო-
რიის ლამპები; ფოტოლაბორატორიები; მონა-
ცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები; დე-
კომპრესიის კამერები; მაგნიტური ლენტის 
განმაგნიტების მოწყობილობები; დენსიმეტ-
რები; დენსიტომეტრები; დეტექტორები; დიაგ-
ნოსტიკის აპარატურა, არასამედიცინო; მემბ-
რანები, აკუსტიკური; მემბრანები სამეცნიერო 
აპარატურისათვის; დიაფრაგმები [ფოტოგრა-
ფია]; დიქტოფონები; დიფრაქციული აპარატე-
ბი [მიკროსკოპია]; აირგანმუხტვის ელექტრუ-
ლი მილაკები, განათებისას გამოსაყენებლის 
გარდა; დისკამძრავები კომპიუტერისათვის; 
დისკები, მაგნიტური; მანძილსაზომი ხელსაწ-
ყოები; მანძილჩამწერი ხელსაწყოები; დისტი-
ლაციის აპარატები სამეცნიერო მიზნებისათ-
ვის; გამანაწილებელი დაფები [ელექტრობა]; 
გამანაწილებელი კოლოფები [ელექტრობა]; 
გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა]; 
მყვინთავის ნიღბები; სკაფანდრები მყვინთავე-
ბისათვის; DNA ჩიპები; სასტვენი ძაღლები-
სათვის ბრძანების მისაცემად; დოზატორები; 
საშრობი მოწყობილობები ფოტოგრაფიისათ-
ვის; მეტრები თერძისათვის; ფოტოსურათების 
საშრობი მოწყობილობები; საშრობი ქვესად-
გამები [ფოტოგრაფია]; გაყვანილობა [ელექ-
ტრობა]; DVD-პლეიერები; დინამომეტრები; 
საყვინთი ყურთსაცობები; კინოფირების დასა-
მონტაჟებელი ხელსაწყოები და სამარჯვები; 
კვერცხის მოსახარში ტაიმერები [ქვიშის სა-
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ათები]; ოვოსკოპები; ელექტროზარები კარი-
სათვის; სამრეწველო პროცესების დისტან-
ციური მართვის ელექტრული დანადგარები; 
დენის კარგვის ელექტრული ინდიკატორები; 
მაგისტრალური ელექტროხაზები; ელექტრო-
გადამცემი ხაზის მასალები [სადენები, კაბე-
ლები]; ელექტრიფიცირებული ღობეები; ელ-
ექტრიფიცირებული სალტეები სინათლის წე-
რტილოვანი წყაროს დასამონტაჟებლად; სარ-
კინიგზო ისრების დისტანციური მართვის 
ელექტროდინამიკური აპარატურა; სიგნალის 
დისტანციური მართვის ელექტროდინამიკური 
აპარატურა; ელექტროლიზის აბაზანები; ელ-
ექტრომაგნიტური კოჭები; განცხადებების 
ელექტრონული დაფები; ელექტრონული ფან-
ქრები [თვალსაჩინო დემონსტრირების საშუა-
ლება]; ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები; 
ელექტრონული პუბლიკაციები, ჩატვირთვა-
დი; ელექტრონული ეტიკეტი საქონლისათვის; 
გალვანოპლასტიკის მოწყობილობა; ლიფტის 
მართვის მოწყობილობა; მაგნიტურკოდიანი 
ბარათები; მაგნიტურკოდიანი საიდენტიფიკა-
ციო სამაჯურები; გამადიდებელი ხელსაწყოე-
ბი [ფოტოგრაფია]; ეპიდიასკოპები; ერგო-
მეტრები; ექსპონომეტრები [განათების მზომე-
ბი]; ცეცხლმქრობები; პენსნეს ბუდეები; პენ-
სნეს ძეწკვები; პენსნეს ზონრები; პენსნეს ჩარ-
ჩოები; პენსნეები; ოკულარიანი ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ფაქსიმილეს აპარატები; 
ყალბი მონეტის დეტექტორები; ფერმენტაციის 
აპარატები [ლაბორატორიული]; ოპტიკურ-ბო-
ჭკოვანი კაბელები; ფირსაჭრელი აპარატები; 
ფირები, ექსპონირებული; ფილტრები რესპი-
რატორებისათვის; ულტრაიისფერი სხივების 
ფილტრები [ფოტოგრაფია]; ფილტრები [ფო-
ტოგრაფია]; ხანძრის სიგნალიზატორები; ხან-
ძრის ჩასაქრობი საბეკნელები; ხანძარსაწინა-
აღმდეგო დამცავი შალითები; სახანძრო გე-
მები; სახანძრო ტუმბოები; სახანძრო კიბეები; 
ცეცხლმქრობები; ბრანდსპოიტები; იმპულსუ-
რი ნათურები [ფოტოგრაფია]; მოციმციმე შუქ-
სასიგნალო აპარატები; შუქფეთქის ნათურები 
[ფოტოგრაფია]; ფლოპი-დისკები; ფლუორეს-
ცენციური ეკრანები; ნისლში გამოსაყენებე-
ლი სასიგნალო მოწყობილობები, არაფეთქე-
ბადი; საკვების ანალიზის ხელსაწყოები; დია-
პოზიტივის ჩარჩოები; დაფრანკვის კონტრო-
ლის აპარატები; სიხშირის საზომები; ლაბო-
რატორიული ღუმლები; ლაბორატორიული 
აღჭურვილობა, სპეციალური; დნობადი მავ-
თულები; დნობადი მცველები; გალენიტის დე-
ტექტორები; გალვანური ბატარეები; გალვა-
ნური ელემენტები; მოთუთიების მოწყობილო-
ბები; გალვანომეტრები; აირის ანალიზატო-
რები; ბენზინის დონის მაჩვენებლები; გაზო-
მეტრები; საზომები; მინები დენგამტარი სა-
ფარი; მინის გრადუირებული ჭურჭელი; ფო-

ტოსურათების გასაპრიალებელი მოწყობი-
ლობები; ხელთათმანები მყვინთავებისათვის; 
დამცავი ხელთათმანები; რენტგენის სხივები-
საგან დამცავი ხელთათმანები სამრეწველო 
მიზნებისათვის; სპორტული სათვალეები; ქა-
ნობსაზომები; ცხაურები ელექტროაკუმულა-
ტორის ფირფიტებისათვის; ხელის გარეშე 
სასაუბრო კომპლექტები ტელეფონისათვის; 
ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი ლენტები; 
საყურისები; თბორეგულირების მოწყობილო-
ბები; ჰელიოგრაფები; შემოსაკეცი მარკერები; 
ანოდის ბატარეები; მაღალსიხშირული აპარა-
ტურა; ელექტრული კოჭას კარკასები; ჰოლო-
გრამები; რუპორები ხმამაღლამოლაპარაკე-
ებისათვის; ჰიდრომეტრები; ჰიგრომეტრები; 
საიდენტიფიკაციო გარსები ელექტროგამტა-
რებისათვის; საიდენტიფიკაციო ძარღვები 
ელექტროგამტარებისათვის; საიდენტიფიკა-
ციო მაგნიტური ბარათები; დისტანციური 
ანთების ელექტროაპარატები; ინკუბატორები 
ბაქტერიული კულტურებისათვის; ინდიკატო-
რები [ელექტრობა]; ინდუქტორები [ელექტრო-
ბა]; მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესო-
რით [სმარტ-ბარათები]; ინტეგრალური სქემე-
ბი; სალაპარაკო აპარატები; ინტერფეისები 
კომპიუტერებისათვის; ინვერტორები [ელექ-
ტრობა]; ანგარიშის გამოსაწერი მოწყობილო-
ბა; იონიზაციის აპარატები, ჰაერის დამუშავე-
ბის აპარატების გარდა; გაბარიტები [საზომი 
ინსტრუმენტები]; დისკამძრავები დისკების ავ-
ტომატური ცვლით კომპიუტერისათვის; მუსი-
კალური ავტომატები წინასწარი გადახდით; 
შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა]; ელ-
ექტროკაბელის შემაერთებელი ქუროები; გან-
ვლილი მანძილის აღმრიცხველები სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის; სამუხლეები 
მუშისათვის; ლაბორატორიული ქვეშები; ლა-
ქტოდენსიმეტრები; ლაქტომეტრები; ლეპტო-
პები [პორტატიული კომპიუტერები]; ლაზე-
რები, არასამედიცინო; ტყავის სისქის გასა-
ზომი ხელსაწყოები; ბლენდები [ოპტიკური 
შუქდამცავები]; ასტროფოტოგრაფიის ობიექ-
ტივები; წერილის სასწორები; ნიველირების 
ინსტრუმენტები; სარყეები [გეოდეზიური ინს-
ტრუმენტები]; თარაზოები; სამაშველო ქამრე-
ბი; სამაშველო ბაკენები; სამაშველო ჟილე-
ტები; სამაშველო ბადეები; სამაშველო მოწ-
ყობილობა და აღჭურვილობა; სამაშველო ტი-
ვები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები; გა-
ნათების რეგულატორები, ელექტრული; სი-
ნათლის გამოსხივების ელექტრონული მაჩ-
ვენებლები; განათების სისტემის ბალასტური 
წინაღობები; მეხამრიდები; შემზღუდველები 
[ელექტრობა]; საკეტები, ელექტრული; ლაგე-
ბი [გამზომი ინსტრუმენტები]; ხმამაღლამო-
ლაპარაკეები; „ჯადოსნური“ ფარნები; ინფო-
რმაციის მაგნიტური მატარებლები; მაგნიტუ-
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რი კოდირების მოწყობილობები; მაგნიტური 
ლენტის ბლოკები კომპიუტერისათვის; მაგ-
ნიტური ლენტები; მაგნიტური სადენები; მაგ-
ნიტები; დეკორატიული მაგნიტები; ლუპები 
[ოპტიკა]; მანომეტრები; საზღვაო კომპასები; 
ექოლოტები; მაჩვენებელი ბაკენები; რაისმუ-
სები [სადურგლო]; რადიოანძები; მასალათა 
გამოცდის მანქანები და ხელსაწყოები; მათე-
მატიკური ინსტრუმენტები; საზომები; გამზო-
მი ხელსაწყოები; გამზომი ხელსაწყოები, 
ელექტრული; გამზომი ინსტრუმენტები; საწ-
ყაო კოვზები; მექანიკური ფარნიშნები; მეგა-
ფონები; ვერცხლისწყლიანი თარაზოები; ლი-
თონის დეტექტორები სამრეწველო ან სამხედ-
რო მიზნებისათვის; მეტეოროლოგიური ზონ-
დები; მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები; მრი-
ცხველები; მეტრონომები; მიკრომეტრები; მიკ-
რომეტრული ხრახნები ოპტიკური ხელსაწ-
ყოებისათვის; მიკრომეტრები; მიკროფონები; 
მიკროპროცესორები; მიკროსკოპები; მიკრო-
ტომები; განვლილი მანძილის აღმრიცხველე-
ბი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სარ-
კეები დათვალიერებითი სამუშაოებისათვის; 
ოპტიკური ამრეკლავები; მოდემები; ფულის 
დასათვლელი და დასახარისხებელი მანქანე-
ბი; დამზერისა და კონტროლის აპარატები, 
ელექტრული; მონიტორები [კომპიუტერის აპა-
რატული უზრუნველყოფა]; მონიტორები 
[კომპიუტერული პროგრამები]; „თაგვი“-ს ტი-
პის მანიპულატორები; „თაგვი“-ს ქვესადებე-
ბი; მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გა-
დახდით; ნავიგაციის ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; საზღვაო სასიგნალო ხელსაწ-
ყოები; ნავიგაციის ხელსაწყოები სატრანს-
პორტო საშუალებებისათვის [ბორტის კომ-
პიუტერები]; ნავიგაციის ინსტრუმენტები; ნემ-
სები ფირსაკრავებისათვის; ნეონის ნიშნები; 
ავარიისაგან დამცავი ბადეები; ცხვირის 
მომჭერები მყვინთავისა და მოცურავისათვის; 
ნოუთბუკები [პორტატული კომპიუტერები]; 
ობიექტივები [ლინზები], [ოპტიკა]; თვალთვა-
ლის ხელსაწყოები; ოქტანტები; ომმეტრები; 
ოპტიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ნიშნების ამომკითხავი ოპტიკური მოწყობი-
ლობები; ოპტიკური კონდენსორები; ინფორ-
მაციის ოპტიკური მატარებლები; ოპტიკური 
დისკები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები; 
ოპტიკური მინები; ოპტიკური ნაწარმი; ოპტი-
კური ფარნები; ოპტიკური ლინზები; ოსცი-
ლოგრაფები; ჟანგბადის გადასასხმელი [გა-
დამშვები] მოწყობილობები; ოზონატორები; 
დროის აღმრიცხველები ფასიანი ავტოსადგო-
მისათვის; ნაწილაკების ამაჩქარებლები; ბიჯ-
საზომები, პედომეტრები; კარის ოპტიკური 
საჭვრეტელები; პერისკოპები; პერსონალური 
სტერეომიმღებები; ხმის ჩასაწერი დისკები; 
ფოტოკოპირების მოწყობილობები [ფოტო-

გრაფიული, ელექტროსტატიკური, თბური]; 
ფოტომეტრები; ფოტოტელეგრაფული აპარა-
ტები; ფოტოელემენტები ჩამკეტი ფენით; ფი-
ზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
პენსნეები; პენსნეს ბუდეები; პენსნეს ძეწკვები; 
პენსნეს ზონრები; პენსნეს ჩარჩოები; პიპეტე-
ბი; პლანშეტები [გეოდეზიური ინსტრუმენტე-
ბი]; პლანიმეტრები; აკუმულატორის ფირფი- 
ტები; მრუდჩამწერები; როზეტები, შტეფსე-
ლის ჩანგლები, [ელექტრული შეერთებები]; 
შვეულას ტყვიის ტვირთები; შვეულები; ჯიბის 
კალკულატორები; პოლარიმეტრები; გადასა-
ტანი ტელეფონები; საფოსტო მარკების აღ-
მრიცხველები; პრეციზიული სასწორები; პრე-
ციზიული გამზომი ხელსაწყოები; მანომეტრე-
ბი; ავტომობილის სალტეში დაბალი წნევის 
ავტომატური მაჩვენებლები; წნევის მაჩვენე-
ბელ-საცობები სარქველებისათვის; წნევის 
ინდიკატორები; წნევის გასაზომი აპარატები; 
ნაბეჭდი სქემები; კომპიუტერის პრინტერები; 
პრიზმები [ოპტიკური]; ზონდები სამეცნიერო 
კვლევისათვის; პროცესორები [ინფორმაციის 
დასამუშავებელი ცენტრალური ბლოკები]; 
საპროექციო აპარატები; საპროექციო ეკრა-
ნები; რენტგენის გამოსხივებისაგან დამცავი 
მოწყობილობები, არასამედიცინო; ინდივიდუ-
ალური დაცვის საშუალებები ავარიის დროს 
გამოსაყენებლად; დამცავი ჩაფხუტები, მუზა-
რადები; სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები, 
მუზარადები; დამცავი ნიღბები; მფრინავის 
დამცავი კომბინეზონები; ტრანსპორტირები 
[გამზომი ინსტრუმენტები]; პერფობარათზე 
მომუშავე აღჭურვილობა ოფისისათვის; ზა-
რის ღილაკები; პირომეტრები; რაოდენობის 
მაჩვენებლები; საშრობი მოწყობილობები ფო-
ტოგრაფიისათვის; რადარები; პეიჯერები; რე-
ნტგენის აპარატები სამრეწველო მიზნები-
სათვის; რენტგენის აპარატის ეკრანები სამ-
რეწველო მიზნებისათვის; რადიოხელსაწ-
ყოები; რადიოსატელეგრაფო სადგურები; რა-
დიოსატელეფონო სადგურები; უსაფრთხოე-
ბის მოწყობილობები სარკინიგზო ტრანსპორ-
ტისათვის; მანძილსაზომები; ამომკითხავი მო-
წყობილობები [ინფორმაციის დასამუშავებე-
ლი მოწყობილობა]; აუდიო და ვიდეო მიმღე-
ბები; ფირსაკრავის ნემსის გამოსაცვლელი 
სამარჯვები; ფირსაკრავები; რედუქტორები 
[ელექტრობა]; სატრანსპორტო შემთხვევის 
თავიდან ასაცილებელი შუქამრეკლი რგო-
ლები ტანსაცმელზე დასამაგრებლად; რეფ-
რაქტომეტრები; რეფრაქტორები; მარეგული-
რებელი ხელსაწყოები, ელექტრული; რელეე-
ბი, ელექტრული; დისტანციური მართვის აპა-
რატურა; წინაღობები, ელექტრული; რესპირა-
ტორები ჰაერის გასაფილტრად; რესპირატო-
რები, ხელოვნური სუნთქვისათვის განკუთვ-
ნილის გარდა; მაშველების სავარჯიშო მანე-
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კენები [სასწავლო ხელსაწყოები]; რეტორტე-
ბი; რეტორტის დამჭერები; ბრუნთა რიცხვის 
მთვლელები; რეოსტატები; ცხენოსანთა ჩაფ-
ხუტები; საგზაო ნიშნები, მნათი ან მექანი-
კური; „ჯადოსნური“ ლერწები მიწისქვეშა 
წყაროების ადგილმდებარეობის დასადგენად; 
სარყეები [გეოდეზიური ინსტრუმენტი]; სახა-
ზავები [გამზომი ინსტრუმენტები]; მეტრები 
[გამზომი ინსტრუმენტები]; საქარიმეტრები; 
სამაშველო ბადეები; უსაფრთხოების ღვედე-
ბი, სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლე-
ბისა და სპორტული აღჭურვილობის ღვედე-
ბის გარდა; სამაშველო ბრეზენტი; არეომეტ-
რები მარილიანი ხსნარისათვის; ნავიგაციის 
სატელიტური ხელსაწყოები სატელიტები სა-
მეცნიერო კვლევისათვის; სასწორები; სკანე-
რები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყო-
ბილობა]; რასტრები ფოტოტიპიისათვის; ეკ-
რანები [ფოტოგრაფია]; კუთხვილის კალიბ-
რები; ნახევარგამტარები; სექსტანტები; გარ-
სები ელექტრული კაბელისათვის; ფეხსაცმე-
ლი უბედური შემთხვევის, გამოსხივებისა და 
ცეცხლისაგან დასაცავად; ფოტოსაკეტის გამ-
შვები მოწყობილობები [ფოტოგრაფია]; ფო-
ტოსაკეტები; ცეცხლსასროლი იარაღის ოპ-
ტიკური სამიზნეები; სასიგნალო ზარები; სა-
სიგნალო ფარნები; სასიგნალო ბაკენები; სა-
სიგნალო პანელები, მნათი ან მექანიკური; სა-
სიგნალო სასტვენები; სიგნალები, მნათი ან 
მექანიკური; მნათი ნიშნები; იმიტატორები 
სატრანსპორტო საშუალებების მართვისა და 
შემოწმებისათვის; სირენები; ტყავის სისქის 
გამზომი აპარატები; გასაშლელი კალიბრები; 
დიასკოპები; ლოგარითმული სახაზავები; დი-
აპოზიტივები [ფოტოგრაფია]; სმარტ-ბარათე-
ბი [მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესო-
რით]; კვამლის დეტექტორები; შტეფსელის 
ჩანგლები, როზეტები [ელექტრული შეერთე-
ბები]; წინდები ელექტროგათბობით; მზის ბა-
ტარეები; შემდუღებლის ნიღბები; სოლენოი-
დური სარქველები [ელექტრომაგნიტური გა-
დამრთველები]; სონარები; ხმოვანი სასიგნა-
ლო მოწყობილობები; სონომეტრები; ხმის ჩამ-
წერი აპარატურა; ხმის ჩანაწერის მატარებ-
ლები; ხმის ჩასაწერი დისკები; ხმის ჩასაწერი 
ლენტები; ხმის აღმწარმოებელი აპარატები; 
ხმის გადამცემი აპარატები; ზონდირების აპა-
რატები და მანქანები; საძირავები ლოტებისა 
და ზონდებისათვის; ლოტის ზონრები; ნაპერ-
წკალსაქრობები; მეგაფონები; სათვალის ბუ-
დეები; სათვალის ჩარჩოები; სათვალის მინე-
ბი; სათვალეები [ოპტიკა]; სპექტროგრაფები; 
სპექტროსკოპები; სიჩქარის კონტროლის 
ხელსაწყოები სატრანსპორტო საშუალებები-
სათვის; სპიდომეტრები; ფოტოგრაფირების 
სისწრაფის საზომი ხელსაწყოები; ფირსაკრა-
ვის ბრუნთა რიცხვის რეგულატორები; სფე-

რომეტრები; სპირტიანი თარაზოები; კოჭები 
[ფოტოგრაფია]; გამშხეფი სახანძრო სისტემე-
ბი; სცენის განათების რეგულატორები; სა-
ფოსტო მარკებით გადახდის კონტროლის 
აპარატები; ფოტოაპარატის შტატივები; გამ-
შვები ტროსები ძრავასათვის; ცალსასწორე-
ბი; მართვის მოწყობილობები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის, ავტომატური; სტერეო 
სკოპები; სტერეოსკოპული აპარატები; გამო-
სახდელი აპარატები ლაბორატორიისათვის; 
ხმის ჩასაწერი ლენტები; ნემსები ფირსაკ-
რავისათვის; სულფიტომეტრები; მზის სათვა-
ლეები; გეოდეზიური ხელსაწყოები და ინს-
ტრუმენტები; საზომი ჯაჭვი; ტოპოგრაფიული 
ინსტრუმენტები; ოპტიკური ნიველირები; სა-
კომუტაციო დაფები; გადართვის კოლოფები 
[ელექტრობა]; გადამრთველები, ელექტრული; 
ტაქომეტრები; მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი 
მოწყობილობა [ხმის, გამოსახულების, ინ-
ფორმაციის]; ტაქსომეტრები; სასწავლო ხელ-
საწყოები; კბილების დამცავები [კაპა]; სატე-
ლეგრაფო სადენები; ტელეგრაფის აპარატე-
ბი; მანძილსაზომები; ტელეფონის აპარატები; 
ტელეფონის ყურმილები; სატელეფონო გადა-
მცემები; სატელეფონო სადენები; ტელეტაიპე-
ბი; ტელემოკარნახე; დისტანციური მწყვეტა-
რები; ტელესკოპები; ტელეტაიპები; ტელევი-
ზორები; ტემპერატურის ინდიკატორები; კი-
დურა ქუროები [ელექტრობა]; სინჯარები; 
აპარატები ანალიზისათვის, არასამედიცინო; 
გაქურდვისაგან დამცავი ელექტრული მოწყო-
ბილობები; თეოდოლიტები; თერმოელექტრო-
ნული მილაკები; თერმოელექტრონული მილა-
კები; თერმომეტრები, არასამედიცინო; თერ-
მოსტატები; თერმოსტატები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; საქსოვი ლუპები; ბილე-
თების გასაყიდი ავტომატები; სატაბელო 
დროის აღმრიცხველი საათები; დროის მარე-
გისტრირებელი ხელსაწყოები; დროის რელე-
ები, ავტომატური; ტონარმები ფირსაკრავები-
სათვის; ტოტალიზატორები; შუქნიშნები [სიგ-
ნალიზაციის მოწყობილობები]; ტრანსფორ-
მატორები [ელექტრობა]; ტრანზისტორები 
[ელექტრონიკა]; ელექტრონული სიგნალის 
გადამცემები; გადამცემები [კავშირგაბმულო-
ბა]; დისტანციური რადიოგადამცემები [კავ-
შირგაბმულობა]; დიაპოზიტივები [ფოტოგრა-
ფია]; დიასკოპები; სამფეხები ფოტოაპარატი-
სათვის; ურინომეტრები; ვაკუუმმეტრები; ვა-
კუუმნათურები [რადიო]; ვარიომეტრები; გამა-
ფრთხილებელი სამკუთხედები გაუმართავი 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრა-
ნსპორტო საშუალებების რადიომიმღებები; 
ნონიუსები; ვიდეოკასეტები; ვიდეოთამაშების 
კარტრიჯები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; 
ვიდეოეკრანები; ვიდეოტელეფონები; მაგნი-
ტური ლენტები ვიდეოჩაწერისათვის; ხედმძებ-
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ნები ფოტოაპარატისათვის; ვისკოზიმეტრები; 
ძაბვის რეგულატორები სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; გადამეტძაბვისაგან დამ-
ცავი რეგულატორები; ვოლტმეტრები; ხმის 
დამთვლელი მანქანები; პლატები ინტეგრა-
ლური სქემებისათვის; რაციები, პორტატიუ-
ლი; სარეცხი აბაზანები [ფოტოგრაფია]; 
წყლის დონის მაჩვენებლები; ტალღსაზომები; 
ხიდური, ბაქნიანი სასწორები; ამწონი ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ამწონი მოწ-
ყობილობები; საწონები; ქარის მიმართულე-
ბის მაჩვენებლები; კლემები [ელექტრული]; 
სადენები, ელექტრული; ლითონის შენადნო-
ბის მავთულები [დნობადი მავთულები]; სახის 
დამცავი ეკრანები მუშებისათვის; მაჯის საყრ-
დენები კომპიუტერთან სამუშაოდ; რენტგენის 
ფირები, ექსპონირებული; რენტგენოგრამები, 
არასამედიცინო; რენტგენის გამოსხივების 
რეგენერაციის აპარატები და დანადგარები, 
არასამედიცინო; რენტგენის მილაკები, არა-
სამედიცინო; ჩანთები ლეპტოპებისათვის; ფი-
ჭური ტელეფონების ზონრები; მანეკენები 
ქრაშ-ტესტებისათვის; ციფრული ფოტოჩარ-
ჩოები; მუსიკალური ფაილები, ჩატვირთვადი; 
გამოსახულებების ფაილები, ჩატვირთვადი; 
მობილური ტელეფონის ზარების ფაილები, 
ჩატვირთვადი; სახანძრო შლანგები; სახანძრო 
პომპები; გლობალური პოზიციონირების სის-
ტემის [GPS] აპარატები; ლაბორატორიული 
ცენტრიფუგები; სანათლის გამოსხივების დი-
ოდები [LED]; პეტრის ფინჯანი; პიტოს მილა-
კი, პიტომეტრი; პორტატული მედიაპლეერები; 
ნაბეჭდი პლატები; ამამაღლებელი ტრანსფო-
რმატორები; სტრობოსკოპები; ტემპერატურის 
მაჩვენებელი ეტიკეტები, არასამედიცინო; საგ-
ზაო კონუსები; ტრანსპონდერები [მიმღებ-
გადამცემები]; ტრიოდები; ფლეშ-მეხსიერება; 
VCD, DVD, MP3 პლეერები და ჩამწერები; CD 
პლეერები და ჩამწერები; მანქანის სტერეო-
მიმღებები; აუდიო მოლაპარაკეები; კასეტური 
პლეერები და ჩამწერები; რადიომიმღებები; 
მანქანის რადიომიმღებები; აბაზანის სასწო-
რები; ტელეფონები; ტელეფონები ნომრის 
ამომცნობით; ზემოჩამოთვლილი ნაწარმის 
საკუთნო, შეტანილი მე-9 კლასში. 
 

11 _ აცეტილენის სანთურები; აცეტილენის 
ლამპები; აცეტილენის გენერატორები; სატ-
რანსპორტო საშუალებების ჰაერის კონდი-
ციონერები; ჰაერის კონდიცირების აპარატე-
ბი; ჰაერის კონდიცირების დანადგარები; ჰაე-
რის გამაცივებელი მოწყობილობები; ჰაერის 
დეზოდორირების აპარატები; ჰაერის საშრობი 
მოწყობილობები; ჰაერის გასაფილტრი და-
ნადგარები; ჰაერის გასაწმენდი აპარატები და 
მანქანები; ჰაერშემთბობები; ჰაერის სტერი-
ლიზატორები; საჰაერო სარქვლები ორთქლის 
გამათბობელი დანადგარისათვის; სპირტის 

სანთურები; ავტომობილის მძღოლის დაბრმა-
ვების საწინააღმდეგო მოწყობილობები [განა-
თების მოწყობილობა]; სატრანსპორტო სა-
შუალების მძღოლის დაბრმავების საწინააღ-
მდეგო მოწყობილობები [განათების მოწყობი-
ლობა]; გაშხეფის საწინააღმდეგო საცმები 
ონკანებისათვის; მფილტრავი მოწყობილობე-
ბი აკვარიუმისათვის; აკვარიუმის შემთბობე- 
ბი; აკვარიუმის შენათების საშუალებები; რკა-
ლური ნათურები; ნაცრის გადასატანი მოწყო-
ბილობები, ავტომატური; ღუმლის სანაცრეე-
ბი; ბირთვული რეაქტორები; ავტოკლავი [წნე-
ვის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში ქვაბე-
ბი], ელექტრული; ავტომობილის მაშუქები; 
საცხობი ღუმლები; მაყალი; სააბაზანოს სა-
კუთნო; სააბაზანოს სანიტარულ-ტექნიკური 
აღჭურვილობა; აბაზანის პირნაკეთობა; საა-
ბაზანოს სანიტარულ-ტექნიკური აღჭურვი-
ლობა; აბაზანები; დასაჯდომი აბაზანები; სა-
წოლის სათბურები; სასმელის გასაცივებელი 
აპარატები; ველოსიპედის მაშუქები; ბიდეები; 
ელექტროსაბნები, არასამედიცინო; ბოილე-
რის მილები გამათბობელი დანადგარებისათ-
ვის; ბოილერები, მანქანათა ნაწილების გარ-
და; აირის სანთურის საცმები; პურის საცხობი 
მანქანები; პურის გასახუხი ტოსტერები; სან-
თურები; ლამპის სანთურები; ნახშირბადის 
ელექტროდები რკალური ლამპისათვის; ჭე-
რის სანათი პლაფონები; ცენტრალური გათ-
ბობის რადიატორები; ჭაღები; კვამლსადენის 
საფარები; კვამლსადენის მილები; ჩინური 
ფარნები; ნაძვისხის მოსართავი ელექტრონა-
თურები; ქრომატოგრაფები სამრეწველო მიზ-
ნებისათვის; „სუფთა ოთახები“ [სანიტარულ-
ტექნიკური აღჭურვილობა]; ყავის ფილტრები, 
ელექტრული; ყავის მადუღარები, ელექტრუ-
ლი; ყავის პერკოლატორები, ელექტრული; 
ყავის მოსახალი აპარატები [როსტერები]; 
კლაკნილები [დისტილაციის, გათბობისა და 
სამაცივრო დანადგარების ნაწილები]; ჰაერის 
კონდიცირების დანადგარები; სამზარეულოს 
ქურები; საკვების თბური დამუშავების აპა-
რატები და დანადგარები; სამზარეულო გამა-
ხურებელი ხელსაწყოები; საკვების თბური 
დამუშავების ჭურჭლეული, ელექტრული; 
ღუმლის გასაცივებელი ავზები; სამაცივრო 
ხელსაწყოები და დანადგარები; სამაცივრო 
დანადგარები და მანქანები; სამაცივრო და-
ნადგარები სითხეებისათვის; თამბაქოს სამა-
ცივრო დანადგარები; სამაცივრო დანადგა-
რები წყლისათვის; თმის დასახვევი ლამპები; 
ველოსიპედის მაშუქები; ფარსაკეტები საკვამ-
ლე მილში წევის რეგულირებისათვის [გათ-
ბობა]; ფრიტიურის ჭურჭელი, ელექტრული; 
ტრანსპორტის შემოყინვის საწინააღმდეგო 
საშუალებები; გაუწყლოების აპარატები საკ-
ვების ნარჩენებისათვის; სტომატოლოგიური 
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საშრობი კარადები; დეზოდორირების აპარა-
ტები, არაპირადი მოხმარების; წყლის გამტკ-
ნარების დანადგარები; გამოსაშრობი აპარა-
ტები; აირგანმუხტვის ელექტრული მილაკები 
განათებისათვის; დეზინფექციის აპარატები; 
ტუალეტის მადეზინფიცირებელი საშუალე-
ბის გამანაწილებლები; ტუალეტის მადეზინ-
ფიცირებელი საშუალების გამანაწილებლე-
ბი; სტერილიზაციის ერთჯერადი ტომსიკები; 
დისტილაციის აპარატები; დისტილაციის კო-
შკები; წყალქვეშა პროჟექტორები; წვეთოვანი 
საფრქვევლები [საირიგაციო საკუთნო]; საშ-
რობი აპარატები; საშრობი აპარატები და და-
ნადგარები; ფურაჟის საშრობი მოწყობილო-
ბები; იოგურტის მოსამზადებელი ელექტრუ-
ლი ხელსაწყოები; ელექტრონათურები; ხალი-
ჩები ელექტროგათბობით; საორთქლებლები; 
საფართოებელი ავზები გათბობის სისტემები-
სათვის; ამწოვები სამზარეულოსათვის; ჩინუ-
რი ფარნები; ვენტილატორები [ჰაერის კონ-
დიცირება]; ელექტროვენტილატორები, საყო-
ფაცხოვრებო; ვენტილატორები [ჰაერის კონ-
დიცირების დანადგარის ნაწილები]; კანალი-
ზაციის ონკანები; მკვებავი დანადგარები გა-
თბობის ქვაბისათვის; ელექტრული გამათბობ-
ლის ვარვარის ძაფები; ვარვარის ძაფები ელ-
ექტრონათურებისათვის; ფილტრები ჰაერის 
კონდიცირებისათვის; სასმელი წყლის ფილტ-
რები; ფილტრები [საყოფაცხოვრებო და სამ-
რეწველო დანადგარების ნაწილები]; ცეცხლ-
რიკიანი ღუმლის ცხაურები; ბუხრები, ოთა-
ხის; ღუმლის ფასონური ამონაგი; ჩირაღდნე-
ბი ნავთობის მრეწველობისათვის; ჩირაღდნე-
ბი; ჩირაღდნიანი პროჟექტორები; საცეცხლე 
მილები გათბობის ქვაბებისათვის; წყლის ჩამ-
შვები მოწყობილობები; წყლის ჩამშვები მოწ-
ყობილობის რეზერვუარები; ფეხის მუფტები 
ელექტროგათბობით; ფეხის სათბურები, ელ-
ექტრული და არაელექტრული; ფურაჟის გასა-
შრობი ხელსაწყოები; სამჭედლოები, პორტა-
ტული; შადრევნები; ღუმლის ლითონის არმა-
ტურე; გასაყინი კამერები; ფრიქციული ფა-
ლიები აირის სანთებლებისათვის; ხილის გა-
მოსაშრობი აპარატები; სათბობის ეკონომაი-
ზერები; ფუმიგაციის ხელსაწყოები, არასამე-
დიცინო; ღუმლის სანაცრეები; ცეცხლრიკია-
ნი ღუმლის ცხაურები; ღუმლის გასაცივე-
ბელი ავზები; ღუმლები, ლაბორატორიულის 
გარდა; ღუმლის ფასონური ამონაგი; აირის 
ქვაბები; აირის სანთურები; აირსაცივრები, 
მანქანათა ნაწილების გარდა; აირის ლამპები; 
აირის სანთებლები; სკრუბერები [აირის და-
ნადგარის ნაწილები]; აირის გამწმენდი ხელ-
საწყოები; ბაქტერიების გასანადგურებელი 
სანთურები; ბაქტერიციდული ნათურები ჰაე-
რის გასაწმენდად; წებოს გასათბობი ხელსაწ-
ყოები; შესაწვავი მოწყობილობები [სამზარე-

ულოს საკუთნო]; გრილები [სამზარეულოს 
საკუთნო]; თმის საშრობები; პირსაბანი ოთა-
ხის ხელის საშრობი აპარატები; ფარები ავ-
ტომობილებისათვის; ქურები, ღუმლები, სა-
ცეცხლეები; სითბური აკუმულატორები; თბო-
გადამცემები, მანქანათა ნაწილების გარდა; 
სითბური ტუმბოები; სითბოს რეგენერატორე-
ბი; საწოვარიანი ბოთლის ელექტროგამათ-
ბობლები; აბაზანის გამხურებლები; გამხუ-
რებლები უთოსათვის; სატრანსპორტო საშუა-
ლებების გამათბობლები; კალორიფერები; 
გათბობის ხელსაწყოები, ელექტრული; სატ-
რანსპორტო საშუალებების მინების გამათ-
ბობლები; მყარ, თხევად და აირად სათბობზე 
მომუშავე გათბობის ხელსაწყოები; გათბობის 
ქვაბები; ბალიშები ელექტროგათბობით, არა-
სამედიცინო; გამხურებელი ელემენტები; ელ-
ექტრული გამათბობლის ვარვარის ძაფები; 
გათბობის დანადგარები; ცხელ წყალზე მომუ-
შავე გათბობის დანადგარები; გათბობის ფი-
ლები; ამწოვები სამზარეულოსათვის; ცხელ 
ჰაერზე მომუშავე გათბობის აპარატები; ცხე-
ლი ჰაერის აბანოს საკუთნო; არხღუმლები; 
გამახურებელი ფილები; სათბურა; დამტენი-
ანებლები ცენტრალური გათბობის რადიატო-
რებისათვის; ჰიდრანტები; კარადა-საყინულე-
ები; ყინულის დასამზადებელი მანქანები და 
აპარატები; სითხეში ჩასაძირი გამხურებლები; 
ვარვარის სანთურები; ნაგავსაწვავი ღუმლე-
ბი; ჰაერის იონიზაციის აპარატები; ჩაიდნები, 
ელექტრული; გამოსაწვავი ღუმლის აღჭურვი-
ლობა [საყრდენები]; გამოსაწვავი ღუმლები; 
სამზარეულოს ქურები [ღუმლები]; ლაბორა-
ტორიული სანთურები; ლაბორატორიული ნა-
თურები; ნათურის ვაზნები; ლამპის მილაკები; 
ლამპის შუშა; ლამპის სფერული თალფაქები; 
ნათურის ვაზნები; ლამპის ამრეკლავები; აბა-
ჟურები; სანათები; მოხვევის მაჩვენებელი ნა-
თურები ავტომობილისათვის; ლამპის სფერუ-
ლი თალფაქები; აბაჟურის დამჭერები; განა-
თების ფარნები; თეთრეულის საშრობები, ელ-
ექტრული; სამრეცხაოს ქვაბები; მაყალის ლა-
ვის ნატეხები; რეზერვუარში დონის მარეგუ-
ლირებელი სარქვლები; ნათურის კოლბები; 
ელექტრონათურის კოლბები; მოხვევის მაჩვე-
ნებელი ნათურები სატრანსპორტო საშუალე-
ბებისათვის; შუქგამბნევები; სანთებლები; გა-
ნათების ხელსაწყოები და დანადგარები; სატ-
რანსპორტო საშუალებების განათების ხელ-
საწყოები; საჰაერო ტრანსპორტის განათების 
სისტემები; ნაძვისხის მოსართავი ელექტრო-
ნათურები; ავტომობილის მაშუქები; სატრანს-
პორტო საშუალებების მაშუქები; ღუმლის ჩა-
სატვირთი მოწყობილობა; შენობის მნათი ნო-
მრები; ლუმინესცენციური მილაკები განათე-
ბისათვის; მაგნიუმის ვარვარის ძაფები განა-
თების ხელსაწყოებისათვის; ალაოს საშრობე-
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ბი; მიკროტალღური ღუმლები [სამზარეულოს 
საკუთნო]; მიკროტალღური ღუმლები სამრეწ-
ველო მიზნებისათვის; რძის გასაცივებელი 
დანადგარები; მეშახტის ლამპები; შემრევი 
ონკანები წყალსადენის მილისათვის; ბირთ-
ვული საწვავისა და ბირთვული რეაქციის 
შემანელებლის დასამუშავებელი დანადგარე-
ბი; ბირთვული რეაქტორები; ზეთის სანთურე-
ბი; ზეთის ლამპები; ზეთის გასაწმენდი აპა-
რატები; დეკორატიული შადრევნები; ღუმლის 
ცეცხლგამძლე ამონაგი; ღუმლის ფასონური 
ამონაგი; ჟანგბად-წყალბადის სანთურები; ბა-
ლიშები ელექტროგათბობით, არასამედიცი-
ნო; პასტერიზატორები; ბენზინის სანთურები; 
კანალიზაციის ონკანები; მილები [სანიტა-
რულ-ტექნიკური სისტემის ნაწილები]; კერძის 
შესათბობი ხელსაწყოები; ჯიბის ფარნები; 
ჯიბის ფარნები, ელექტრული; ჯიბის სათბუ-
რები; პოლიმერიზაციის დანადგარები; წნევის 
ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში ქვაბები [ავ-
ტოკლავი], ელექტრული; საკვების წნევის 
ქვეშ დასამზადებელი სწრაფსახარში ქვაბები, 
ელექტრული; დაწნევის რეზერვუარები 
წყლის შესანახად; ბირთვული საწვავისა და 
ბირთვული რეაქციის შემანელებლის დასამუ-
შავებელი დანადგარები; საპროექციო აპარა-
ტის ლამპები; ჩამდინარე წყლის გამწმენდი 
დანადგარები; რადიატორის საცობები; რადი-
ატორები, ელექტრული; რადიატორები [გათ-
ბობა]; დისტილაციით რაფინირების კოშკები; 
სამაცივრო აპარატები და მანქანები; სამაცივ-
რო აღჭურვილობა და დანადგარები; სამა-
ცივრო კარადები; სამაცივრო კამერები; სამა-
ცივრო კონტეინერები; სამაცივრო ვიტრინები; 
მაცივრები; წყლის ან ორთქლის ხელსაწყოე-
ბისა და წყალსადენის ან აირსადენის მარეგუ-
ლირებელი საკუთნო; აირის აპარატის მარე-
გულირებელი და დამცავი საკუთნო; აირსადე-
ნის მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო; 
წყალსადენის დანადგარების მარეგულირებე-
ლი და დამცავი საკუთნო; როსტერები; მოსა-
ხალი ხელსაწყოები; შამფურის საბრუნი სა-
მარჯვები; შამფურები; შამფურიანი მოწყობი-
ლობები; წყლის ან ორთქლის ხელსაწყოებისა 
და წყალსადენის ან აირსადენის დამცავი 
საკუთნო; არაფეთქებადი უსაფრთხო ლამპე-
ბი; სანიტარულ-ტექნიკური ხელსაწყოები და 
დანადგარები; საუნის აღჭურვილობა; სკრუ-
ბერები [აირის დანადგარის ნაწილები]; ჩი-
რაღდნიანი პროჟექტორები; საშხაპე კაბინები; 
შხაპები; ნიჟარები; ელექტრონათურის ვაზნე-
ბი; წყლის დასარბილებელი აპარატები და 
ხელსაწყოები; მზის თბური კოლექტორები 
[გათბობა]; მზის ღუმლები; მინერალური 
წყლის აბაზანები; ჩირაღდნები ნავთობის 
მრეწველობისათვის; ტორშერები; ორთქლის 
აკუმულატორები; ორთქლის ქვაბები, მანქანა- 

თა ნაწილების გარდა; მშრალი ორთქლის 
სახის მოსავლელი აპარატები; ორთქლწარ-
მომქმნელი დანადგარები; სტერილიზატორე-
ბი; დისტილატორები; ღუმლები; ღუმლები 
[გამათბობელი ხელსაწყოები]; ქუჩის ფარნე-
ბი; ღუმლების ლითონის არმატურა; წყლის 
დაქლორვის დანადგარები საცურაო აუზები-
სათვის; ნამზეურის მისაღები აპარატები; კა-
ნალიზაციის ონკანები; ონკანები; თერმოსტა-
ტიკური სარქვლები [გათბობის დანადგარის 
ნაწილები]; ტოსტერები; თამბაქოს საშრობე-
ბი; უნიტაზები ტუალეტისათვის; ტუალეტის 
დასაჯდომები; გადასატანი ტუალეტები; ტუა-
ლეტები [ვატერკლოზეტები]; ჩირაღდნები გა-
ნათებისათვის; თურქული აბანოს კაბინები, 
გადასატანი; ულტრაიისფერი გამოსხივების 
ლამპები, არასამედიცინო; პისუარები [სანი-
ტარულ-ტექნიკური მოწყობილობა]; ფარები 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრა-
ნსპორტო საშუალებების ამრეკლავები; ვენ-
ტილაციის დანადგარები და აპარატები [ჰაე-
რის კონდიცირება]; ვენტილაციის დანადგა-
რები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
[ჰაერის კონდიცირება]; გამწოვი კარადები; 
გამწოვი კარადები, ლაბორატორიული; სავა-
ფლეები, ელექტრული; სამაცივრო კამერები; 
სათბურა, ლითონის; წყალსადენის ონკანის 
სადებები; პირსაბანები [სანიტარულ-ტექნიკუ-
რი აღჭურვილობის ნაწილები]; სამრეცხაოს 
ქვაბები; ვატერკლოზეტები [ტუალეტები]; 
წყალსადენი დანადგარები; წყლის გამანაწი-
ლებელი დანადგარები; წყლის გასაფილტრი 
აპარატები; წყლის ჩამშვები მოწყობილობები; 
წყლის გამაცხელებლებლები; წყლის გასაც-
ხელებელი აპარატები; წყალასაღები მოწყო-
ბილობები; წყლის გამწმენდი დანადგარები; 
წყლის გამწმენდი აპარატები და მანქანები; 
წყლის დასარბილებელი აპარატები და ხელ-
საწყოები; წყლის სტერილიზატორები; წყალ-
მომარაგების სისტემის დანადგარები; სარწყა-
ვი დანადგარები, ავტომატური; სარწყავი სა-
სოფლო-სამეურნეო მანქანები; მილები [სანი-
ტარულ-ტექნიკური სისტემის ნაწილები]; 
წყლის გრიგალური მოძრაობის წარმომქმნე-
ლი მოწყობილობები; პურის ღუმლები; სააბა-
ზანოს ჰიდრომასაჟის აპარატები; განათების 
ხელსაწყოები [LED] სინათლის გამოსხივების 
დიოდებზე; საფეიქრო ორთქლის დანადგარე-
ბი; ჰაერის კონდიციონერები; ჰაერის კონდი-
ციონერების ფილტრები; გამაცივებელი აპა-
რატები; გასაყინი აპარატები; წყლის გამანა-
წილებლები; გაზქურები; ელექტროქურები; 
ტოსტერები; ღუმლები; ყავის მოსამზადებელი 
აპარატები; ბატიბუტის დასამზადებელი აპა-
რატები; საკვების გრილზე დასამზადებელი 
ელექტრული აპარატები; ელექტროქვაბები და 
ტაფები; ბრინჯსახარში მოწყობილობა; სახის 
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საუნა; ფანრები; ჩირაღდნები; ზეთის რადია-
ტორები; ელექტრული კვარცის გამათბობლე-
ბი; გამაგრილებელი ელექტრული ვენტილა-
ტორები; სანათი ლამპები; ზემოჩამოთვლილი 
ნაწარმის საკუთნო, შეტანილი მე-11 კლასში. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24645 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076293 
(220) 2014 03 17 
(732) ობშჩესტვო ს ორგანიჩენნოი 

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალეკსანდროვი  
პოგრება“ 
ალტუფიევსკოე შოსე, დ. 79ა, სტრ. 25, 
ქ. მოსკოვი, 127410, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) ყავისფერი, კრემისფერი, სხვადასხვა 

ტონის ოქროსფერი და შოკოლადისფე- 
რი, შავი, რუხი 

(531) 06.01.01-25.01.10-25.01.19-28.05.00- 
28.19.00-29.01.13- 

(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნა "Кавказа" არ ექვემ-
დებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაც-
ვას. 
(511) 
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24646 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076310 
(220) 2014 03 19 
(732) შპს ინტრეიდი 

მ. ქავთარაძის #11, 0180, თბილისი,  
საქართველო; 
ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „მცენსკიი  
სპირტოვოდოჩნიი კომბინატ  
„ორლოვსკაია კრეპოსტ“ (ოოო  
„მსბკ“ორლოვსკაია კრეპოსტ“)  
რუსეთი 303004, ორლოვსკაია ობლასტ, 
მცენსკიი რაიონ, დერევნია ვოლკოვო,  
რუსეთის ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავი, სხვადასხვა ტონის ოქროსფერი,  

წითელი, თეთრი, იისფერი, მწვანე,  
ვერცხლისფერი, ყვითელი, ჩალისფერი 

(531) 05.01.03-05.07.02-06.19.11-25.01.05- 
25.01.19-26.01.19-28.05.00-29.01.15- 

(526) დისკლამაცია  – ნიშანი  დაცულია მთლია-
ნობაში. სიტყვიერი აღნიშვნები არ ექვემდებარე-
ბა დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას. 
(511)  
33 _ არაყი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24647 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076368 
(220) 2014 03 21 
(732) შპს „ფდტ“ 

პანფილოვის ქუჩა 12 (რუსეთის  
ფედერაცია ქ. ხიმკი, მოსკოვის ოლქი 
 141400),  რუსეთის ფედერაცია 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) მწვანე, თეთრი 
(531) 26.01.22-26.01.24-27.05.24- 
(511)  
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სას-
მელების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
_________________________________________ 
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(111) M 2014 24648 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076370 
(220) 2014 03 21 
(732) შპს „ფდტ“ 

პანფილოვის ქუჩა 12 (რუსეთის  
ფედერაცია ქ. ხიმკი, მოსკოვის ოლქი 
141400),  რუსეთის ფედერაცია 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) წითელი, თეთრი, შავი 
(531) 26.04.22-26.04.24-27.05.21-27.05.24- 

29.01.13- 
(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. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24649 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
 (210) AM 076373 
(220) 2014 03 21 
(732) შპს არასახელმწიფო საერო  

ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო  
სკოლა – მერმისი 
ჭავჭავაძის გამზ. 17ა, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) შავი, თეთრი, ყვითელი, წითელი 
(531) 20.01.03-20.07.01-28.19.00-29.01.14- 
(511)  
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
_________________________________________ 
 

(111) M 2014 24650 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076292 
(220) 2014 03 17 
 (732) ობშჩესტვო ს ორგანიჩენნოი 

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალეკსანდროვი  
პოგრება“ 
ალტუფიევსკოე შოსე, დ. 79ა, სტრ. 25, 
ქ. მოსკოვი, 127410, რუსეთის  
 ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Bulati 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 24651 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076369 
(220) 2014 03 21 
(732) შპს „ფდტ“ 

პანფილოვის ქუჩა 12 (რუსეთის  
ფედერაცია ქ. ხიმკი, მოსკოვის ოლქი  
141400),  რუსეთის ფედერაცია 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) შავი, წითელი, თეთრი, რუხი 
(531) 26.01.05-27.05.17-29.01.12- 
(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. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
_________________________________________ 
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(111) M 2014 24652 R 
(151) 2014 04 10 
(181) 2024 04 10 
(210) AM 076371 
(220) 2014 03 21 
(732) შპს „ფდტ“ 

პანფილოვის ქუჩა 12 (რუსეთის  
ფედერაცია ქ. ხიმკი, მოსკოვის ოლქი  
141400), რუსეთის ფედერაცია 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.17-29.01.01- 
(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. 
 

35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 70541 A 
(800) 778861 
(151) 2002 03 12 
(891) 2012 08 01 
(731) SCOR SE (société européenne) 

5 avenue Kléber, F-75016 PARIS, France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
35 – Commercial advice relating to corporate risk 
analysis, management and/or prevention; compu-
terized file management; advice on the organization 
and management of industrial and commercial 
companies; business management assistance; ac-
counting consultancy and expert appraisal; advice 
and expert opinions regarding accounting evaluation 
of tangible or intangible corporate assets; organi-
zation of seminars and colloquiums for commercial 
purposes relating to corporate and/or social risk 
analysis, management and/or prevention; comercial 
management for third parties of telecommunication 
networks and telecommunication sites for electronic 
commerce (including by computer means). 
________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70662 A 
(800) 1043041 
(151) 2010 04 01 
(891) 2012 07 16 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "Razdolye-Trade"  
Skotoprogonnaya street, 29/1, RU-109029  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
31 – Unprocessed cereal seeds; grains (cereals); 
seeds of oil crops; maize; oats; wheat; unprocessed 
rice; rye; barley; bran; seeds, including unprocessed 
sunflower and pumpkin seeds; nuts, including pe-
anuts, almonds, coconuts, cola nuts, hazelnuts. 
_________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2014 71346 A 
(800) 1150282 
(151) 2012 10 09 
(731) ROTA SEYAHAT ACENTALIĞI VE 

TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 
Soğucaksu Mahallesi Susam Sokaği No.3,  
Aksu 007, Turkey 

(540)  

 
(591) Red, blue, yellow 
(511)  
41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, arranging and con-
ducting of seminars, congresses, conferences and 
symposiums. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempo-
rary accommodation, agency services for booking 
hotel accommodation. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71349 A 
(800) 1150317 
(151) 2012 12 11 
(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO  

"BULGARTABAC-HOLDING" 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 SOFIA,  
Bulgaria 

(540)  

PRESTIGE 
(591) Black, white 
(511)  
32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
 

34 – Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes, 
cigars; cigarillos; lighters for smokers; raw tobacco, 
manipulated or processed; tobacco products; cigaret-
te filters; cigarette paper; ashtrays for smokers. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; publication of pub-
licity texts; radio advertising; advertising through 
posters; distribution of samples, models, patterns; 
dissemination of advertising matters; sales adverti-
sing; advertising agencies; TV advertising; adminis-

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 

gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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trative activities and services for management of 
domestic and international commercial transactions; 
consultations connected with the business mana-
gement; marketing surveys and research; consulting 
services for business management; management of 
business or industrial enterprises assistance, support 
in business management; organization of exhibitions 
and fairs with commercial and advertising purposes; 
outdoor advertising with bill boards; advertising 
services using outdoor posters, advertising panel and 
wall surfaces, demonstration of goods; preparation 
and publishing of advertisements through printed, 
audio, video, radio, television and electronic media; 
advertising through the global computer network; 
actualization of advertisement matter, import-export 
agencies. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71376 A 
(800) 1150423 
(151) 2012 12 06 
(731) Carmeda AB 

Kanalvägen 3 B SE-194 61 Upplands Väsby,  
Germany 

(540)  

CBAS 
(591) Black, white 
(511)  
40 – Surface treatment of disposable medical devi-
ces and implants; consulting services relating to 
bioactive coating technology. 
 

45 – Licensing services relating to bioactive coating 
technology. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 71380 A 
(800) 1150434 
(151) 2012 03 01 
(731) AKBEL MAKINA DIS TICARET LTD. STI. 

Yesilbayir Mah. Simsir Sok. No:5,  
TR-34555 Hadimkoy/Arnavutkoy Istanbul,  
Turkey 

(540)  

 
(591) Brown 
(511)  
9 – Measuring devices, indicators and materials for 
scientific purposes and for usage at laboratories; 
devices for tape recording, transferring or repro-
duction (data processing, communicating and rep-
roduction including computer equipment); magnetic, 
optical tape recordings and computer based prog-
rammes and software installed into them; electronic 
transmissions downloaded via computer networks 
that can be recorded by magnetic and optic storage; 
magnetic and optic card readers; antenna, satellite 
dishes, amplifiers and their components; ticket rea-
der machines; cash machines; electronic components 

used at machines and devices; counters measuring 
consumption by unit time and time setters; protec-
tive clothing, safety and lifesaving equipment (inc-
luding ear plugs for scuba divers); glasses, sun 
glasses, lens and their boxes, covers, accessories; 
electrical charge controllers; electric converters and 
electric storage devices (including electric and elec-
tronic cables); power supplies, batteries, accumula-
tors, anodes and cathodes; warning devices (exclu-
ding vehicle alarms); electric bells; traffic indicating 
and signaling devices; fire extinguishing devices 
namely fire extinguishing hose and valves; radars, 
submarine radars, night vision glasses or devices; 
magnets, decorative magnets. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72198 A 
(800) 1156364 
(151) 2013 03 25 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72199 A 
(800) 1156365 
(151) 2013 03 25 
(891)  
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72200 A 
(800) 1156373 
(151) 2013 03 05 
(731) INDRA SISTEMAS, S.A. 

Avenida Bruselas, 33-35, E-28108  
Alcobendas (Madrid), Spain 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Computer software for use in the design, insta-
llation and implementation of computer software 
applicable to companies in the energy, sanitary, fi-
nancial and insurance sectors, in the telecommunica-
tion, real estate, automotive, commercial distribution 
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and shipbuilding sectors, as well as in the mana-
gement of public administrations, transport, traffic 
and defense. 
 

35 – Business management consultancy; business 
procedure management and consultancy; provision 
of information relating to business management 
consultancy; market and business research; business 
management planning; industrial and commercial 
company management assistance; all the aforesaid 
services intended for companies in the energy, sa-
nitary, financial and insurance sectors, in the teleco-
mmunication, real estate, automotive, commercial 
distribution and shipbuilding sectors, as well as in 
the management of public administrations, transport, 
traffic and defense. 
 

37 – Construction; repair; installation services. 
 

38 – Telecommunication services intended for com-
panies in the energy, sanitary, financial and insu-
rance sectors, in the telecommunication, real estate, 
automotive, commercial distribution and shipbuil-
ding sectors, as well as in the management of public 
administrations, transport, traffic and defense. 
 

39 – Transport, air traffic management, distribution 
of energy; information on traffic and transport. 
 

42 – Installation, implementation, maintenance and 
repair services in connection with computer soft-
ware; provision of information in connection with 
information technology, computers and computer 
systems; consultancy in connection with computers, 
computer systems and computer system design; 
computer services, specifically design and develop-
ment of computer systems for others; consultancy 
services regarding information technology; compu-
ter software design for others; computer site design; 
technical project planning; all the aforesaid services 
intended for companies in the energy, sanitary, fina-
ncial and insurance sectors, in the telecommuni-
cation, real estate, automotive, commercial distribu-
tion and shipbuilding sectors, as well as in the ma-
nagement of public administrations, transport, traffic 
and defense. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72201 A 
(800) 1156380 
(151) 2013 03 21 
(731) Cilag GmbH International 

Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations, namely remedies 
against cough and the common cold. 
_________________________________________ 

3 
press Marketing & Development  

sey Street, New York, NY 10285, USA 
(540)  

(260) AM 2014 72202 A 
(800) 1156391 
(151) 2013 03 1
(731) American Ex

Corp. 
200 Ve

 
(591) Black, white 

arge card and credit card services. 
____ 

) AM 2014 72205 A 

5 
l Limited 

vistock Square,  

(540)  

(511)  
36 – Ch
_____________________________________
 
(260
(800) 1156424 
(151) 2012 09 2
(731) Spey Medica

Lynton House, 7-12 Ta
London WC1H 9LT, United Kingdom 

 
(591) Black, white 

rmaceutical and veterinary preparations; sa-

___________ 

) AM 2014 72206 A 

6 

oop, Cupertino CA 95014, USA 
(540)  

(511)  
5 – Pha
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; foods 
and beverages which are adapted for medical pur-
poses; air deodorising preparations. 
______________________________
 
(260
(800) 1156431 
(151) 2013 03 2
(731) Apple Inc. 

1 Infinite L

 
(591) Grey, white 

mputer software for managing user system 

____________________ 

(511)  
9 – Co
settings and preferences. 
_____________________
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(260) AM 2014 72207 A 
(800) 1156459 
(151) 2012 10 31 

ng Technologies Trading  

, ul. Otradnaya, RU-127273  

(540)  

(731) LLC "Lighti
Company" 
Str. 2, d. 2B
Moscow, Russian Federation 

 
(591) Black, light gray, gray, dark gray and white 

room lamps (photography); neon signs; the-

ses; quartz lamps for 

ratus for lighting; disinfectant apparatus; 

port-export agencies; demonstration of 

tion, mounting, repair, maintenance of 

g of devices, apparatus 

_______________________________ 

) AM 2014 72208 A 

1 
ng Technologies Trading  

, ul. Otradnaya, RU-127273  

(540)  

(511)  
9 – Dark
rmionic tubes; thermionic valves [radio]; amplifying 
tubes; flashlights [photography]; mirrors (optics); 
signalling panels, luminous or mechanical; control 
panels (electricity); light conducting filaments (op-
tical fibers); flash-bulbs (photography); electrified 
rails for mounting spot lights. 
 

0 – Lamps for medical purpo1
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes. 
 

1 – Appa1
light bulbs; light bulbs, electric; lamp globes; acety-
lene flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; 
projector lamps; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals for 
vehicles; arc lamps; laboratory lamps; oil lamps; ul-
traviolet ray lamps, not for medical purposes; mi-
ners' lamps; electric lamps; chandeliers; filaments 
for electric lamps; magnesium filaments for lighting; 
luminous house numbers; lamp reflectors; lamp 
casings; sockets for electric lights; aquarium lights; 
lighting apparatus and installations; sanitary ap-
paratus and installations; lighting apparatus for ve-
hicles; searchlight including diving lights and tor-
ches for lighting; anti-glare devices for vehicles 
[lamp fittings]; light diffusers; lamps; street lamps, 
standard lamps, lanterns; ceiling lights; lighting ins-
tallations for air vehicles; discharge tubes, electric, 
for lighting; lamp chimneys; luminous tubes for lig-
hting; lights; automobile lights; bicycle lights; lights 
for vehicles; pocket searchlights; lanterns for 
lighting. 
 

5 – Im3
goods; marketing studies; on-line advertising on a 
computer network; professional business consul-
tancy; updating of advertising material; organization 
of exhibitions for commercial or advertising pur-
poses; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; shop window dressing; auc-
tionnneering; sales promotion for others including 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods including purchase through 

retail stores and wholesale outlets, mail order cata-
logues, electronic media, for example, through tele-
vision shopping programmes or web sites; publica-
tion of publicity texts; distribution of samples; dis-
semination of advertising matter; advertising inclu-
ding advertising by mail order; procurement services 
for others (purchasing goods and services for other 
businesses). 
 

7 – Installa3
devices, apparatus and installations for lighting inc-
luded in 09, 10, 11 classes. 
 

2 – Graphic arts designin4
and installations for lighting included in 09, 10, 11 
classes; technical project studies; engineering; tes-
ting devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes; research and develop-
ment for others; technical research; lighting equip-
ment quality control; industrial design; professional 
consultancy services in the field of light engineering; 
surveying.  
__________
 
(260
(800) 1156463 
(151) 2012 10 3
(731) LLC "Lighti

Company" 
Str. 2, d. 2B
Moscow, Russian Federation 

 
(591) Black, light gray, gray, dark gray and white 

room lamps (photography); neon signs; the-

amps for 

ratus for lighting; disinfectant apparatus; 

(511)  
9 – Dark
rmionic valves; thermionic valves [radio]; amplify-
ing tubes; flashlights [photography]; mirrors (op-
tics); signalling panels, luminous or mechanical; 
control panels (electricity); light conducting fila-
ments (optical fibers); flash-bulbs (photography); 
electrified rails for mounting spot lights. 
 

0 – Lamps for medical purposes; quartz l1
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes. 
 

1 – Appa1
light bulbs; light bulbs, electric; lamp globes; ace-
tylene flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; 
projector lamps; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals for 
vehicles; arc lamps; laboratory lamps; oil lamps; ul-
traviolet ray lamps, not for medical purposes; mi-
ners' lamps; electric lamps; chandeliers; filaments 
for electric lamps; magnesium filaments for lighting; 
luminous house numbers; lamp reflectors; lamp 
casings; sockets for electric lights; aquarium lights; 
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lighting apparatus and installations; sanitary appa-
ratus and installations; lighting apparatus for vehic-
les; searchlight including diving lights and torches 
for lighting; anti-glare devices for vehicles [lamp 
fittings]; light diffusers; lamps; street lamps, stan-
dard lamps, lantern; ceiling lights; lighting installa-
tions for air vehicles; discharge tubes, electric, for 
lighting; lamp chimneys; luminous tubes for ligh-
ting; lights; automobile lights; bicycle lights; lights 
for vehicles; pocket searchlights; lanterns for ligh-
ting. 
 

5 –3  Import-export agencies; demonstration of 

tion, mounting, repair, maintenance of 

f devices, apparatus 

_______________________________ 

) AM 2014 72210 A 

5 
FOODS COMPANY, INC. 

 

(540)  

goods; marketing studies; on-line advertising on a 
computer network; professional business consul-
tancy; updating of advertising material; organization 
of exhibitions for commercial or advertising pur-
poses; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; shop window dressing; auc-
tionneering; sales promotion for others including the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and pur-
chase those goods including purchase through retail 
stores and wholesale outlets, mail order catalogues, 
electronic media, for example, through television 
shopping programmes or web sites; publication of 
publicity texts; distribution of samples; dissemina-
tion of advertising matter; advertising including ad-
vertising by mail order; procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses). 
 

7 – Installa3
devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes. 
 

2 – Graphic arts designing o4
and installations for lighting included in 09, 10, 11 
classes; technical project studies; engineering; tes-
ting devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes; research and develop-
ment for others; technical research; professional 
consultancy services in the field of light engineering; 
lighting equipment quality control; industrial design; 
surveying. 
__________
 
(260
(800) 1156472 
(151) 2013 01 1
(731) RUDOLPH 

6575 Bellefontaine Rd, Lima OH 45804, 
USA 

 
(591) Black, white 

fed and unpuffed pork rinds and pork 

ods; namely, puffed or formed dough 

___________________________________ 

) AM 2014 72213 A 

4 
inson and Company 

es,  

(540)  

(591) Black, white

orescent dyes for laboratory and research use. 

) AM 2014 72214 A 

5 

oop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

(511) 
 29 – Puf
cracklin pellets for preparing shelf stable prepacked 
snack foods. 
 

0 – Snack fo3
made from corn, potatoes, cereal grain and/or animal 
skins. 
______
 
(260
(800) 1156518 
(151) 2013 03 0
(731) Becton, Dick

1 Becton Drive, MC 090 Franklin Lak
NJ 07417, USA 

BD HORIZON BRILLIANT 
VIOLET 
 

(511)  
1 – Flu
_________________________________________ 
 
(260
(800) 1156525 
(151) 2013 03 0
(731) Apple Inc. 

1 Infinite L

 
(591) Black, white 

ectrical and electronic connectors, wires, cab-

_______ 

) AM 2014 72215 A 

6 
stlé S.A.  

(540)  

(511) 
 9 – El
les, chargers, docks, docking stations, and adapters, 
all for use with computers, computer peripherals, 
consumer electronics, portable and handheld digital 
electronic devices, digital media players, handheld 
computers, tablet computers, mobile phones, and 
global positioning system (GPS) devices. 
__________________________________
 
(260
(800) 1156543 
(151) 2013 03 0
(731) Société des Produits Ne

CH-1800 Vevey, Switzerland 
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(591) Blue, dark blue, light blue and white 
(511)  
5 – Dietetic substances and food for medical and 
clinical use; formulated milk, food, beverages and 
food substances for babies; formulated milk, food, 
beverages and food substances for babies, for me-
dical use; food and food substances for m dical use 

and food 
ces for pregnant women and nursing mot-

land 

e
for babies, children and patients; food 
substan
hers, for medical use; nutritional and dietetic sup-
plements for medical use; vitamin preparations, mi-
neral food supplements for medical use; dietetic 
confectionery for medical use. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72221 A 
(800) 1156595 
(151) 2013 03 14 
(731) Société des Produits Nestlé S.A.  

CH-1800 Vevey, Switzer
(540)  

 
(591) Blue, dark blue, light blue and white 
(511)  

etetic substances and food for medical and 
clinical use; formulated milk, food, beverages and 
food substances for babies; formulated milk, food, 
beverages and food substances for babies, for medi-
cal use; food and food substances for me ical use for 

od subs-
or pregnant women and nursing mothers, for 

, cream, butter, cheese and dairy 

CH-1800 Vevey, Switzerland 
)  

5 – Di

d
babies, children and patients; food and fo
tances f
medical use; nutritional and dietetic supplements for 
medical use; vitamin preparations, mineral food 
supplements for medical use; dietetic confectionery 
for medical use. 
 

29 – Vegetables and potatoes (preserved, frozen, 
dried or cooked), fruit (preserved, frozen, dried or 
cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked), 
meat, poultry, game, fish and seafood, all these 
goods in the form of extracts, soups, jellies, spreads, 
preserves, cooked, deepfrozen or dehydrated dishes; 
jams; eggs; milk
products; milk substitutes; milk beverages, milk 
predominating; milk-based beverages containing 
cereals, chocolate and/or coffee; desserts made of 
milk and desserts made of cream; yogurts; soya milk 
(milk substitute), canned soya beans for human con-
sumption; edible oils and fats; protein preparations 
for human consumption; coffee and/or tea whiteners 
(cream substitutes); sausages; charcuterie, peanut 
butter; soups, concentrated soups, thick soups, bouil-
lon cubes, bouillon, broths. 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2014 72222 A 
(800) 1156596 
(151) 2013 03 14 
(731) Société des Produits Nestlé S.A.  

(540

 
(591) Blue, red, dark blue, light blue, gray and white 
(511)  
29 – Vegetables and potatoes (preserved, dried or 
cooked), fruit (preserved, dried or cooked), mush-
rooms (preserved, dried or cooked); meat, poultry, 
game, fish and seafood, all these goods in the form 
of extracts, soups, jellies, spreads, preserves, coo-

ed soya beans for human consumption; edib-

 ketchup; flavoring or 

trawinskylaan 807, Tower A-8, NL-1077 XX  

)  

ked, deep-frozen or dehydrated dishes; jams; eggs; 
preserv
le oils and fats; protein preparations for human con-
sumption; sausages; charcuterie, peanut butter; 
soups, concentrated soups, preparation for making 
soups, soup, broth, also in the form of cubes, tablets 
or powder, broth concentrates, preparation for 
making broth, consommés. 
 

30 – Flours, cereal preparation, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, puddings; 
rice, pasta, noodles; rice, flour or cereal-based food-
stuffs, also in the form of cooked dishes; pizzas, 
sandwiches; oven-ready preparations of farinaceous 
paste and cake paste; powdered mixture for cakes; 
auces, soya sauce; tomatos

seasoning products for food; spices for food, con-
diments, salad dressings, mayonnaise; mustard; vi-
negar. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72225 A 
(800) 1156632 
(151) 2013 03 14 
(731) The Rompetrol Group N.V. 

S
Amsterdam, Netherlands 

(540

 
Orange, red and white (591) 

strial oils and greases; lubricants; dust ab-
sorbing, wetting and binding compositions; fuels (in-
cluding motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; gasoline. 

(511)  
4 – Indu
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35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail services in the 
field of fuels. 
_________________________________ _______ _
 

M 2014 72226 A (260) A
(800) 1156641 
(151) 2013 03 18 
(731) Amini Innovation Corp. 

8725 Rex Road Pico Rivera CA 90660, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
20 – F
 

urniture. 

35 – Retail furniture stores featuring furniture. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72229 A 
(800) 1156648 
(151) 2012 11 07 
(731) Arikan İthalat Saat Sanayi ve D  Ticaret 

ti 
d. No:69, Eminőnű İstanbul,  

ış
Limited Şirke
Tahtakale Ca
Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 

oxes 
and ca en-
ses; sp ng-

act lenses. 

14 – Watches (including wall clock, table clock, 
wrist watches); watch accessories and spare parts; 
stopwatches, watch chains, watch bands; jewelry 
goods (including imitations); gold; jewel , precious 

ade from these, cufflinks, tie 
 clips; statuettes of precious metal. 

)  
or the examination of pre-

lery, diamonds, antiques, valuab-
anship and works of art; certify-

ecious stones, jewelry, 
diamo p 

rks of art. 
__________________ _______________ 

31 A 

(511)  
9 – Ey sses and contact lenses; beglasses, sungla

ses for eyeglasses, sunglasses and contact l
s and accessories for eyeglasses, suare part

nd contlasses a
 

s
stones and jewelry m
pins, tie
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72230 A 
(800) 1156652 
(151) 2013 02 14 
(731) Guy Margel Trust Ltd. 

1 Ben Gurion Road 51201 Bnei Brak, Israel 
(540)  

EGL 
(591) Black, white 

(511
42 – Laboratory services f
cious stones, jewel
les, artistic craftsm
cation services relating to pr

nds, antiques, valuables, artistic craftsmanshi
and wo

________
 

M 2014 722(260) A
(800) 1156662 
(151) 2013 03 26 
(731) Apple Inc. 

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

 
(591) 

9 – Computer software for recording, editing, mana-
ging, and sharing audio content. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72232 A 
(800) 1156676 
(151) 2013 03 18 

 Corp. 
 Rivera CA 90660, USA 

)  
ws. 

mely, comforters, bed skirts, bed 

35 – R
___________________________________ 

 

ussian Federation 

Blue and white 
(511)  

(731) Amini Innovation
8725 Rex Road Pico

(540)  

AICO 
(591) Black, white 
(511
20 – Furniture, accent pillo
 

24 – Bedding, na
shams. 
 

etail furniture stores. 
______

(260) AM 2014 7223
156721 

4 A 
(800) 1
(151) 2012 12 06 
(731) Trade-Import LLC 

d.11, ul. Pikhtovaya, RU-614025 Perm,  
R

(540)  
 

 
 

(591) Black, white 

r pneumatic tires; caravans; luggage 
es; ski carriers for cars; bicycles; 

motors for cycles; bicycle 

(511)  
12 – Casings fo
carriers for vehicl
valves for vehicle tires; 
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bells; cles; 
inner t res; wheels for bicycles; 

pads for automobiles; baskets adapted for 
mopeds; motorcycles; repair outfits for inne

 bicycle 
s; pedals for cycles; gearing for 

PHARMACEUTICALS 

, science and photog-

restry
res; fire extinguishing compositions; 

ng and so ; chemical sub-
stances for pre tanning subs-
tance
 

ng, polishing, scouring and abra-

 supplements for 

entertainment; 

_________________________________________ 

rearview mirrors; inner tubes for bicy
ubes for pneumatic ti

brake 
cycles; r 
tubes; air pumps [vehicle accessories];
pumps; bicycle rim
land vehicles; anti-theft devices for vehicles; bicycle 
frames; bicycle handle bar; cranks for cycles; sleighs 
[vehicles]; saddles for bicycles, cycles or motorcyc-
les; luggage nets for vehicles; dress guards for bi-
cycles, cycles; bicycle spokes; vehicle wheel spokes; 
tricycles; carrier tricycles; cycle stands; cycle hubs; 
bicycle brakes; bicycle chains; saddle covers for 
bicycles or motorcycles; gears for cycles; tubeless 
tires for bicycles, cycles; bicycle tires; cycle mud-
guards. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72236 A 
(800) 1156726 
(151) 2012 11 21 
(731) Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, 
Iceland 

(540)  

ACTAVIS 

(591) Black, white 
(511)  
1 – Chemicals used in industry
raphy, as well as in agriculture, horticulture and fo-

essed artificial resins, unprocessed ; unproc
s; manuplastic

temperi ldering preparations
serving foodstuffs, 

s; adhesives used in industry. 

nd other substances for 3 – Bleaching preparations a
 use; cleanilaundry

sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin and hair 
care preparations not for medical use. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or vete-
rinary use, food for babies; dietary
humans and animals, plasters, materials for dres-
sings; materials for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants, preparations for destroying vermin, fun-
gicides, herbicides. 
 

41 – Education; providing of training; 
sporting and cultural activities. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; scientific and 
technological developing. 

(260) AM 2014 72237 A 
(800) 1156749 
(151) 2013 02 21 
(731) Farmaprim S.R.L. 

Str. Gheorghe Tudor nr.3, MD-2028 Chişinău,  
Republic of Moldova 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 

rposes; dietetic food and 
substa
food f ments for humans and 

; plasters, materials for dressings; material 
for dental fillings and dental impressions; disinfect-
tants; pesticides; fungicides, herbicides. 
_________________________________________ 

38 A 

)  
lants against illnesses and 

ermin. 
__________________________ 

(260) 
(800) 

013 02 25 

ssian Federation 

products for medical pu
nces adapted for medical or veterinary use, 
or babies; food supple

animals

 
M 2014 722(260) A

(800) 1156762 
(151) 2013 03 06 
(731) Andermatt Biocontrol AG 

Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil,  
Switzerland 

(540)  

where Nature leads Innovation 
(591) Black, white 
(511
5 – Products for treating p
for destroying v
_______________
 

AM 2014 72239 A 
1156793 

(151) 2
(731) Malysheva Olga Valentinovna 

hosse, 41-45, RU-150042  Tutaevskoe s
Yaroslavl, Ru

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Vehicle wheels; hub caps; bands for wheel 

s for vehicles; 
balanc ehicle 
wheel

___________________________________ 
 
 
 

hubs; rims for vehicle wheels; axle
e weights for vehicle wheels; hubs for v
s; spoke clips for wheels. 

______
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(260) AM 2014 72240 A 
(800) 1156800 
(151) 2013 03 26 
(731) Apple Inc. 

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

 
(591) Blue and white 

9 – C d 
 images. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72241 A 
(800) 1156811 
(151) 2013 03 29 
(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  

"Shadrinsky Avtoagregatny Z od" 
 Shadrinsk, RU 641876  

kaya obl., Russian Federation 

(511)  
omputer software for organizing, storing, an

viewing

av
-ul. Sverdlova 1,

Kurgans
(540)  

 
(591) Black, white 

ines; car-
burett atic 
grease es or 

arts of 
on jacks; fans for motors 

and engines. 
 

11 – Air purifying apparatus and machines; heating 
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heaters 

r caps; hot air apparatus. 

tomobiles, tractors, motorcycle units.  

rim S.R.L. 

(511)  
7 – Radiators [cooling] for motors and eng

ers; lubricators [parts of machines]; pneum
n guns; taps [parts of machines, engi

; jacks [machines]; expansion tanks [pmotors]
machines]; rack and pini

for vehicles; radiato
 

12 – Au
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72242 A 
(800) 1156815 
(151) 2013 03 28 
(731) Farmap

Str. Gheorghe Tudor nr.3, MD-2028 Chişinău,  
Republic of Moldova 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white 
(511)  

terinary products; sanitary 
edical purposes; dietetic substances 

ood for babies; plasters, materials 
r dental fillings and dental 

impre
verm s. 

___________________________________ 
 
260) AM 2014 72243 A 

013 03 28 

5 – Pharmaceutical and ve
products for m

for medical use, f
for dressings; material fo

ssions; disinfectants; products for destroying 
in; fungicides, herbicide

______

(
(800) 1156816 
(151) 2
(731) Farmaprim S.R.L. 

Str. Gheorghe Tudor nr.3, MD-2028 Chişinău,  
Republic of Moldova 

(540)  

 
(591) Black, white 

cal and veterinary products; sanitary 
poses; dietetic food and 
edical or veterinary use, 

food f
anima for dressings; material 

tal fillings and dental impressions; disinfect-
tants; pesticides; fungicides, herbicides. 
_________________________________________ 
 

44 A 
156883 

(511)  
5 – Pharmaceuti
products for medical pur
substances adapted for m

or babies; food supplements for humans and 
ls; plasters, materials 

for den

(260) AM 2014 722
(800) 1
(151) 2013 03 25 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 
 5 – Pha
oncolo

rmaceuticals for use in the treatment of viral, 
gical, hematological, metabolic, autoimmune 

and inflammatory diseases and disorders. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72245 A 
(800) 1156892 
(151) 2013 02 05 
(731) Luitpold Pharmaceuticals, Inc. 

rive, Shirley, NY 11967, USA One Luitpold D
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  

0 – A device made of biocompatible materials pla-1
ced in an extraction socket used to support, maintain 
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and facilitate regeneration of the socket site where 
een destroyed by disease, infection, 

 used alone or in combination with 

_____

(260) AM 2014 72246 A 

ewellery, costume jewelle-
ff-links, tiepins, tie clips; 

hains, clocks, articles of precious 

 

156
(151) 2013

Kommunarka" 

portions have b
trauma or surgery,
other socket management devices. 

____________________________________ 
 

(800) 1156900 
013 03 13 (151) 2

(731) Mulberry Company (Design) Limited 
The Rookery, Chilcompton Bath BA3 4EH,  
United Kingdom 

(540)  

MULBERRY 
(591) Black, white 
(
1
511)  
4 – Jewellery, imitation j

 rings, cury, charms, key
watches, watch c
metal or coated therewith, precious stones. 
_________________________________________ 

(260)
(800) 1

 AM 2014 72247 A 
921 
 02 01 

tkrytoe aktsionernoe  (731) Sovmestnoe o
obshchestvo "
ul. Aranskaya 18, 220033 Minsk, Belarus 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
29 – Marmalade; cocoa bu
 

products; confectionery;

tter; crystallized fruits. 

 waffles; 
decorating Christmas trees; past-

fectionery; 
ectionery]; 

peppe ra-
o-

ed beverages; cocoa-based beverages; pas-
tilles [confectionery]; cookies; fondan  [confec-

ingerbread; sugar powder; sugar 
ionery; cakes; tarts; halvah; chocolate; mar-

on of publicity texts; radio 
dvertising; bill-posting; distribution of samples; 

dissemination of advertising matter, on-line adver-

y" 

30 – Cocoa, cocoa 
confectionery for 
ries; peanut confectionery; almond con
caram [confels; sweetmeats; liquorice 

rmint sweets; crackers, candy, cocoa beve
h milk, chocolate beverages with milk, chges wit

colate-bas
ts

tionery]; pralines; g
confect
malade [confectionery]. 
 

35 – Advertising; rental of advertising space; com-
puterized file management; demonstration of goods; 
opinion polling; marketing studies, including market 
situation research; marketing research; personnel 
recruitment; updating of advertising material; word 
processing; organization of exhibitions for comercial 
or advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; shop win-
dow dressing, sales promotion [for others]; rental of 
advertising time on communication media; publicity 
material rental; publicati
a

tising on a computer network; advertising by mail 
order; television advertising; services related to 
wholesale and retail trade of food and drinks inc-
luding trading on exchange and auction sales; assis-
tance in organization and management of comercial 
enterprises. 
 

43 – Services for providing food and drink; snack-
bars, cafés, cafeterias, restaurants, self-service res-
taurants, canteens; bar services; food and drink ca-
tering; temporary accommodation; holiday camp 
services [lodging]; providing campground facilities; 
day-nurseries [crèches]. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72274 A 
(800) 1157251 
(151) 2012 10 31 
(731) LLC "Lighting Technologies Trading  

Compan
Str. 2, d. 2B, ul. Otradnaya, RU-127273  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, light gray, gray, dark gray and white 
(511)  

tography); neon signs; the-
hermionic valves [radio]; amplifying 

photography]; mirrors (optics); si-
rol pa-

nels ( ht conducting filaments (optical 
fibers rails 
for m

ps for medical purposes; quartz lamps for 
medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes. 

s; 
lbs; light bulbs, electric; lamp globes; acety-

ium filaments for lighting; 

ns; lighting apparatus for vehicles; 

9 – Darkroom lamps (pho
rmionic tubes; t
tubes; flashlights [
gnalling panels, luminous or mechanical; cont

electricity); lig
); flash-bulbs (photography); electrified 
ounting spot lights. 

 

10 – Lam

 

11 – Apparatus for lighting; disinfectant apparatu
light bu
lene flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps; 
projector lamps; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals for 
vehicles; arc lamps; laboratory lamps; oil lamps; 
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; mi-
ners' lamps; electric lamps; chandeliers; filaments 
for electric lamps; magnes
luminous house numbers; lamp reflectors; lamp ca-
sings; sockets for electric lights; aquarium lights; 
lighting apparatus and installations; sanitary appara-
us and installatiot

searchlight including diving lights and torches for 
lighting; anti-glare devices for vehicles [lamp fit-
tings]; light diffusers; lamps; street lamps, standard 
lamps, lanterns; ceiling lights; lighting installations 
for air vehicles; discharge tubes, electric, for ligh-
ting; lamp chimneys; luminous tubes for lighting; 
lights; automobile lights; bicycle lights; lights for 
vehicles; pocket searchlights; lanterns for lighting. 
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35 – Import-export agencies; demonstration of 
goods; marketing studies; on-line advertising on a 
computer network; professional business consul-
tancy; updating of advertising material; organization 
of exhibitions for commercial or advertising pur-
poses; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; shop window dressing; aucti-
onneering; sales promotion for others including the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and pur-
chase those goods including purchase through retail 
stores and wholesale outlets, mail order catalogues, 

veying. 

electronic media, for example, through television 
shopping programmes or web sites; publication of 
publicity texts; distribution of samples; dissemi-
nation of advertising matter; advertising including 
advertising by mail order; procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses). 
 

37 – Installation, mounting, repair, maintenance of 
devices, apparatus and installations for lighting inc-
luded in 09, 10, 11 classes. 
 

42 – Graphic arts designing of devices, apparatus 
and installations for lighting included in 09, 10, 11 
classes; technical project studies; engineering; tes-
ting devices, apparatus and installations for lighting 
included in 09, 10, 11 classes; research and deve-
lopment for others; technical research; lighting equ-
ipment quality control; industrial design; profession-
nal consultancy services in the field of light en-
gineering; sur
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72428 A 
800) 1158985 (

(151) 2013 03 20 
(731) SJEC CORPORATION 

718 Fengting Avenue, Suzhou Industrial Park  
Suzhou, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7 – Elevators; elevating ap
pavements (sidewalks); m

paratus; hoists; moving 
oving staircases (eleva-

heelchair lifts for use in the home. 
________________ 

(260) 

013 03 26 
(731) All-Russian public organization  

"Russian Union of Youth" 
ul. Maroseyka, d. 3/13, RU-1 990 Moscow,  

ration 

tors); stair lifts; w
_________________________
 

AM 2014 72429 A 
(800) 
(151) 2

1158988 

01
Russian Fede

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  

ion of exhibitions for cul-
 purposes; discotheque services; 

n facilities; publication of books; 
ment or edu-

cation]  of congresses, co-
nferen
tions [ inment]; providing of tra-

presentation of live performances; party 
planning [entertainment]; television entertainment; 
radio entertainment; entertainment; organization of 
sports competitions; publication of texts, ther than 

___________________________________ 

41 – Education; organizat
tural or educational
providing recreatio
movie studios; club services [entertain

; arranging and conducting
ces, symposiums; organization of competi-
education or enterta

ining; 

o
publicity texts. 
______
 
(260) AM 2014 72430 A 
(800) 1159003 
(151) 2012 09 27 
(731) Federal State-financed Institution, Russian  

State Broadcasting Company "The Voice of  
Russia" Ul. Pyatnitskaya, 25-1, RU-115326  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
511)  (

16 – Newspapers; magaz
inted perio

ines [periodicals]; printed 
dicals; printed matter. 

 advertising material; organization 
r-

poses ; 
comm ; 
busine ion consultancy; 

ional business consultancy; publicity material 
rental; publication of publicity texts; radio adver-
tising; dissemination of advertising matter; direct 

elevision advertising; sales of 
mediaries; text – word process-

publications; pr
 

35 – Production of
of exhibitions for commercial or advertising pu

; marketing studies; import-export agencies
ercial or industrial management assistance
ss management and organizat

profess

mail advertising; t
through intergoods 

sing; sales of goods, works, services; services of the 
entrepreneurs. 
 

38 – News agencies; apparatus for sending of me-
ssage; rental of message sending apparatus; cable 
television broadcasting; message sending; computer 
aided transmission of messages and images; radio 
broadcasting; transmission of data, messages and 
information through facsimile transmission; commu-
nications by telegrams; communications by 
telephone; telex services. 
 

40 – Printing; photocomposing services. 
 

41 – Rental of videotapes; videotape film produc-
tion; organization of exhibitions for cultural or 
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educational purposes; providing recreation facilities; 
rental of sound recordings; publication of books; 
education information; recreation information; en-
tertainment information; rental of movie projectors 
and accessories; movie studios; film production, 
other than advertising films; rental of cine-films; 
arranging and conducting of conferences; corres-
ponddence courses; organization of competitions 
education or entertainme[ nt]; organization of sports 

ision prog-

, Gaoxinzhongyi Road, Nanshan  

competitions; editing of radio and telev
rammes; theatre productions; presentation of live 
performances; publication of texts [other than pub-
licity texts]; radio entertainment; recording studio 
services; videotaping; news reporters services; 
translation; photography; making photographic re-
ports; bureau of editing and preparation for printing 
material. 
 

42 – Graphic arts designing; professional consultan-
cy relating to computer security not including busi-
ness consultancy; computer programming; bureau of 
editing and preparation for printing material; deve-
lopment of information technologies. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72435 A 
(800) 1159017 
(151) 2012 12 24 
(731) Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co., Ltd. 

No. 19
District, Shenzhen, China 

(540)  

 
591) Black, white (

(511)  
tical prepa5 – Pharmaceu rations; drugs for medical 

 preparations for medical pur-
-
; 

inject , dal-
nadroparin sodium 

n; tablets; active pharmaceutical ingredients, 
namely enoxaparin sodium active pharmaceutical 
ingredients, dalteparin sodium active pharmaceutical 
ingredients, and nadroparin sodium active pha a-

 biochemical drug. 
_________________________ 

 the re-
-

e-up. 
____________________ 

8 A 

(151) 
ublichne aktsionerne tovarystvo "Kharkivska  

biskvitna fabry
vul. Lozivska, 1017, Ukraine 

purposes; biological
poses; chemical preparations for pharmaceutical pur
poses; poses chemical preparations for medical pur

dium injectionion namely enoxaparin so
 sodium injection, and teparin

injectio

rm
ceutical ingredients;

________________
 
(260) AM 2014 72437 A 
(800) 1159089 
(151) 2013 03 14 
(731) L'OREAL 

14, rue Royale, F-75008 PARIS, France 
(540)  

MIA 
(591) Black, white 

(511)  
21 – Sonic oscillating brush for skin care;
gistration does not cover products for applying ma
k
_____________________
 
(260) AM 2014 7243
(800) 1159105 

2013 03 22 
(731) P

ka" 
8, Kharkiv 6

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
30 – Sponge cakes; pastries; waffles; biscuits; frui
jellies (confectionery); chewing gum, not for medi

t 
-

hurt (confectionery ices); 
ntial oils, for cakes; mar-

els (candy); lozenges (confectio-

rice (c ; 
ry); 

 confectionery; stick liquorice (confectione-
ry); pastilles (confectionery); cookies; pie (confec-

atural sweeteners; chips (cereal 
s); pies; fondants (confectionery); candy 

cal purposes; frozen yog
flavorings, other than esse
shmallows; caram
nery); confectionery (sweets); popcorn; corn flakes; 
confectionery for decorating Christmas trees; liquor-

onfectionery); candy; mint for confectionery
rmint sweets; marzipan; macaroons (pastpeppe

almond
s 

tionery); quiches; n
product
decorations for cakes; chocolate decorations for 
cakes; gingerbread; puddings; cake powder; rice 
cakes; rolls (confectionery); malt biscuits; malt 
extract for food; rusks; breadcrumbs; petit-beurre 
biscuits; cakes; petits fours (cakes); almond paste; 
cake paste; crackers; tarts; sweetmeats (candy); 
sugar confectionery; chocolate. 
 

35 – Export-import operations; sales promotion for 
others; advertising; advertising on a computer 
network; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods of class 30, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods at retail stores, wholesale outlets. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72439 A 
(800) 1159191 
(151) 2013 01 22 
(731) Dr. Ivo Hungerbühler, c/o Bratschi  

Wiederkehr & Buob 
Bahnhofstrasse 70, CH-8001 Zürich,  
Switzerland 

(540)  

 
591) Black, white (

(511)  
urkish orig12 – Ships of T in. 
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39 – Organization of cruises, transport an
modat anization of trip

d accom-
s and ex-

cursio
 

41 – E  connection with the transport 
lers. 

43 – Provision of food and drink for customers. 
_________________________________________ 
 

41 A 
159198 

ion for travelers, org
ns, marine transport services. 

ntertainment in
of trave
 

(260) AM 2014 724
(800) 1
(151) 2013 03 14 
(731) L'OREAL 

14, rue Royale, F-75008 PARIS, France 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
21 – Cosmetic applicators for brushes; sonic osci-

c and skincare purposes; 
re. 

_________________________ 

013 04 05 
(731) Eurocos GmbH 

Dornhofstr. 71, 63263 Neu-Isenburg,  

llating brushes for cosmeti
electric brushes for skin ca
________________
 
(260) AM 2014 72442 A 

1159213 (800) 
(151) 2

Germany 
(540)  

 
(591) Red, black and white 

)  (511
3 – Cosmetics; Make-up;

products; 
 Cosmetics for personal 

Perfumery, essential oils, 
ns; Perfumery goods. 

______________________ 

(260) 

13 03 07 
(731) HeineMack, GmbH 

Am Steinacher Kreuz 28, 90427 Nürnberg,  

use; Nail care 
cosmetics, hair lotio
___________________
 

AM 2014 7
159423 

2470 A 
(800) 1
(151) 20

Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
37 – Building construction; Repair; Installation ser-
ices. 

ological services and re-
 relating thereto; Industrial analy-

esign and development 
software. 

 

43 – k; 
modation. 

___________________________________ 
 

75 A 
159464 

UCCIO GUCCI S.P.A. 

v
 

 and techn42 – Scientific
search and design
sis and research services; D
of computer hardware and 

 Services f
rary accom

or providing food and drin
Tempo
______

(260) AM 2014 724
(800) 1
(151) 2013 03 28 
(731) G

Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE,  
Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 

t water; aromatics (essen-
icks; shoe wax; cosmetics; cosmetic 

s; after-shave lotions; lotions for 
ncils; oils for toilet 

purpo n-
tannin arations (cosmetics); cosmetic prepara-

r baths; cosmetic preparations for skin care; 
perfumery; make-up preparations; make-up remo-
ving preparations; perfumes; air fragrancing prepa-
rations; lipsticks; bath salts, not for medical purpo-
ses; shaving soap; cakes of toilet soap; shampoos; 

oilet use. 

 

essing; dissemination of adver-

 3 – Eau de Cologne; toile
tial oils); joss st
creams; dentifrice
cosmetic purposes; cosmetic pe

ses; essential oils; potpourris (fragrances); su
g prep

tions fo

talcum powder, for t
 

9 – Amplifiers; sound recording apparatus; sound
reproduction apparatus; sound transmitting appara-
tus; radios; teaching apparatus; telephone apparatus; 
spectacle cases; acoustic (sound) alarms; bags 
adapted for laptops; signal bells; riding helmets; cell 
phone straps; laptop computers; digital photo fra-
mes; sleeves for laptops; downloadable image files; 
downloadable music files; record players; spectacle 
lenses; compact disc players; DVD players; spectac-
le frames; mouse (data processing equipment); sung-
lasses; goggles for sports; spectacles (optics); down-
loadable ring tones for mobile phones; mouse pads; 
portable telephones. 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
 

18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Shop window dr
tising matter; direct mail advertising; marketing; 
organization of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; organization of fashion shows 
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for promotional purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; adverti-

tivities. 

 sites for others; 

nd 

sing; retail or wholesale services for products clai-
med in classes 3, 9, 14, 18 and 25. 
 

38 – Telecommunications. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
porting and cultural acs

 

2 – Creating and maintaining web4
maintenance of computer software; computer prog-
ramming; graphic arts design; packaging design; 
dress designing. 
 

45 – Personal and social services rendered by others 
to meet the needs of individuals. 
_________________________________________ 
 
260) AM 2014 72527 A (

(800) 1159633 
(151) 2013 04 25 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerla
(540)  

 
(591) Black, white 

mpany Medical  

t V, floor 1,22,  
.Zoologhicheskaya, RU-123242 Moscow,  

Russian Federation 

(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72528 A 
(800) 1159651 
(151) 2012 12 27 
(731) Limited liability Co

Corporation "RHANA" 
rooms 2,3,12,13,15, placemen
ul

(540)  

 
(591) Black, white 
511)  (

5 – Pharmaceutical, chem
rial, 

ico-pharmaceutical, che-
bacteriological, balsamic, 

gical and diagnostic preparations 
parations, 
are, bath 

prepa
parati
hetics ; 

 purposes; medical pre-
or slimming purposes; detergents for me-

dical use; digestives for pharmaceutical purposes; 
urposes; mineral water for me-
d for medical purposes; dietetic 

; hospitals; beauty salons; massage; 

nology Co., Ltd. 

mical, enzyme, bacte
albuminous, biolo
for medical purposes; opotherapy pre
pharm for skin caceutical preparations 

rations, medicated, medicinal hair growth pre-
t-ons; medicines for human purposes; anaes

nts for medical purposes, analgesics, adjuva
ctants for hygienedisinfe

parations f

balms for medical p
urposes; bloodical p

beverages adapted for medical purposes; tinctures 
for medical purposes; albuminous foodstuffs for 
medical purposes; enzymes for medical purposes; 
medicinal tea. 

10 – Medical apparatus; physiotherapy apparatus; 
apparatus for use in medical analysis; physical exer-
cise apparatus, for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; esthetic massage 
apparatus; armchairs for medical purposes; lasers for 
medical purposes; quartz lamps and ultraviolet ray 
lamps for medical purposes; blankets, electric, for 
medical purposes. 
 

42 – Medical research; cosmetic research; research 
and development [for others]. 
 

44 – Medical services; medical assistance; cosmetic 
treatment services for the body, face and hair, 
nursing homes
physical therapy; plastic surgery. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72533 A 
(800) 1159785 
(151) 2013 04 16 
(731) Ningbo Yufangtang Biology  

Science-tech
No. 188, Duantangxi Road, Haishu District,  
Ningbo City, Zhejiang Province, China 

540)  (

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Soap; washing preparations; stain removers; 

olishing preparations; abrasive paper; extracts of 
etic kits; cosmetics; den-

 cosmetics for animals. 
__________ 

(260) 
(800) 

ATIONAL CLOUD 
88 ter avenue du Général Leclerc,  
F-92100 Boulogne-Billancourt, France 

 
-
s 

and storing computer data; 
oftware); web management 

e or downloading); systems infor-
paratus; apparatus for 

l to a local 
wirele n net-

trans-
 or re ages; ma-

gnetic record tic, compu-
ms; telecommunication transmit-

oftware, software for management of infor-

p
flowers (perfumes); cosm
tifrices; incense;
_______________________________
 

AM 2014 72534 A 
1159821 

(151) 
(731) N

2013 01 14 

(540)  

CLOUDWATT 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Apparatus and equipment for processing, storing
and communicating information; computers; com

uter peripherals; computer servers; remote serverp
for managing, processing 

ers (sdatabase server cent
interfaces (softwar
mation installations and ap
access control, software for access contro

ss network or to a radio communicatio
apparatus for broadcasting, recording, work; 

mitting producing sound, data or im
ing media, optical or telema

ter memories, mode
tters; s
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mation and data, data backup software; computer 
software intended for electronic archiving; software, 
particularly data compression software, data pro-
cessing software, database creation, management, 
storage, updating and use software, software pro-
viding access to an electronic mail service, software 
providing access to wireless area networks or radio 
communication networks; software for access to a 
computer network or data transmission network, 
especially to a global communication network (such 
as the Internet) or to a private or restricted network 
(such as an intranet); software for downloading 
electronic images, sounds, data and messages; soft-
ware for secure access control to a center for pro-
cessing and managing data (computer platform), 
software packages, audiovisual apparatus, teleco-
mmunication apparatus, instruments for inputting, 
storing, processing information or data; media for 
recording and reproducing sounds, images, signals 
and data, computer connection equipment (mo-
dems); message transmission equipment (modems); 
telecommunication control components, apparatus 
for capturing, counting, collecting, storing, conver-
ting, processing, inputting, broadcasting and trans-
mitting information, data and signals; interfaces na-
mely interface apparatus or interface programs for 
computers; software for searching for, compiling, 
indexing and organizing information on computer 
networks. 
 

35 – Subscriptions to a remote server for the mana-
gement, processing and storage of computer data, 
subscriptions to a support service for the implement-
tation of facilities management products and com-
puter; subscriptions to a local wireless network; sub-
scriptions to a central service providing access to a 
computer network or to a center providing access to 
servers for managing databases or transmitting data, 
sound, images, moving images; telephone subscri-
ptions; subscriptions to an Internet connection offer; 
subscriptions to a database server; arranging subs-
criptions to telecommunication services; arranging 
subscriptions to data transmission services via tele-

atic meam ns; arranging subscriptions to computer 

d by computers or by teleco-

databases; database updating services (inputting); 
information services related to updating of databa-
ses; data recording and processing services namely 
data input, compilation and systemization; computer 
file management services; database management 
services; compilation of information into computer 
databases; systematization of information into com-
puter databases; demonstration of products for 
others; data search in computer files for others; in-
formation collection services for others; administra-
tive management of information system infrastruc-
ture for others. 
 

36 – Insurance underwriting; financial affairs; mone-
tary affairs; insurance information, financial infor-
mation, electronic funds transfer. 

38 – Telecommunication services; transmitting and 
processing information, data, images and sound by 
telephone, data communications, computer means or 
via satellite; communications (transmission) via 
computer terminals; telecommunications and elect-
ronic mail services via a global communications net-
work (the Internet) or via a local network (an 
intranet) or via telephone or data communications 
means ; sending and reception of data, signals and 
information processe
mmunication apparatus and instruments; infor-
mation, advice and support in matters of telecom-
munications namely assistance for the operation and 
supervision of electronic, telephone, data commu-
nications and computer messaging services; advice 
in matters of providing access to a global computer 
network; providing access to databases online; 
Provision of access to a global computer network; 
providing access to electronic communication net-
works and the Internet; providing access time to a 
telecommunications network portal; providing ac-
cess time to a telecommunication network search 
engine; transmission of information via databases 
and to computer database server centers; providing 
(access to) an Internet platform for the provision 
(transmission) of information and data; providing 
(access to) information and data via the Internet; 
providing (access to) information held in data banks; 
electronic mail services; providing, secured or not 
(transmitting, downloading), online text, data, pho-
tos, pictures, moving pictures, music, sound from a 
computer database or the Internet; broadcasting and 
providing (transmission) multimedia content over 
electronic communications networks, worldwide 
communication networks (Internet); providing Inte-
rnet access for users; providing access to wireless, 
telephone, radiotelephone, data communication, 
global communication (such as the Internet) or 
private or restricted access (such as intranets) net-
works, to a global (such as on the Internet) commu-
nication server center or private or restricted access 
(such as on an intranet) network; information dis-
semination (transmission) services in the field of 
telecommunications by telephone, radio telephone, 
by data communication or electronic means; provi-
ding access to on-line data processing and compu-
terized data management centers; radio access to a 
telematic network; communications between and via 
computer terminals; rental of access time to data-
bases and to computer or data communication data-
base server centers, wireless networks, telephone, 
radio telephone, data communication, global com-
munication networks (the Internet) or private or re-
served access networks (intranets). 
 

39 – Storage of data media or documents stored 
electronically, physical storage of electronically 
stored information, messaging services, physical sto-
rage of electronically stored data, message delivery, 
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transportation; packaging and storage of goods, dis-
tribution of newspapers.  
 

41 – Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities, information on entertainment, 
education information, rental of motion pictures, 
rental of sound recordings, providing online elec-
tronic publications, not downloadable, electronic 

ublication of books and journals op n-line; rental of 

aisal, estimates, analyses, 

 of data, sig-

intellectual or Indus-

apparatus for the reproduction and processing of 
sounds, images and animated images. 
 

42 – Research, development, design, advice, insta-
llation, maintenance, updating, rental of computer 
equipment (software), software and networks for 
elecommunications; apprt

testing and evaluation of performance, technical 
inspection of computer hardware, software and 
networks for telecommunications; technical project 
study; analysis for the installation of computer 
systems; computer programming; design, develop-
ment and maintenance of computer systems and 
tools; computer security for preventing piracy and 
information deterioration; monitoring
nals and information processed by computers or by 
telecommunications apparatus and instruments; 
rental of computerized dispensers (servers); rental of 
capacity for storage of computer data and calcu-
lations; rental of apparatus for recording, repro-
ducing and processing of texts, data, sounds, images 
and animated images, namely computers, database 
server centers (software), personal digital assistants; 
development, design of Web management interfa-
ces; creating and maintaining web sites for others; 
design by computer engineers of computer platforms 
for others; outsourcing information structures and 
systems, hosting computer platforms, Internet sites 
and secure messaging services; creation (design/de-
velopment) by computer engineers and especially of 
virtual and interactive images; scientific and indus-
trial research (technical research) relating to new 
information technology, computer, communication 
networks, communication and virtual and interactive 
images; advice and technical appraisals in the field 
of telecommunications and computer or data trans-
mission networks; technical assistance (advice) for 
improving the deployment conditions for apparatus 
for recording, transmitting, reproducing and proce-
ssing text, data, sounds, images and animated ima-
ges, telecommunication terminals, database servers, 
provision centers for access to computer or data 
transmission networks, monitoring and efficiency of 
the above apparatus and instruments; consultancy in 
connection with computers; installation and main-
tenance of information system infrastructures (soft-
ware); computer system analysis; setting up and 
hosting servers on the Internet; data storage for 
others; Internet site management for others; compu-
ter management for others; rental of data reproduce-
tion and processing apparatus. 

45 – Software licensing, legal services; security 
services for the protection of property and indivi-
duals; legal services; licensing of computer prog-
rams; advice relating to licensing or protection of 
intellectual or industrial property; licensing of com-
puter software; Exploitation of copyright protected 
material; exploitation of rights of radio programs, 
television programs, films, pre-recorded video tapes, 
cinematographic films; exploitation of transmission 
rights; exploitation of intellectual or industrial pro-
perty rights; issuance and granting of rights; licen-
sing services; management of 
trial property rights; providing supervision and home 
and personal security alarms; burglar and anti-theft 
alarms; fire alarm and protection; evaluation with 
regard to security of goods and persons; compute-
rized security of goods and persons; security advice; 
rental of security apparatus; rental of security sur-
veillance apparatus; electrical protection for telep-
hone exchanges; online provision of information and 
general encyclopedic knowledge relating to security, 
security systems, personal security, business secu-
rity, household security; on-line dating, social net-
working, dating and freindship; online fraud preven-
tion; personal and social services rendered by others 
to meet the needs of individuals, namely, providing 
online personal tracking, online social networking 
services, granting of computer software licenses in 
connection with computer security, preventing com-
puter risks, antivirus and/or anti-malware programs, 
coding, computer data encryption. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72538 A 
(800) 1159825 
(151) 2013 01 14 
(731) IMCoPharma s.r.o. 

Štramberská 515/45, CZ-709 00 Ostrava- 
Hulváky, Czech Republic 

(540)  

 
(591) Grery, black 
511)  (

1 – Chemical preparatio
 scientific 

ns for industry, chemical 
purposes. 

l preparations, veterinary prepara-
ucts for medical use, che-

mical bs-
tances , dietary foods for 

l purposes, medicinal tea, medicinal herbs, 
vitamin preparations, vitamins, mineral and mineral-
vitamin dietary supplements with healing effects, 

medical purposes, plasters, ban-
lements for human use and for 

ices in the field 
f medical and therapeutical care and preventive 

preparations for
 

5 – Pharmaceutica
tions, drugs, sanitary prod

preparations for medical use, dietetic su
 adapted for medical use

medica

mineral water for 
dietary suppdages, 

animals, disinfectants. 
 

44 – Advisory and information serv
o
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health care, nutritional consulting, dietetic consu-
lting, pharmaceutical consulting. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72541 A 
(800) 1159903 
(151) 2013 04 22 
(731) Denk Ingredients GmbH 

Prinzregentenstr. 79, 81675 München,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  

 – Artificial sweeteners. 1
 

30 – Natural Sweeteners. 
_________________________________________ 

(800) 
(151)  

cino Holding AG 
Dornacherstrasse 114, CH-4147 Aesch BL,  
Switzerland 

 – Delivering 
lth 

)  
terinary products; sanitary 

edical purposes; dietetic substances 
ood for babies; plasters, materials 

ental fillings and dental 
impre
 

technological services and research. 

(
(800) 1159934 

UANGZHOU YIHAI TRADING CO., LTD 

 
(260) AM 2014 72542 A 

1159916 
2013 03 05

(731) A

(540)  

Acino Pharma
Hea

(591) Black, white 
(511
5 – Pharmaceutical and ve
products for m
for medical use, f
for dressings; material for d

ssions; disinfectants. 

42 – Sc
_

ientific and 
________________________________________ 

 
260) AM 2014 72543 A 

(151) 2013 04 06 
(731) G

RM712, 713, 714, Guangzhou Pengyuan  
Development, No. 185, 187, 189 Xiaobei Rd,  
Yuexiu District Guangzhou, China 

(540)  

 
(591) Black, white 

)  (511
9 – Computers; computer

D m
 peripheral devices; televi-
edia player; television ca-

ata processing equipment) sound 

_____
 

(260) 
159983 

(151) 2013 02 05 
(731) Juan José Llombart Gavalda 

, 77933 Lahr, Germany 

sion apparatus; DV
meras; couplers (d
reproduction apparatus; notebook computers; moni-
tors (computer hardware); cameras. 

____________________________________ 

AM 2014 72547 A 
(800) 1

Huberweg 14
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Positioning apparatus using the GPS or GSM
systems. 

 

metric instruments. 
____________________________ 

(800) 
013 01 16 

(731) Bertsch Holding GmbH 
Herrengasse 23, A-6700 Bludenz, Austria 

 

14 – Timepieces and chrono
_____________
 
(260) AM 2014 72548 A 

1159991 
(151) 2

(540)  

 
(591) Red and grey 
511) (

6 – Pipes and tubes of metal; pressure piping of 
 

articular for liquid fuels; pressure vessel of metal. 

nd plants, namely for diary 
ng, as far as not included in other 

n of electricity; steam 
ing 
on-

; heat exchangers; super heaters; turbines 
other than for land vehicles; steam engines; steam 

il separators; cleaning app
erators and deaerator (machines 

-

lers; gas boilers; combustion channels for 
boilers; boiler pipes and tubes; steam generating 

metal; metal cladding; metal vessels and tanks, in
p
 

pparatus a7 – Machines, a
and meat processi
classes; machines for generatio
boilers; boiler tubes; fittings for steam boilers; fir

am boilers; boiler feed pumps; steam cfor ste
densers

condensers; steam/o
ces utilizing steam; a

lian-

and parts of machines); machinery and equipment 
for meat processing, especially cutters, mincers and 
frozen meat cutters; blenders (electric), mixing ma-
chines, grinding machines; kitchen machines; me
chanical implements and tools for butchers' purpo-
ses. 
 

8 – Implements (hand-operated) and hand tools for 
butchers' purposes; cutlery; butchers' knives; forks 
and spoons; cutting and stabbing implements; ins-
truments for slaughtering of livestock. 
 

9 – Apparatus and equipment for conducting, swit-
ching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; data processing equipment, 
computers and computer software; boiler control 
instruments; food analyses apparatus; heat regulating 
apparatus; gas testing instruments. 
 

11 – Apparatus for heating and steam generating; 
heat boi
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systems; cooling systems and machines; (water) hea-
ting systems; heat accumulators; heat exchangers not 
being parts of machines; heat regenerators; air reh-
eaters; separators for steam heating systems; steam 

ervices and rese-

Piazza Svampa, 1, I-63900 FERMO (FM),  

boilers, steam accumulators; evaporators; distillation 
columns; gas boilers; apparatus for cooking, refri-
gerating and drying, refrigerators; refrigerating 
machines, refrigerating display cabinets for butche-
ry. 
 

42 – Scientific and technological s
arch and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and computer software, in par-
ticular decentral control system (CDSs) and process 
control system (PCs) equipment for boiler and po-
wer plants. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72549 A 
(800) 1159993 
(151) 2013 02 13 
(731) MOFIN SPA 

Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
18 – Leather and imitations of leather; trunks and 

rellas; parasols; walking sticks; 

ach b ge 
ses; bags; handbags; shopping bags 

heels attached; textile shopping bags; hand-
bags; leads for animals; school satchels; suitcases; 
sports bags; tote bags; shoulder bags; bum bags; 
cosmetic bags (empty). 
 

25 – Clothing items; sweaters; cardigans; waistcoats; 
dresses; trousers; shorts; jerseys; raincoats; leather 

othing; stockin  stocking sus-
nders; wind resistant jackets; ski 

or footwear; heels; footwear 

travelling bags; umb
rucksacks; all purpose sports bags; haversacks; be-

carrying cases for documents; chanags; 
; notecapurses

with w

clothing; woolen cl
s; sock suspe

gs;
pender
pants; fur coats; evening jackets; overcoats; skirts; 
suits; jackets; undershirts; T-shirts; clothing for gy-
mnastics; ladies' shirts; collars; shirts; scarves; swi-
mming costumes; tracksuits; wedding dresses; bath 
robes; underwear; brassieres; corsets; slips; under-
pants; briefs; nightshirts; housecoats; pyjamas; glo-
ves; shawls; mufflers; ties; bow ties; belts [clothing]; 
braces; hats; caps; shoes; boots; ankle boots; leather 
shoes; rubber shoes; rain boots; sports footwear; 
andals; slippers; soles fs

uppers. 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 72551 A 
(800) 1159995 
(151) 2013 03 14 
(731) PRETO, spol. s r.o. 

Uhoľná 8518/9 SK-010 01 Žilina, Slovakia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Cosmetics. 
 

5 – Foodstuffs enriched with biologically active sub-
stances used for special dietary regimens and for 

____________________ 

AKUNENKO Michael 
Pine Street 20 app. 2901, New York NY  

 Peter; Bogdana Khmelnitskogo  
app. 14, KIEV 01030, Ukraine 

therapeutic purposes. 
_____________________

 
(260) AM 2014 72553 A 
(800) 1160078 

013 03 06 (151) 2
(731) B

10005, USA; 
NHECKEVA

Street 80 
540)  (

 
(591) 
(511)  

lcoholic beverages (except beers), vodka; 
vodka drinks. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72554 A 
(800) 1160040 
(151) 2013 04 03 
(731) Publichne aktsionerne tovarystvo "Kharkivska  

biskvitna fabryka"; vul. Lozivska, 8,  
Kharkiv 61017, Ukraine 

(540)  

Red, grey, black 

33 – A

 
(591) Black, white 

0 – Sponge cakes; cookies; buns; waffles; confecti-
confectionery for decora-
it jellies (confectionery); 

fectionery; almond confectionery; 

(511)  
3
onery (sweets); pastries; 
ting christmas trees; fru
cakes; peanut con
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pies; cocoa; cocoa products; caramels (candy); swe-
etmeats (candy); liquorice (confectionery); pep-
perm y; marzipan; custard; 

s (confectionery); lozenges (confectionery); 
petits fours (cakes); biscuits; fondants (confec-
tionery); popcorn; pralines; gingerbread; puddings; 
cake powder; sugar; sweet paste for cakes, pies, 
cookies, gingerbread, puddings; rusks; san iches; 

ions for cakes; chocola e deco-
for cakes; halvah; chips from cereal products; 

int sweets; crackers; cand
pastille

dw
ttarts; candy decorat

rations 
chocolate. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72555 A 
(800) 1160086 
(151) 2013 03 21 
(731) POLIFARMA S.P.A. 

Viale dell'Arte, 69, I-00144 ROMA, Italy 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sa-
nitary preparations for medical purposes; dietetic 

-
nary use, food for babies; dietary supplements for 

asters, materials for dre-
r stopping teeth, dental wax; disin-
ons for destroying vermin; fungi-

_____ _ 

(260) AM 2014 72708 A 
(800) 1161274 

LANCO ÖZTİRYAKİLER MUTFAK 

food and substances adapted for medical or vete
ri
humans and animals; pl
ssings; material fo
fectants; preparati
cides, herbicides. 

___________________________________
 

(151) 2013 02 07 
(731) B

DONANIMI SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ 
Cumhuriyet Mahallesi, Eski Hadimköy  
Yolu No:31/B Büyükçekmece İSTANBUL,  
Turkey 

(540)  

 
) Black, white (591

(511)  
 for lighti11 – Apparatus ng, heating, steam genera-

frigerating, drying, ventilating, 

35 – siness 
admin ons. 
_____
 

 
 

(260) AM 2014 72711 A 
(800) 1161306 
(151) 2013 04 16 

l-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen  

 

-
in, insecticides, fungicides, herbicides, pesticides. 

________________________________________ 

) AM 2014 72715 A 

nce A/S 

(540)  

SK 
(591) Black, wh

nes, including high-pressure cle-

 
 

removal of dust, wet and 
ts and accessories for the 

not included in other classes), inc-
vacuum cleaners and cleaning 

s); non-elec-

 

(260) AM 2014 7

ting, cooking, re
water supply and sanitary purposes. 
 

Advertising; business management; bu
istration; office functi
____________________________________ 

 
 

(731) BASF SE 
Car
Am Rhein, Germany 

(540)  

CLENTIGA
(591) Black, white 
(511)  
5 – Preparations for destroying and combating ver
m
_
 
(260
(800) 813249 
(151) 2003 07 04 
(891) 2013 04 04 
(731) Nilfisk-Adva

Sognevej 25, DK-2605 Brøndby, Denmark 

NILFI
ite 

(511)  
7 – Cleaning machi
aners, vacuum cleaners, vacuum cleaner bags, vacu-
um cleaner hoses; vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants, central
vacuum cleaning installations, suction apparatus
(vacuum cleaners) for the 
dry vacuum cleaners, par
mentioned goods (
luding filters for 
machines (not included in other classe
tric vacuum cleaners.  
_____
 

____________________________________

2716 A 
(800) 891710 

006 05 29 (151) 2
(891) 2013 03 21 
(731) YKK CORPORATION 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo  
101-8642, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white  
(511)  
26 – Slide fasteners, hook & loop fasteners, buttons, 

thing, hooks, eyelets for 
ons, shoes eyelets. 

_________________________ 

snap buttons, buckles for clo
clothing, braids, tapes, ribb
________________
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(260) 
(800) 

006 02 24 
(891) 2013 05 09 
(731) Urbach Hacker Young International Limited 

Quadrant House, 4 Thomas More Square,  
London E1W 1YW, United Kingdo

UHY 

ion; 

ccountancy business services; auditing; book-ke-
ping; tax preparation services; tax assessment 
onsultancy; business appraisals; professional busi-

rovision of business infor-
anagement; consulting services 

s organization; business research 
ields of cost/price analysis and 

i-
ces re ni-
zation

onsulting serv o business insol-
vency. 

_________________________ 

AM 2014 72717 A 
896314 

(151) 2

m 
(540)  

(591) Black, white 
(511)  
35 – Business management; business administrat
office functions; advertising; accounting; chartered 
a
e
c
ness consulting and the p
mation; business m
relating to busines
services in the f
economic forecasting; management consulting serv

ndered to commercial and industrial orga
s. 

 

36 – C ices relating t

________________
 
(260) AM 2014 72719 A 
(800) 956546 
(151) 2008 01 22 
(891) 2013 05 07 
(731) HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO.,  

LTD.  
NO.2 10th Avenue, Hangzhou Economic and 
Technological Development Zone, Hangzhou,  
Zhejiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Rolling stock for railways; cycle cars; motor
ycles; vehicle wheels; bicycles; wheels for bicycles, 

-

r bicycles, cycles; funicu-
 carriages; sleighs (vehic-

cle wheels; tires for motorcycles; 
otorcycles; tires for electric cars; 

n's 
re-

ading  
inner 
tubes s; inner tubes for pneumatic 

ear wheels of aircraft; repair 
outfits for inner tubes; non-skid devices for vehicle 
tires; boats; tire liners; pneumatic tires; automo iles; 

sms for land vehicles; upho tery 

___________________________________ 

 

____________________________ 

6 A 

(151) 
(891) 

TMACA ELEKTRONIK SANAYI VE  
TICAR

kak, No.2,  
bul, Turkey 

c
cycles; tricycles; pumps fo

rucks; babylars; luggage t
les); tires for vehi
inner tubes for m
inner tubes for electric cars; tires for childre
bicycles; tires for bicycles, cycles; treads for ret

 tires; adhesive rubber patches for repairing
tubes; treads for vehicles (roller belts); inner 
for bicycles, cycle
res for landing gtires; ti

b
lspropulsion mechani

icles. for veh
______

(260) AM 2014 72725 A 
(800) 1001129 
(151) 2009 02 05 
(891) 2013 05 10 
(731) Roger Aoun c/o Igma (UK) Ltd 

EBC House, Townsend Lane, London  
NW9 8LL, United Kingdom 

(540)  

BEAUTYLAB 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Cosmetics, skincare and haircare preparations, 
perfumes, non-medicated toilet preparations, soaps 
and toilet articles, dentifrices, essential oils and es-
sential oils blends. 
 

44 – Health and beauty salons, provision of health
and beauty treatments. 
_____________
 
(260) AM 2014 7272
(800) 1007759 

2009 06 02 
2013 03 05 

(731) A
ET ANONIM SIRKETI 

l Mahallesi, 177, SoNamuk Kema
yurt-IstanEsen

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7 – Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and
ransmission components (except for land vehicles)

 
; 

ther than hand-operated; 

__________________________ 

(151) 
(891) 

ossa, 2, I-43019 Soragna, Italy 
(540)  

t
agricultural implements o

ggs. incubators for e
_______________
 
(260) AM 2014 72727 A 
(800) 1015735 

2009 08 27 
2013 05 09 

affaele Caruso S.p.A. (731) R
Via Croce R

 
(591) Black, white 
(511)  
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
____________________________ _____________
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(260) AM 2014 72880 A 

(731) 
mano, 8, I-20121 Milano 

(MI), Italy 
(540)  

(800) 1162630 
(151) 2013 01 29 

PROFESSIONE BELLEZZA SRL 
Piazzale Bianca

 
(591) Black, white 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 

 
tions. 

____________________________ 

(800) 
(151) 

ENZHOU FUJIE TRADING CO.,LTD. 
2nd Floor, No.91 Fuchunjiang Road,  
Eco.&Tec.Development Zone, Wenzhou,  

g, China 

cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

35 – Advertising; business management; business
administration; office func
_____________
 
(260) AM 2014 72881 A 

1162636 
2013 03 20 

(731) W

325011 Zhejian
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  

 – Mixing machines; ironing mac7 hines; blenders, 

hisks, electric, for 
-

sehold purposes; electromechanical soybean milk 
hing ma-

achines, electric. 

ry; 
for 

wine; and 
tools]

ectric hair dryers; electric water heaters; coo-
kers; coffee filters, electric; lamps; coffee machines, 
electric; kettles, electric; microwave ov s [cooking 

s, electric; drinking water supp-
evice. 

ermally insulated 

_________________________________________ 

 Federation 

electric, for household purposes; grinders/crushers, 
electric, for household purposes; w
household purposes; fruit presses, electric, for ho
u
preparation machine for domestic use; was
chines; kitchen m
 

8 – Tableware [knives, forks and spoons]; cutle
silver dles plate [knives, forks and spoons]; la

 beard clippers; stamping-out tools [h
rs; pliers. ; tweezers; daggers; scisso

 

11 – El

en
apparatus]; radiator
lying d
 

21 – Containers for household or kitchen use; table-
ware, other than knives, forks and spoons; glassware 
for everyday use, including cups, plates, kettles, and 
jars; porcelain for everyday use, including basins, 
bowls, plates, kettles, tableware, jars, jugs, and pots; 
tea services [tableware]; cleaning instruments, hand-

perated; crystal [glassware]; tho
containers for food; spice sets; utensils for house-
hold purposes. 

(260) AM 2014 72885 A 
(800) 1162674 
(151) 2013 04 08 
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  

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

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Albumin dietary supplements; albuminous food-
stuffs for medical purposes; albuminous preparations 
for medical purposes; alginate dietary supplements; 
aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; 

 
h preparations, medicated; 

ical preparations for medical pur-
 the processing of cereals for 

ments ; die-
tetic b ses; dia-
betic tic foods 
adapte ses; dietetic substances 

or medical use; dietary fiber; digestives for 
pharmaceutical purposes; enzyme dietary supple-
ments; enzyme preparations for medical pur ; 

pplements; flaxseed oil dietary 
ents; flour for pharmaceutical purposes; 

antioxidant pills; appetite suppressant pills; balms
for medical purposes; bat
biocides; biolog
poses; by-products of
dietetic or medical purposes; casein dietary supple-

; decoctions for pharmaceutical purposes
everages adapted for medical purpo

bread adapted for medical use; diete
d for medical purpo

adapted f

poses
flaxseed dietary su
supplem
food for babies; glucose dietary supplements; hema-
togen; herbal teas for medicinal purposes; lacteal 
flour for babies; lecithin dietary supplements; lotions 
for pharmaceutical purposes; liniments; malted milk 
beverages for medical purposes; medicinal herbs; 
medicinal infusions; medicinal oils; medicinal roots; 
medicinal tea; milk ferments for pharmaceutical 
purposes; mineral food supplements; nervines; nut-
ritional supplements; pharmaceutical preparations 
for skin care; pollen dietary supplements; prepara-
tions of trace elements for human and animal use; 
propolis dietary supplements; protein dietary supple-
ments; royal jelly dietary supplements; royal jelly 
for pharmaceutical purposes; slimming pills; syrups 
for pharmaceutical purposes; vitamin preparations; 
wheat germ dietary supplements; yeast dietary 
supplements; yeast for pharmaceutical purposes. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 72886 A 
(800) 1162720 
(151) 2013 04 03 
(731) Publichne aktsionerne tovarystvo "Kharkivska  

biskvitna fabryka" 
vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine 

(540)  

 
(591) Black, white 

)  
0 – Sponge cakes; cookies; buns; waffles; confec-
onery; pastries; confectionery for decorating Chris-
as trees; fruit jellies (confectionery); cakes; pea-

ut confectionery; almond confectionery; pies; co-
oa; cocoa products; caramels (candy); sweetmeats 

nfectionery); peppermint 
arzipan; custard; pastilles 

lozenges (confectionery); petits 

der; s n-
sks; 

ches; tarts; candy decorations for cakes; 
chocolate decorations for cakes; halvah; chips from 
cereal products; chocolate. 
_____________________________________ __ 

M 2014 72888 A 

(511
3
ti
tm
n
c
(candy); liquorice (co
sweets; crackers; candy; m
(confectionery); 
fours (cakes); biscuits; fondants (confectionery); 
popcorn; pralines; gingerbread; puddings; cake pow-

ugar; sweet paste for cakes, pies, cookies, gi
ad, puddings; sweets (confectionery); rugerbre

sandwi

__
 
(260) A
(800) 1162746 
(151) 2013 04 22 
(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am  
Rhein, Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Preparations for destroying and combating ver-
min, insecticides, fungicides, herbicides, pesticides. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 72889 A 
(800) 1162747 
151) 2013 04 22 (

(731) BASF SE 
ch-Strasse Carl-Bos 38, Ludwigshafen am  

any 

(591) 

5 – Preparations for destroying and combating ver-
ngicides, herbicides, pesticides. 
_________________________ 

 

) QURAMAX LIMITED 
eensbridge Northampton  

 United Kingdom 

Rhein, Germ
(540) 

CLEVERSA 
Black, white  

(511)  

min, insecticides, fu
________________

 

(260) AM 2014 72897 A 
(800) 1162830 
(151) 2013 01 23 
(731

Artisan House, 7 Qu
NN4 7BF,

(540)  

 
(591) 

5 – Pharmaceu
_______ 

Via Mulini, CH-6934 Bioggio, Switzerland 

Black, white 
(511)  

tical preparations. 
__________________________________

 
(260) AM 2014 73992 A 
(800) 1173601 
(151) 2013 08 05 
731) Pharmaton SA (

(540)  

 
(591) Black, white 

30 – 
(either  vitamins, mine-

 trace elements). 
_________________________________________ 
 

80 A 
175462 

LIMITED 
t, P.O. Box 22119,  

yprus 

(511)  
Dietetic foods containing extracts of ginseng 
 alone or in combination with

rals and

(260) AM 2014 741
(800) 1
(151) 2013 07 19 
(731) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

1, Lampousas Stree
Nicosia, C

(540)  

 
(591) Black, white, brown, yellow 
(511)  

0 – Confectionery; sugar confectionery; lozenge3 s 
ts (candy); pastilles (con-

fectionery). 
__________________________ 

 
 

 
 
 

(confectionery); sweetmea
ants (confectionery); fond

_______________
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(260) AM 2014 74181 A 
(800) 1175496 
(151) 2013 04 18 
(731) Mtysun Auto Parts Co., Ltd. 

Room 206, Longwan Foreign Trade Building,  
No. 997, Wenzhou Airport Road, Wenzhou 
Industrial Park, Wenzhou, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  
7 – Belts for machines; igniting magnetos for en-
gines; igniting devices for internal combustion en

ines; condensers [steam] [parts of machines]; sepa-
-

tors; filters [parts of machines or engines]; cooling 
diators for automobile engines; bearings [parts of 
achines]; connecting rods for machines, motors 

nd engines; parts of engines, namely couplings 
ther than for land vehicles. 

2 – Automobile chassis; clutches for land vehicles; 
ropulsion mechanisms for land vehicles; transmis-
on shafts for land vehicles; brakes for land ve-

or automobiles; direction 
rque converters for land 

 vehicles; anti-interference igniti-
ters for automo-

_____
 

75499 
(151) 2013 03 18 

LIK SANAYI VE D
MITED SIRKETI 

g
ra
ra
m
a
o
 

1
p
si
hicles; shock absorbers f

icles; tosignals for veh
vehicles; axles for
on cables for vehicles; cigar ligh
biles. 

____________________________________ 

(260) A
(800) 11

M 2014 74182 A 

(731) AYT KUMASÇI
 LI

IS  
TICARET
Aksaray Mahallesi Küçüklanga Araligi, Cad.  
No.19 K:1 Fatih, Istanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Dark blue and white 
(511)  
24 – Non-woven fabrics; woven fabrics; household 
linen; cloth pennants; handkerchiefs; fabric flags. 
 

35 – Advertising, marketing and publicity services; 
organization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; office functions; 
advisory services for business management; business 
accounts management; import-export agencies; ef-
ficiency experts; auction and reverse auction ser-

, 
on-woven fabrics, woven fabrics, household linen, 

efs, fabric flags, (exclu-
enabling customers to 

 and purchase those goods from 
neral 
ns of 

teleco
_____

(260) 
175520 

(151) 2013 06 21 
(731) S.C. KAYA TIME S.R.L. 

Str. Traian 2, bloc F1, scara 4, etaj 7,
ucuresti, Romania 

D 
 

ewear 
(anti-g , opti-

18 – Leath eat-
es, hides, 

kpacks (rucksacks), shoul-

footwear, underwear, 
l 

inds, headgear for women, men and children, hats, 
ear for women, men and 

f samples, 
ion of 

produ net-
nd sales purposes. 

____________ _______________ 
 

 

vices; the bringing together, for the benefit of others
n
cloth pennants, handkerchi

ort thereof), ding the transp
conveniently view
wholesale outlets, retail outlets and from a ge
merch r by meaandise catalogue by mail order o

mmunications. 
____________________________________ 

AM 2014 74184 A 
(800) 1

  
ap. 20/21, sector 3, B

(540)  

JEAN BRENIN 
(591) Black, white 
(511)  
14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 74185 A 
(800) 1175522 
(151) 2013 06 28 
(731) BLUE ANT AG c/o TREUCO AG 

Claridenstrasse 25, CH-8002 Zürich,  
Switzerland 

(540) 

LS
(591) Black, white
(511)  
9 – Sports goggles, sunglasses, protective ey

lare spectacles), lenses, spectacle lenses
es, spectacle frames, spectacle holders. cal lens

 

er, imitation leather, goods made of l
eather, travel accessoriher and imitation l

e, backpacks, bacluggag
der bags, sports bags, umbrellas, parasols and wal-
king sticks, whips, saddlery. 
 

25 – Clothing of all kinds for women, men and chil-
dren, sun protection (clothing), 
scarves, socks, gloves (clothing), headgear of al
k
caps, neckerchiefs, footw
children. 
 

35 – Wholesaling, retailing, distribution o
e-commerce services, namely the provis

on via telecommunication ct informati
 for advertising aworks

______ ________

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 #8  2014 04 25 

 

sasaqonlo niSnebi 

78

(260) AM 2014 74187 A 
(800) 1175536 

(260) AM 2014 74189 A 
(800) 1175577 
(151) 2013 06 28 
(731) SHANGHAI DOF TRADING CO., LTD. 

Room 225, No. 157-209, Jihe Road,  
Minhang District, Shanghai City (China),  
China 

(540)  

(151) 2013 07 17 
(731) SOREMARTEC S.A. 

Findel Business Center, Complexe B,  
Rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg 

(540)  

KINDER CHOCO-BONS 

) AM 2014 74188 A 
) 1175542 
) 2013 07 12 

31) SAFE IP S.A. 
11, Avenue Emile Reuter, L-2420  
Luxembourg, Luxembourg 

)  

(591) Black, white 
(511)  
30 – Pastry and confectionery; chocolate and 
chocolate-based products; cocoa and cocoa-based  

(591) Black, white 
511)  

products; candy; edible ices. 
________________________________________ (_

9 – Computer hardware, namely monitors; flash-
bulbs for photography; drainers for use in photo-
graphy; cases especially made for photographic 
apparatus and instruments; tripods for cameras; 
editing appliances for cinematographic films; lens 
filters for photography

 
(260
(800
(151
(7

; screens [photography]; 

tions; 

; 
-

__________________________ 

remote control apparatus; batteries. 
 

11 – Lamps; lighting apparatus and installa(540

 

projector lamps; luminous tubes for lighting; lamps 
and lanterns for lighting for stages; reflector spot-
lights for photography; diving lights; street lamps

as trees; sockets for eleclights, electric, for Christm
tric lights. 

(591) Gray, blue, white 
(511)  

_______________

7 – M , 
ic 

 

uel 
r vehicle seats, housings for 

 

le bumpers, rear-view mir-
ousings, vehicle seats, 

icle seats, ski carriers for cars, 
ps, luggage carriers for vehic-

assemblies 
made  control 

for cycles. 

17 – Semi-processed plastics, semi-processed plas-
tics for making components for vehicles; clutch 
linings, gaskets for vehicles, connecting pipes for 
vehicle radiators, plastic pipes for airbags (safety 
devices for automobiles); extruded astic parts for 

lastic com-
onents. 

_________________________________________ 

achines and machine tools for the assembly
oldering, injection and extrusion of plastbadging, s

components; molds (parts of machines).  

omobiles, caps for vehicle f12 – Vehicles, aut
safety belts fotanks, 

vehicle safety belts; airbags (safety devices for 
automobiles); housings, covers and shells for airbags 
(automobile safety devices); control buttons for 
vehicles, front panels for vehicle dashboards; safety

ats for children for vehicles; hub caps, direction se
signals for vehicles, vehic

iew mirror hrors and rear-v
headrests for veh
vehicle convertible to
les, steering wheels, components and sub

 devices;of plastic for vehicle safety
for vehicles; special panniers levers 

 

pl
automobile applications. 
 

19 – Non-metal foundry molds, namely molds for 
plastics used for making vehicle components. 
 

26 – Ornamental badges for affixing to p
p
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(260) AM 2014 68885 A 
(800) 1125618 
(151) 2012 03 08 
(181) 2022 03 08 
(511) 35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 68927 A 
(800) 1126036 
(151) 2012 05 18 
(181) 2022 05 18 
(511) 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69070 A 
(800) 1127679 
(151) 2011 12 19 
(181) 2021 12 19 
(511) 06, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69221 A 
(800) 1129650 
(151) 2012 03 30 
(181) 2022 03 30 
(511) 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69222 A 
(800) 916080 
(151) 2007 01 08 
(891) 2012 07 23 
(181) 2017 01 08 
(511) 09, 12, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69224 A 
(800) 1129695 
(151) 2012 07 31 
(181) 2022 07 31 
(511) 09, 35, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69226 A 
(800) 675706 
(151) 1996 12 14 
(891) 2012 06 26 
(181) 2016 12 14 
(511) 07, 09, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
_________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(260) AM 2014 69324 A 
(800) 1102710 
(151) 2011 12 02 
(891) 2012 08 02 
(181) 2021 12 02 
(511) 35, 36, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69396 A 
(800) 1131300 
(151) 2012 03 27 
(181) 2022 03 27 
(511) 27 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69398 A 
(800) 1131360 
(151) 2012 07 09 
(181) 2022 07 09 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69399 A 
(800) 1131366 
(151) 2012 06 28 
(181) 2022 06 28 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69406 A 
(800) 1131436 
(151) 2012 01 13 
(181) 2022 01 13 
(511) 06, 12, 19, 35, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69407 A 
(800) 1131440 
(151) 2012 04 12 
(181) 2022 04 12 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69410 A 
(800) 1131479 
(151) 2012 08 13 
(181) 2022 08 13 
(511) 20 
_________________________________________ 
 
 
 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  

romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2014 69506 A 
(800) 1132481 
(151) 2012 05 08 
(181) 2022 05 08 
(511) 09, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69507 A 
(800) 1132507 
(151) 2012 08 02 
(181) 2022 08 02 
(511) 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69510 A 
(800) 1132654 
(151) 2012 06 29 
(181) 2022 06 29 
(511) 16, 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69513 A 
(800) 1132705 
(151) 2012 05 14 
(181) 2022 05 14 
(511) 01, 09, 16, 17, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69608 A 
(800) 1133584 
(151) 2012 07 25 
(181) 2022 07 25 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69609 A 
(800) 1133614 
(151) 2012 08 28 
(181) 2022 08 28 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69610 A 
(800) 1133651 
(151) 2012 09 28 
(181) 2022 09 28 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69611 A 
(800) 1133685 
(151) 2012 06 04 
(181) 2022 06 04 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2014 69612 A 
(800) 650542 
(151) 1996 01 12 
(891) 2012 07 04 
(181) 2016 01 12 
(511) 09, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69613 A 
(800) 755258 
(151) 2001 02 08 
(891) 2012 12 20 
(181) 2021 02 08 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69620 A 
(800) 983946 
(151) 2008 10 01 
(891) 2012 10 01 
(181) 2018 10 01 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69621 A 
(800) 1007141 
(151) 2009 06 18 
(891) 2012 08 03 
(181) 2019 06 18 
(511) 07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69623 A 
(800) 1042661 
(151) 2009 12 21 
(891) 2012 07 22 
(181) 2019 12 21 
(511) 29, 30, 31, 32, 35, 42, 43, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69624 A 
(800) 1053339 
(151) 2010 06 23 
(891) 2012 08 21 
(181) 2020 06 23 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69625 A 
(800) 1054469 
(151) 2010 08 06 
(891) 2012 08 16 
(181) 2020 08 06 
(511) 44 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 69626 A 
(800) 1081834 
(151) 2011 04 12 
(891) 2012 08 01 
(181) 2021 04 12 
(511) 36, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69627 A 
(800) 1107140 
(151) 2012 01 25 
(891) 2012 08 24 
(181) 2022 01 25 
(511) 14, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69779 A 
(800) 624473A 
(151) 1994 08 08 
(891) 2012 10 17 
(181) 2014 08 08 
(511) 06, 11, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69780 A 
(800) 717748 
(151) 1999 07 23 
(891) 2012 10 12 
(181) 2019 07 23 
(511) 06, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69781 A 
(800) 852321 
(151) 2004 12 28 
(891) 2012 10 16 
(181) 2014 12 28 
(511) 05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69783 A 
(800) 903544 
(151) 2006 04 13 
(891) 2012 10 12 
(181) 2016 04 13 
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69788 A 
(800) 1037390 
(151) 2010 03 31 
(891) 2012 10 16 
(181) 2020 03 31 
(511) 05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2014 69789 A 
(800) 903831 
(151) 2006 04 13 
(891) 2012 10 12 
(181) 2016 04 13 
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69791 A 
(800) 1006383 
(151) 2009 05 20 
(891) 2012 09 03 
(181) 2019 05 20 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69792 A 
(800) 1006384 
(151) 2009 05 20 
(891) 2012 09 03 
(181) 2019 05 20 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69895 A 
(800) 1136035 
(151) 2012 09 20 
(181) 2022 09 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69896 A 
(800) 1136038 
(151) 2012 09 24 
(181) 2022 09 24 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69897 A 
(800) 1136083 
(151) 2012 07 28 
(181) 2022 07 28 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69898 A 
(800) 1136131 
(151) 2012 07 03 
(181) 2022 07 03 
(511) 14, 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69899 A 
(800) 1136136 
(151) 2012 07 25 
(181) 2022 07 25 
(511) 09, 41, 42 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 69902 A 
(800) 1136164 
(151) 2012 09 18 
(181) 2022 09 18 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69903 A 
(800) 1136166 
(151) 2012 08 29 
(181) 2022 08 29 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69904 A 
(800) 1136167 
(151) 2012 08 29 
(181) 2022 08 29 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69905 A 
(800) 1136168 
(151) 2012 08 29 
(181) 2022 08 29 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69967 A 
(800) 1137138 
(151) 2012 08 06 
(181) 2022 08 06 
(511) 03, 05, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69968 A 
(800) 1137139 
(151) 2012 08 06 
(891)  
(181) 2022 08 06 
(511) 03, 05, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69971 A 
(800) 1137165 
(151) 2012 10 01 
(181) 2022 10 01 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69972 A 
(800) 1137179 
(151) 2012 10 02 
(181) 2022 10 02 
(511) 35, 41, 45 
_________________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2014 69973 A 
(800) 1137183 
(151) 2012 02 28 
(181) 2022 02 28 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69974 A 
(800) 1137195 
(151) 2012 10 02 
(181) 2022 10 02 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 69976 A 
(800) 1137218 
(151) 2012 08 21 
(181) 2022 08 21 
(511) 03, 05, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70158 A 
(800) 1138942 
(151) 2012 02 17 
(181) 2022 02 17 
(511) 09, 25, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70209 A 
(800) 1139476 
(151) 2012 04 27 
(181) 2022 04 27 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70210 A 
(800) 1139479 
(151) 2012 06 12 
(181) 2022 06 12 
(511) 03, 16, 21, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70215 A 
(800) 1139491 
(151) 2012 06 18 
(181) 2022 06 18 
(511) 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70217 A 
(800) 1139516 
(151) 2012 08 01 
(181) 2022 08 01 
(511) 03 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 70219 A 
(800) 1139571 
(151) 2012 09 04 
(181) 2022 09 04 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70223 A 
(800) 1139586 
(151) 2012 09 21 
(181) 2022 09 21 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70224 A 
(800) 1139631 
(151) 2012 10 17 
(181) 2022 10 17 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70225 A 
(800) 1139687 
(151) 2012 09 04 
(181) 2022 09 04 
(511) 32, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70227 A 
(800) 1139726 
(151) 2012 10 29 
(181) 2022 10 29 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70228 A 
(800) 1139727 
(151) 2012 10 29 
(181) 2022 10 29 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70229 A 
(800) 1139736 
(151) 2012 09 06 
(181) 2022 09 06 
(511) 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70230 A 
(800) 1139738 
(151) 2012 09 07 
(181) 2022 09 07 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2014 70236 A 
(800) 1139808 
(151) 2012 10 23 
(181) 2022 10 23 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70237 A 
(800) 1139840 
(151) 2012 10 18 
(181) 2022 10 18 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70238 A 
(800) 1139841 
(151) 2012 10 18 
(181) 2022 10 18 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70240 A 
(800) 1139955 
(151) 2012 06 20 
(181) 2022 06 20 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70256 A 
(800) 1140271 
(151) 2012 09 20 
(181) 2022 09 20 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70257 A 
(800) 1140301 
(151) 2012 09 03 
(181) 2022 09 03 
(511) 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70261 A 
(800) 1140339 
(151) 2012 09 04 
(181) 2022 09 04 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70263 A 
(800) 1140362 
(151) 2012 09 05 
(181) 2022 09 05 
(511) 12 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 70264 A 
(800) 1140369 
(151) 2012 10 29 
(181) 2022 10 29 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70265 A 
(800) 1140375 
(151) 2012 08 08 
(181) 2022 08 08 
(511) 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70267 A 
(800) 1140405 
(151) 2012 07 31 
(181) 2022 07 31 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70268 A 
(800) 1140411 
(151) 2012 08 28 
(181) 2022 08 28 
(511) 09, 19, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70269 A 
(800) 1140475 
(151) 2012 10 17 
(181) 2022 10 17 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70270 A 
(800) 1140487 
(151) 2012 11 07 
(181) 2022 11 07 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70272 A 
(800) 1139472 
(151) 2012 04 02 
(181) 2022 04 02 
(511) 09, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70273 A 
(800) 1139494 
(151) 2012 06 15 
(181) 2022 06 15 
(511) 09, 35 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2014 70280 A 
(800) 1139548 
(151) 2012 08 23 
(181) 2022 08 23 
(511) 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70281 A 
(800) 1139700 
(151) 2012 10 04 
(181) 2022 10 04 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70287 A 
(800) 1139701 
(151) 2012 10 04 
(181) 2022 10 04 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70288 A 
(800) 1139832 
(151) 2012 11 14 
(181) 2022 11 14 
(511) 01, 04, 30, 35, 37, 40, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70289 A 
(800) 1139925 
(151) 2012 03 21 
(181) 2022 03 21 
(511) 19, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70290 A 
(800) 1139963 
(151) 2012 06 29 
(181) 2022 06 29 
(511) 36, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70291 A 
(800) 1140008 
(151) 2012 07 25 
(181) 2022 07 25 
(511) 09, 16, 38, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70292 A 
(800) 1140010 
(151) 2012 07 25 
(181) 2022 07 25 
(511) 09, 16, 38, 41 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 70294 A 
(800) 1140317 
(151) 2012 11 14 
(181) 2022 11 14 
(511) 01, 04, 30, 35, 37, 40, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70297 A 
(800) 1140370 
(151) 2012 10 29 
(181) 2022 10 29 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70298 A 
(800) 1140419 
(151) 2012 09 28 
(181) 2022 09 28 
(511) 29, 30, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70302 A 
(800) 830931 
(151) 2004 07 09 
(891) 2012 11 07 
(181) 2014 07 09 
(511) 03, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70308 A 
(800) 594556 
(151) 1992 12 03 
(891) 2012 12 04 
(181) 2022 12 03 
(511) 35, 36, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70309 A 
(800) 916702 
(151) 2006 11 23 
(891) 2012 09 20 
(181) 2016 11 23 
(511) 19, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70315 A 
(800) 916703 
(151) 2006 11 23 
(891) 2012 09 20 
(181) 2016 11 23 
(511) 19, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70317 A 
(800) 990181 
(151) 2008 09 01 
(891) 2012 10 11 
(181) 2018 09 01 
(511) 05, 35 
_________________________________________ 

(260) AM 2014 70344 A 
(800) 1140913 
(151) 2012 02 23 
(181) 2022 02 23 
(511) 16, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70345 A 
(800) 1140943 
(151) 2012 08 08 
(181) 2022 08 08 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70346 A 
(800) 1140985 
(151) 2012 08 29 
(181) 2022 08 29 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70349 A 
(800) 1141018 
(151) 2012 10 22 
(181) 2022 10 22 
(511) 02 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70350 A 
(800) 1141088 
(151) 2012 11 09 
(181) 2022 11 09 
(511) 16, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70352 A 
(800) 1141130 
(151) 2012 11 14 
(181) 2022 11 14 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70353 A 
(800) 1141137 
(151) 2012 11 12 
(181) 2022 11 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70354 A 
(800) 1141138 
(151) 2012 11 12 
(181) 2022 11 12 
(511) 05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 70355 A 
(800) 1141160 
(151) 2012 10 12 
(181) 2022 10 12 
(511) 03, 18, 25, 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70359 A 
(800) 1141188 
(151) 2012 08 16 
(181) 2022 08 16 
(511) 06, 09, 35, 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70360 A 
(800) 1141202 
(151) 2012 09 20 
(181) 2022 09 20 
(511) 01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70361 A 
(800) 1141212 
(151) 2012 07 09 
(181) 2022 07 09 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70362 A 
(800) 1141215 
(151) 2012 04 18 
(181) 2022 04 18 
(511) 29, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70363 A 
(800) 1141217 
(151) 2012 05 18 
(181) 2022 05 18 
(511) 08, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70364 A 
(800) 1141259 
(151) 2012 03 20 
(181) 2022 03 20 
(511) 25, 28, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70365 A 
(800) 1141288 
(151) 2012 04 11 
(181) 2022 04 11 
(511) 12, 17 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2014 70366 A 
(800) 1141305 
(151) 2012 04 25 
(181) 2022 04 25 
(511) 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70367 A 
(800) 1141313 
(151) 2012 05 08 
(181) 2022 05 08 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70368 A 
(800) 1141316 
(151) 2012 05 31 
(181) 2022 05 31 
(511) 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70369 A 
(800) 1141346 
(151) 2012 06 15 
(181) 2022 06 15 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70398 A 
(800) 1141607 
(151) 2012 09 19 
(181) 2022 09 19 
(511) 16, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70399 A 
(800) 1141610 
(151) 2012 09 19 
(181) 2022 09 19 
(511) 29, 30, 35, 39, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70400 A 
(800) 1141625 
(151) 2012 10 04 
(181) 2022 10 04 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70401 A 
(800) 1141641 
(151) 2012 10 04 
(181) 2022 10 04 
(511) 17 
_________________________________________ 
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(260) AM 2014 70402 A 
(800) 1141642 
(151) 2012 10 14 
(181) 2022 10 14 
(511) 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70403 A 
(800) 1141649 
(151) 2012 10 04 
(181) 2022 10 04 
(511) 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70404 A 
(800) 1141656 
(151) 2012 10 15 
(181) 2022 10 15 
(511) 01, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70407 A 
(800) 1141717 
(151) 2012 10 18 
(181) 2022 10 18 
(511) 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70408 A 
(800) 1141724 
(151) 2012 10 23 
(181) 2022 10 23 
(511) 09, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70409 A 
(800) 1141726 
(151) 2012 09 07 
(181) 2022 09 07 
(511) 05, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70410 A 
(800) 1141730 
(151) 2012 10 24 
(181) 2022 10 24 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70411 A 
(800) 1141753 
(151) 2012 11 19 
(181) 2022 11 19 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
 
 
 

(260) AM 2014 70412 A 
(800) 1141863 
(151) 2012 10 15 
(181) 2022 10 15 
(511) 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70413 A 
(800) 1141866 
(151) 2012 06 13 
(181) 2022 06 13 
(511) 01, 02, 16, 17, 19, 20, 27, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2014 70414 A 
(800) 1141868 
(151) 2012 10 24 
(181) 2022 10 24 
(511) 11 
_________________________________________  
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(111) M 2004 15487 R1 
(156) 2014 03 31 
(186) 2024 03 31 
(732) დეუ ელექტრონიკს კორპორეიშენ 

686, აჰიეონ-დონგი, მაპო-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

________________________________________ 
 
(111) M 2004 15546 R1 
(156) 2014 06 15 
(186) 2024 06 15 
(732) პპგ ინდასტრიზ ოჰაიო,ინკ. დელავერის  

შტატის კორპორაცია  
3800 უესტ 143 სტრიტი, კლივლენდი,  
ოჰაიო 44111, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2004 15674 R1 
(156) 2014 10 05 
(186) 2024 10 05 
(732) სტარვუდ ჰოტელს & რიზორტს  

უორლდუაიდ, ინკ. 
უან სტარპოინტი, სტემფორდი,  
კონექტიკუტი 06902, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2004 15779 R1 
(156) 2014 12 15 
(186) 2024 12 15 
(732) პ.ტ. სარი ინკოფუდ კორპორეიშენ 

დეზა ტანჯუნგ მორავა B, კაბუპატენ  
დელი სერდანგი, სუმატერა უტარა,  
ინდონეზია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 216 R2 
(156) 2014 11 01 
(186) 2024 11 01 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი, 
 ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 1994 217 R2 
(156) 2014 11 01 
(186) 2024 11 01 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 373 R2 
(156) 2014 11 09 
(186) 2024 11 09 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 374 R2 
(156) 2014 11 09 
(186) 2024 11 09 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 400 R2 
(156) 2014 11 09 
(186) 2024 11 09 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 407 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
 
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

 
sasaqonlo niSnebi 

 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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(111) M 1994 408 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 409 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი, 
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 410 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 412 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 415 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი, 
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 432 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
 
 
 

(111) M 1994 433 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 438 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 445 R2 
(156) 2014 11 11 
(186) 2024 11 11 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1995 474 R2 
(156) 2015 01 16 
(186) 2025 01 16 
(732) კარტიე ინტერნაციონალ აგ (კარტიე  

ინტერნეშენელ ლტდ),  
(კარტიე ინტერნასიონალ სა), 
ჰინტერბერგშტრასე 22, ფოსტფახი 61,  
6312 შტაინჰაუზენი, შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 77 R2 
(156) 2014 10 26 
(186) 2024 10 26 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია, 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1994 79 R2 
(156) 2014 10 26 
(186) 2024 10 26 
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ,  

ნიუ-ჯერზის კორპორაცია 
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტეხასი, აშშ 

_________________________________________ 
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(111) M 2009 019795 R 
(732) დელ ინკ.  

უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი  
78682, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 020107 R 
(732) დელ ინკ.  

უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი  
78682, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020142 R 
(732) დელ ინკ.  

უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი  
78682, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020143 R 
(732) დელ ინკ.  

უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი  
78682, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020144 R 
(732) დელ ინკ.  

უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი  
78682, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
(111) M 2010 020850 R 
(732) შპს "ნიკ-ფარმა" 

ატენის ქ. 20, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(770) გიორგი გოგბაიძე 
გრიბოედოვის ქ. 21, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2014 03 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005299 R1 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ტრეიდინგ სერვისიზ  

ლიმიტიდ 
6900 კორკ ეაპორტ ბიზნეს პარკი,  
კინსეილ როუდი, კორკი, ირლანდია 

(770) უსბ ფარმა, ს.ა. 
ალე დე ლა რეშერშ 60, B-1070  
ბრიუსელი, ბელგია 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005300 R1 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ტრეიდინგ სერვისიზ  

ლიმიტიდ 
6900 კორკ ეაპორტ ბიზნეს პარკი,  
კინსეილ როუდი, კორკი, ირლანდია 

(770) უსბ ფარმა, ს.ა. 
ალე დე ლა რეშერშ 60, B-1070  
ბრიუსელი, ბელგია 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005303 R1 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ტრეიდინგ სერვისიზ  

ლიმიტიდ 
6900 კორკ ეაპორტ ბიზნეს პარკი,  
კინსეილ როუდი, კორკი, ირლანდია 

(770) უსბ ფარმა, ს.ა. 
ალე დე ლა რეშერშ 60, B-1070  
ბრიუსელი, ბელგია 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006210 R1 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ტრეიდინგ სერვისიზ  

ლიმიტიდ 
6900 კორკ ეაპორტ ბიზნეს პარკი,  
კინსეილ როუდი, კორკი, ირლანდია 

(770) უსბ ფარმა, ს.ა. 
ალე დე ლა რეშერშ 60, B-1070  
ბრიუსელი, ბელგია 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 

uflebebis sruli gadacema 
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(111) M 1997 006226 R1 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ტრეიდინგ სერვისიზ  

ლიმიტიდ 
6900 კორკ ეაპორტ ბიზნეს პარკი,  
კინსეილ როუდი, კორკი, ირლანდია 

(770) უსბ ფარმა, ს.ა. 
ალე დე ლა რეშერშ 60, B-1070  
ბრიუსელი, ბელგია 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006227 R1 
(732) გლაქსოსმითკლაინ ტრეიდინგ სერვისიზ  

ლიმიტიდ 
6900 კორკ ეაპორტ ბიზნეს პარკი,  
კინსეილ როუდი, კორკი, ირლანდია 

(770) უსბ ფარმა, ს.ა. 
ალე დე ლა რეშერშ 60, B-1070  
ბრიუსელი, ბელგია 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008876 R1 
(732) ინბევ ბელჯემ ს.ა.  

ბულვარ ინდასტრიელ 21, 1070  
ბრიუსელი, ბელგია 

(770) ბრენდრიუ ს.ა. 
5, რიუ გაბრიელ ლიპმანი, 5365  
მუნსბახი, ლუქსემბურგი 

(580) 2014 04 15 
_________________________________________ 
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(111) M 2004 015462 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ)  

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ. არნემ (ნლ)  
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ, 
შტაინახერშტრასე 101, 8804 აუ,  
შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015462 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ)  

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ)  
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ, 
მოსახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015463 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 

ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ, 
მოსახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ. არნემ (ნლ) 
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ, 
შტაინახერშტრასე 101, 8804 აუ,  
შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015463 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ, 
მოსახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015810 R 
(732) სანიტეკ ჰოლდინგ აგ 

c/o არნოლდ ლეგალ აგ,  
გოთარდშტრასე 3, 6300 ცუგი, 
 შვეიცარია 

(770) სანიტეკ ჰოლდინგ აგ 
ხამერშტრასე 14, 6300 ცუგი, შვეიცარია 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 

 
 
 
(111) M 2009 019074 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემი (NL)-ვედენსვილ- 
ბრენჩი 
მოოზახერშტრასე 2, Au, შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019795 R 
(732) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 

3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე, 
კალიფორნია 95134, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ინკ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 020088 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ (ბასფ  
აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ), სიუკურსალე  
დე ვედენსვილ), (ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ  
(ნლ), ვედენსვილ ბრენჩ), 
მოოზახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 020089 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ)  

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ (ბასფ  
აგრო  
ბ.ვ., არნემ (ნლ), სიუკურსალე დე  
ვედენსვილ)  
(ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ), ვედენსვილ  
ბრენჩ), 
მოოზახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
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(111) M 2009 020107 R 
(732) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 

3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ინკ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020142 R 
(732) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 

3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ინკ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020143 R 
(732) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 

3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ინკ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 020144 R 
(732) უაის ტექნოლოჯი ლ.ლ.კ. 

3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(770) უაის ტექნოლოჯი ინკ. 
3471 ნორთ ფერსტ სტრიტი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95134, აშშ 

(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 022732 R 
(111) M 2012 022732 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემი (NL) 
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილი, 
მოოზახერშტრასე 2, აუ, შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2012 022965 R 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ. არნემი (NL) 
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ, 
მოოზახერშტრასე 2, აუ, შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023752 R 
(732) მონკლერ ს. პ.ა. 

ვია სტენდალ 47, 20144 მილანი, იტალია 
(770) მონკლერ ს.რ.ლ. 

ვია სტენდალ 47, 20144 მილანი, იტალია 
(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004258 R1 
(732) მონკლერ ს. პ.ა. 

ვია სტენდალ 47, 20144 მილანი, იტალია 
(770) მონკლერ ს.რ.ლ. 

ვია სტენდალ 47, 20144 მილანი, იტალია 
(580) 2014 04 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008746 R1 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემი (ნლ) 

ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილი, 
მოსახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ) 
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილ, 
შტაინახერშტრასე 101, 8804 აუ,  
შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008746 R1 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემი (ნლ) 

ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ, 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემი (ნლ) 
ცვაიგნიდერლასუნგ ვედენსვილი, 
მოსახერშტრასე 2, 8804 აუ, შვეიცარია 

(580) 2014 04 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008876 R1 
(732) ბრენდრიუ ს.ა. 

5, რიუ გაბრიელ ლიპმანი, 5365  
მუნსბახი, ლუქსემბურგი 

(770) ბრენდრიუ ს.ა. 
5, პარკ დ'აქტივიტ სირდალი, 5365  
მუნსბახი, ლუქსემბურგი 

(580) 2014 04 15 
_________________________________________ 
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sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba  

  
(111) M 2003 15223 R (111) M 2003 15205 R 
(141) 2014 01 30, არ არის გადახდილი (141) 2014 01 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური გაგრძელების საფასური 

(732) ბაიერ ჰელსქეა ლლკ (732) ვაჟა ლოლაძე  
100 ბაიერ როუდი, პიტსბურგი,  სოფელი ალი, 383641, ხაშურის რაიონი,  
პენსილვანია 15205, აშშ საქართველო 

_________________________________________ _________________________________________ 
  
(111) M 2003 15224 R (111) M 2003 15206 R 
(141) 2014 02 14, არ არის გადახდილი  (141) 2014 01 16, არ არის გადახდილი 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური გაგრძელების საფასური 

(732) შპს ,,ხორცპროდუქტების ქარხანა-ვაკე“ (732) ვარციხის სამთავრობო რეზიდენცია 
თამარაშვილის შესახვ.15, 0162, ღვინის ქარხნის დასახლება, 384070,  
თბილისი, საქართველო ბაღდათის რაიონი, საქართველო 

_________________________________________ _________________________________________ 
  
(111) M 2003 15225 R (111) M 2003 15210 R 
(141) 2014 02 14, არ არის გადახდილი  (141) 2014 01 16, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური გაგრძელების საფასური 

(732) ინდივიდუალური საწარმო „ბორის  (732) შპს „მატრიქსი“ 
ე. თაყაიშვილის ქ., 80, 6000, ბათუმი,  ყურაშვილი - „ბორ-მერი“ 
საქართველო ნ. ნიკოლაძის ქ. 7,  0108, თბილისი,  

_________________________________________ საქართველო 
 _________________________________________ 
(111) M 2003 15228 R  
(141) 2014 02 14, არ არის გადახდილი  (111) M 2003 15216 R 

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  (141) 2014 01 17, არ არის გადახდილი  
გაგრძელების საფასური რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  

(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის  გაგრძელების საფასური 
შტატის კორპორაცია (732) შპს „სტანდარტ ტობაკო 
ს/ყ 1734, ატლანტა, ჯორჯია 30313, აშშ ინკორპორეიტიდ“ 

_________________________________________ აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120,  
 თბილისი, საქართველო 
(111) M 2003 15229 R _________________________________________ 
(141) 2014 02 14, არ არის გადახდილი   

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  (111) M 2003 15222 R 
გაგრძელების საფასური (141) 2014 01 30, არ არის გადახდილი  

(732) შპს „ფირმა მიმინო“ რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
ფეიქრების 21, 0167, თბილისი,  გაგრძელების საფასური 
საქართველო (732) მარგარინე პაბლიკ ჯოინტ სტოკ კო. 

_________________________________________ 9 ფლორი, შაჰდ ბილდინგი, ფირდოუსი  
 სკ. თეირანი, ს/ყ 15815-3555, ირანის  
 ისლამური რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 N 43/38; A 61 K 31/40 AP 2014 12711 A 
A 21 B 1/22; A 21 B 1/52 AP 2014 13005 A 
A 61 K 9/00; A 61 K 47/14 AP 2014 12712 A 
A 61 K 31/4045, 31/55, 45/06; A 61 P 9/04 AP 2014 12259 A 
B 22 D 41/00 AP 2014 12661 A 
B 60 B 19/00; B 62 D 57/00 AP 2014 12997 A 
B 61 G 3/10, 5/06 AP 2014 12145 A 
C 07 D 209/86; C 07 D 209/88; C 07 D 401/04; C 07 D 487/04;  
A 61 K 31/403; A 61 P 33/00; A 61 P 31/00; A 61 P 35/00; A 61 P 29/00 AP 2014 12213 A 

C 07 J 71/00; A 61 K 31/58; A 61 P 5/44 AP 2014 12612 A 
C 07 K 16/28; A 61 K 39/395; A 61 P 37/06; A 61 P 19/02 AP 2014 12063 A 
C 12 N 15/82; A 01 H 5/00; A 01 H 5/10; C 12 N 9/10; C 12 N 9/88 AP 2014 11540 A 
C 21 C 1/00 AP 2014 12664 A 
E 04 C 2/26; E 04 B 2/10 AP 2014 12322 A 
F 27 D 9/00 AP 2014 12960 A 

  
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2014 12711 A A 01 N 43/38; A 61 K 31/40 
AP 2014 13005 A A 21 B 1/22; A 21 B 1/52 
AP 2014 12712 A A 61 K 9/00; A 61 K 47/14 
AP 2014 12259 A A 61 K 31/4045, 31/55, 45/06; A 61 P 9/04 
AP 2014 12661 A B 22 D 41/00 
AP 2014 12997 A B 60 B 19/00; B 62 D 57/00 
AP 2014 12145 A B 61 G 3/10, 5/06 

AP 2014 12213 A C 07 D 209/86; C 07 D 209/88; C 07 D 401/04; C 07 D 487/04;  
A 61 K 31/403; A 61 P 33/00; A 61 P 31/00; A 61 P 35/00; A 61 P 29/00 

AP 2014 12612 A C 07 J 71/00; A 61 K 31/58; A 61 P 5/44 
AP 2014 12063 A C 07 K 16/28; A 61 K 39/395; A 61 P 37/06; A 61 P 19/02 
AP 2014 11540 A C 12 N 15/82; A 01 H 5/00; A 01 H 5/10; C 12 N 9/10; C 12 N 9/88 
AP 2014 12664 A C 21 C 1/00 
AP 2014 12322 A E 04 C 2/26; E 04 B 2/10 
AP 2014 12960 A F 27 D 9/00 
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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) 

C 01 B 35/00 P 2014 6083 B AP 2014 12871 A 
C 07 D 213/75; C 07 D 401/12; C 07 D 401/14;  
C 07 D 403/12; C 07 D 413/14; C 07 D 417/12;  
C 07 D 417/14; A 61 K 31/44; A 61 P 35/00 

P 2014 6082 B AP 2014 12768 A 

C 07 D 311/22; C 07 D 407/12; C 07 D 413/12;  
C 07 D 493/04; A 61 K 31/496; A 61 K 31/506;  
A 61 P 15/10; A 61 P 25/16; A 61 P 25/18; A 61 P 25/22; 
A 61 P 25/24; A 61 P 25/28; A 61 P 25/32; A 61 P 25/34; 
A 61 P 25/36 

P 2014 6080 B AP 2014 12642 A 

C 07 D 413/04; C 07 D 413/14; C 07 D 417/04;  
C 07 D 417/14; A 01 P 3/00; A 01 N 43/78;  
A 01 N 43/76; A 01 N 43/836 

P 2014 6079 B AP 2014 12623 A 

G 10 L 19/00; G 10 L 19/02 P 2014 6081 B AP 2014 12753 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2014 6079 B AP 2014 12623 A 
C 07 D 413/04; C 07 D 413/14; C 07 D 417/04;  
C 07 D 417/14; A 01 P 3/00; A 01 N 43/78; A 01 N 43/76; 
A 01 N 43/836 

P 2014 6080 B AP 2014 12642 A 

C 07 D 311/22; C 07 D 407/12; C 07 D 413/12;  
C 07 D 493/04; A 61 K 31/496; A 61 K 31/506;  
A 61 P 15/10; A 61 P 25/16; A 61 P 25/18; A 61 P 25/22;  
A 61 P 25/24; A 61 P 25/28; A 61 P 25/32; A 61 P 25/34;  
A 61 P 25/36 

P 2014 6081 B AP 2014 12753 A G 10 L 19/00; G 10 L 19/02 

P 2014 6082 B AP 2014 12768 A 
C 07 D 213/75; C 07 D 401/12; C 07 D 401/14;  
C 07 D 403/12; C 07 D 413/14; C 07 D 417/12;  
C 07 D 417/14; A 61 K 31/44; A 61 P 35/00 

P 2014 6083 B AP 2014 12871 A C 01 B 35/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2010 012623 AP 2014 12623 A P 2014 6079 B 
AP 2010 012642 AP 2014 12642 A P 2014 6080 B 
AP 2010 012753 AP 2014 12753 A P 2014 6081 B 
AP 2010 012768 AP 2014 12768 A P 2014 6082 B 
AP 2012 012871 AP 2014 12871 A P 2014 6083 B 
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sasargeblo modelebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis  

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

G 01 K 1/10 AU 2014 12961 U 
F 16 D 9/02; C 09 K 3/14 AU 2014 13287 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri  
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi  

(51) 

AU 2014 12961 U G 01 K 1/10 
AU 2014 13287 U F 16 D 9/02; C 09 K 3/14 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 21 D 10/00 U 2014 1807 Y AU 2014 13052 U 
A 21 D 10/00 U 2014 1808 Y AU 2014 13053 U 
A 61 K 36/00 U 2014 1810 Y AU 2014 13163 U 
A 61 N 5/06 U 2014 1809 Y AU 2014 13064 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2014 1807 Y AU 2014 13052 U A 21 D 10/00 
U 2014 1808 Y AU 2014 13053 U A 21 D 10/00 
U 2014 1809 Y AU 2014 13064 U A 61 N 5/06 
U 2014 1810 Y AU 2014 13163 U A 61 K 36/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2013 013052 AU 2014 13052 U U 2014 1807 Y 
AU 2013 013053 AU 2014 13053 U U 2014 1808 Y 
AU 2013 013064 AU 2014 13064 U U 2014 1809 Y 
AU 2013 013163 AU 2014 13163 U U 2014 1810 Y 
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dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis  

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

11-01 AD 2014 771 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso  

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi  

(51) 

AD 2014 771 S 11-01 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

09-05 AD 2014 576 S AD 2014 764 S

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2014 576 S AD 2014 764 S 09-05 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2013 000764  AD 2014 576 S AD 2014 576 S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 

                                                      
 

 #8  2014 04 25 

      

sistemuri saZieblebi

99

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
dizaini 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsisa da patentis nomris 

Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso 
klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

09-03 D 2014 577 S 

 
patentis nomrisa da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 

Sesabamisobis cxrili 

 
patentis nomeri 

(11) 

saerTaSoriso 
klasifikaciis indeqsi 

(51) 

D 2014 577 S 09-03 

 
ganacxadis nomrisa da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis nomeri 

(21) 
patentis nomeri 

(11) 

AD 2014 000785 D 2014 577 S 
 



 
 
 

                                                    
 

#8  2014 04 25 
 

100

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 2014 24639 R AM  2014 76204 - 8(396) 2014 
M 2014 24640 R AM  2014 76206 - 8(396) 2014 
M 2014 24641 R AM  2014 76207 - 8(396) 2014 
M 2014 24642 R AM  2014 76209 - 8(396) 2014 
M 2014 24643 R AM  2014 76342 - 8(396) 2014 
M 2014 24644 R AM  2014 76356 - 8(396) 2014 
M 2014 24645 R AM  2014 76293 - 8(396) 2014 
M 2014 24646 R AM  2014 76310 - 8(396) 2014 
M 2014 24647 R AM  2014 76368 - 8(396) 2014 
M 2014 24648 R AM  2014 76370 - 8(396) 2014 
M 2014 24649 R AM  2014 76373 - 8(396) 2014 
M 2014 24650 R AM  2014 76292 - 8(396) 2014 
M 2014 24651 R AM  2014 76369 - 8(396) 2014 
M 2014 24652 R AM  2014 76371 - 8(396) 2014 
M 2014 24653 R AM 2011 64997 AM 2013 64997 A 18(382) 2013 
M 2014 24654 R AM 2012 65717 AM 2012 65717 A 18(358) 2012 
M 2014 24655 R AM 2012 67866 AM 2013 67866 A 18(382) 2013 
M 2014 24656 R AM 2012 69260 AM 2013 69260 A 20(384) 2013 
M 2014 24657 R AM 2012 69540 AM 2013 69540 A 20(384) 2013 
M 2014 24658 R AM 2012 69673 AM 2013 69673 A 20(384) 2013 
M 2014 24659 R AM 2012 69674 AM 2013 69674 A 20(384) 2013 
M 2014 24660 R AM 2012 69874 AM 2013 69874 A 19(383) 2013 
M 2014 24661 R AM 2012 69993 AM 2013 69993 A 22(386) 2013 
M 2014 24662 R AM 2012 70021 AM 2013 70021 A 23(387) 2013 
M 2014 24663 R AM 2012 70118 AM 2013 70118 A 18(382) 2013 
M 2014 24664 R AM 2012 70191 AM 2013 70191 A 18(382) 2013 
M 2014 24665 R AM 2013 70207 AM 2013 70207 A 24(388) 2013 
M 2014 24666 R AM 2013 70333 AM 2013 70333 A 24(388) 2013 
M 2014 24667 R AM 2013 70334 AM 2013 70334 A 24(388) 2013 
M 2014 24668 R AM 2013 70335 AM 2013 70335 A 24(388) 2013 
M 2014 24669 R AM 2013 70704 AM 2013 70704 A 24(388) 2013 
M 2014 24670 R AM 2013 70760 AM 2013 70760 A 24(388) 2013 
M 2014 24671 R AM 2013 70790 AM 2013 70790 A 18(382) 2013 
M 2014 24672 R AM 2013 70907 AM 2013 70907 A 20(384) 2013 
M 2014 24673 R AM 2013 70918 AM 2013 70918 A 24(388) 2013 
M 2014 24674 R AM 2013 70931 AM 2013 70931 A 24(388) 2013 
M 2014 24675 R AM 2013 71334 AM 2013 71334 A 24(388) 2013 
M 2014 24676 R AM 2013 71392 AM 2013 71392 A 23(387) 2013 
M 2014 24677 R AM 2013 71408 AM 2013 71408 A 23(387) 2013 
M 2014 24678 R AM 2013 71415 AM 2013 71415 A 24(388) 2013 
M 2014 24679 R AM 2013 71416 AM 2013 71416 A 24(388) 2013 
M 2014 24680 R AM 2013 71418 AM 2013 71418 A 24(388) 2013 
M 2014 24681 R AM 2013 71419 AM 2013 71419 A 24(388) 2013 
M 2014 24682 R AM 2013 71468 AM 2013 71468 A 24(388) 2013 
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1 2 3 4 
M 2014 24683 R AM 2013 71534 AM 2013 71534 A 24(388) 2013 
M 2014 24684 R AM 2013 71535 AM 2013 71535 A 24(388) 2013 
M 2014 24685 R AM 2013 71579 AM 2013 71579 A 23(387) 2013 
M 2014 24686 R AM 2013 71580 AM 2013 71580 A 23(387) 2013 
M 2014 24687 R AM 2013 71581 AM 2013 71581 A 23(387) 2013 
M 2014 24688 R AM 2013 71601 AM 2013 71601 A 24(388) 2013 
M 2014 24689 R AM 2013 71617 AM 2013 71617 A 24(388) 2013 
M 2014 24690 R AM 2013 71698 AM 2013 71698 A 24(388) 2013 
M 2014 24691 R AM 2013 72072 AM 2013 72072 A 24(388) 2013 
M 2014 24692 R AM 2013 72073 AM 2013 72073 A 24(388) 2013 
M 2014 24693 R AM 2013 72174 AM 2013 72174 A 24(388) 2013 
M 2014 24694 R AM 2013 72384 AM 2013 72384 A 24(388) 2013 

 
 

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 
 

 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2014 71825 A AM 2013 71825 
AM 2014 71826 A AM 2013 71826 
AM 2014 71827 A AM 2013 71827 
AM 2014 71828 A AM 2013 71828 

1 2  AM 2014 71829 A AM 2013 71829 
AM 2014 71445 A AM 2013 71445  AM 2014 71831 A AM 2013 71831 
AM 2014 71447 A AM 2013 71447  AM 2014 71832 A AM 2013 71832 
AM 2014 71448 A AM 2013 71448  AM 2014 71863 A AM 2013 71863 
AM 2014 71620 A AM 2013 71620  AM 2014 71924 A AM 2013 71924 
AM 2014 71621 A AM 2013 71621  AM 2014 72147 A AM 2013 72147 
AM 2014 71641 A AM 2013 71641  AM 2014 72148 A AM 2013 72148 
AM 2014 71728 A AM 2013 71728  AM 2014 72149 A AM 2013 72149 
AM 2014 71729 A AM 2013 71729  AM 2014 72701 A AM 2013 72701 
AM 2014 71730 A AM 2013 71730  AM 2014 72805 A AM 2013 72805 
AM 2014 71765 A AM 2013 71765  AM 2014 72806 A AM 2013 72806 
AM 2014 71806 A AM 2013 71806  AM 2014 72835 A AM 2013 72835 
AM 2014 71807 A AM 2013 71807  AM 2014 72836 A AM 2013 72836 
AM 2014 71809 A AM 2013 71809  AM 2014 72869 A AM 2013 72869 
AM 2014 71810 A AM 2013 71810  AM 2014 72870 A AM 2013 72870 
AM 2014 71811 A AM 2013 71811  AM 2014 72871 A AM 2013 72871 
AM 2014 71812 A AM 2013 71812  AM 2014 72878 A AM 2013 72878 
AM 2014 71813 A AM 2013 71813  AM 2014 72879 A AM 2013 72879 
AM 2014 71814 A AM 2013 71814  AM 2014 72882 A AM 2013 72882 
AM 2014 71815 A AM 2013 71815  AM 2014 72893 A AM 2013 72893 
AM 2014 71816 A AM 2013 71816  AM 2014 72906 A AM 2013 72906 
AM 2014 71817 A AM 2013 71817  AM 2014 73266 A AM 2013 73266 
AM 2014 71818 A AM 2013 71818  AM 2014 73338 A AM 2013 73338 
AM 2014 71819 A AM 2013 71819  AM 2014 73387 A AM 2013 73387 
AM 2014 71820 A AM 2013 71820  AM 2014 73389 A AM 2013 73389 
AM 2014 71821 A AM 2013 71821  AM 2014 73390 A AM 2013 73390 
AM 2014 71822 A AM 2013 71822  AM 2014 73450 A AM 2013 73450 
AM 2014 71823 A AM 2013 71823  AM 2014 73847 A AM 2013 73847 
AM 2014 71824 A AM 2013 71824  AM 2014 73868 A AM 2013 73868 
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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 
7 AM 2014 73450 A 
8 AM 2014 71620 A 
8 AM 2014 71641 A 
8 AM 2014 71728 A 

1 2  9 AM 2014 71641 A 
1 AM 2014 71821 A  9 AM 2014 71728 A 
2 AM 2014 71641 A  9 AM 2014 72882 A 
2 AM 2014 71728 A  9 AM 2014 73389 A 
2 AM 2014 71822 A  9 AM 2014 73390 A 
3 AM 2014 71447 A  10 AM 2014 71924 A 
3 AM 2014 71621 A  12 AM 2014 71641 A 
3 AM 2014 71765 A  12 AM 2014 71728 A 
3 AM 2014 73387 A  12 AM 2014 72869 A 
4 AM 2014 71641 A  12 AM 2014 72870 A 
4 AM 2014 71728 A  12 AM 2014 73338 A 
4 AM 2014 71806 A  12 AM 2014 73450 A 
4 AM 2014 71807 A  14 AM 2014 71641 A 
4 AM 2014 71809 A  14 AM 2014 71728 A 
4 AM 2014 71810 A  16 AM 2014 71641 A 
4 AM 2014 71811 A  16 AM 2014 71728 A 
4 AM 2014 71812 A  16 AM 2014 72878 A 
4 AM 2014 71813 A  18 AM 2014 71641 A 
4 AM 2014 71814 A  18 AM 2014 71728 A 
4 AM 2014 71815 A  18 AM 2014 72893 A 
4 AM 2014 71816 A  21 AM 2014 71621 A 
4 AM 2014 71817 A  21 AM 2014 71641 A 
4 AM 2014 71818 A  21 AM 2014 71728 A 
4 AM 2014 71819 A  21 AM 2014 71924 A 
4 AM 2014 71820 A  24 AM 2014 71641 A 
4 AM 2014 71821 A  24 AM 2014 71728 A 
4 AM 2014 71822 A  25 AM 2014 71641 A 
4 AM 2014 71823 A  25 AM 2014 71728 A 
4 AM 2014 71824 A  25 AM 2014 72893 A 
4 AM 2014 71825 A  28 AM 2014 71641 A 
4 AM 2014 71826 A  28 AM 2014 71728 A 
4 AM 2014 71827 A  28 AM 2014 72147 A 
4 AM 2014 71828 A  28 AM 2014 72149 A 
4 AM 2014 71829 A  29 AM 2014 71730 A 
4 AM 2014 71831 A  29 AM 2014 72835 A 
4 AM 2014 71832 A  29 AM 2014 72836 A 
5 AM 2014 71729 A  29 AM 2014 73266 A 
5 AM 2014 71765 A  29 AM 2014 73387 A 
5 AM 2014 71863 A  30 AM 2014 71445 A 
5 AM 2014 72871 A  30 AM 2014 72806 A 
5 AM 2014 72906 A  30 AM 2014 73387 A 
5 AM 2014 73868 A  31 AM 2014 71641 A 
6 AM 2014 71641 A  31 AM 2014 71728 A 
6 AM 2014 71728 A  32 AM 2014 71448 A 
7 AM 2014 71641 A  32 AM 2014 72701 A 
7 AM 2014 71728 A  33 AM 2014 72701 A 
7 AM 2014 73338 A  33 AM 2014 72805 A 
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1 2  1 2 
34 AM 2014 73847 A  38 AM 2014 73389 A 
35 AM 2014 71641 A  38 AM 2014 73390 A 
35 AM 2014 71728 A  39 AM 2014 72835 A 
35 AM 2014 72835 A  39 AM 2014 72836 A 
35 AM 2014 72836 A  41 AM 2014 73389 A 
35 AM 2014 72879 A  41 AM 2014 73390 A 
35 AM 2014 72893 A  42 AM 2014 71641 A 
35 AM 2014 73387 A  42 AM 2014 71728 A 
36 AM 2014 71641 A  43 AM 2014 72148 A 
36 AM 2014 71728 A  43 AM 2014 72806 A 
37 AM 2014 71641 A  44 AM 2014 71641 A 
37 AM 2014 71728 A  44 AM 2014 71728 A 
38 AM 2014 71641 A  44 AM 2014 71728 A 
38 AM 2014 71728 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 
33 M 2014 24645 R 
33 M 2014 24646 R 
33 M 2014 24650 R 
34 M 2014 24639 R 

1 2  34 M 2014 24640 R 
7 M 2014 24644 R  34 M 2014 24641 R 
9 M 2014 24643 R  34 M 2014 24642 R 
9 M 2014 24644 R  35 M 2014 24643 R 

11 M 2014 24644 R  35 M 2014 24647 R 
32 M 2014 24647 R  35 M 2014 24648 R 
32 M 2014 24648 R  35 M 2014 24651 R 
32 M 2014 24651 R  35 M 2014 24652 R 
32 M 2014 24652 R  41 M 2014 24649 R 
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Bbiuleteni #6 (394) 2014 w. 
 

gv. sveti iyo unda iyos 

29 ØI 
 

(111) M 2013 24531 R 
 

 

 

(111) M 2014 24531 R 

 
 

Bbiuleteni #7 (395) 2014 w. 

 
patentis 
Nnomeri  

(11) 
 

gv. sveti iyo unda iyos 

AM 2014 72394 A 
 
20 
 

I (44) 22(388) 2013 (44) 24(388) 2013 

 

gamoqveynebuli informaciis koreqtireba 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     
 

8(396) 

 

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:   q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:   m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2014 04 24 
 

tiraJi: 40 

SekveTa #8 
 

 

 

 

 
 

 

 

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo  

tel.: (+995 32) 225 25 33 

www.sakpatenti.org.ge 
info@sakpatenti.org.ge 

http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.sakpatenti.org.ge/
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