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gamoqveynebis TariRi - 2011 wlis 26 dekemberi 



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)

avtomat
Text Box
dizaini



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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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(11) P 2011 5358 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 D 45/02 
A 01 D 45/26 

(10) AP 2011 10798 A (44) 15(331)/2011 
(21) AP 2008 010798 
(22) 2008 07 03 
(24) 2008 07 03 
(73) ალბერტ სამადალაშვილი (GE) 

ნიკეას II შეს., 6/95, 4600, ქუთაისი (GE); 
დავით სამადალაშვილი (GE) 
ნიკეას II შეს., 6/95, 4600, ქუთაისი (GE) 

(72) ალბერტ სამადალაშვილი (GE); 
დავით სამადალაშვილი (GE) 

(54) კომბოსტოს და სიმინდის ღეროების  
       მოსაჭრელი მოწყობილობა 
_________________________________________ 
 
(11) P 2011 5363 B (51) Int. Cl. (2006) 

       A 01 D 46/04 
(10) AP 2011 11769 A (44) 15(331)/2011 
(21) AP 2010 011769 
(22) 2010 04 23 
(24) 2010 04 23 
(73) ნოდარ მაღლაკელიძე (GE) 
        ბ. ხმელნიცკის ქ. 48, კორპ. 10, ბ. 713,  
        0136, თბილისი (GE) 
(72) ნოდარ მაღლაკელიძე (GE) 
(54) ჩაის სასხლავი აპარატი 
_________________________________________ 
 
A 22 
 
(11) P 2011 5367 B (51) Int. Cl. (2006) 

        A 22 C 13/00 
(10) AP 2011 11351 A (44) 11(327)/2011 
(21) AP 2009 011351 
(22) 2009 07 06 
(24) 2009 07 06 
(31) 08159800.5 
(32) 2008 07 07 
(33) EP 
(73) ნატურინ გმბჰ & კო. (DE) 
        ბადენიაშტრასე 13, 69469 ვაინჰაიმი (DE) 
(72) იონ ინიაკი გარსია მარტინესი (ES); 

ხოსე ანხელ არარასი (ES); 
ერნსტ კნორტცერი (DE) 

(74) გიორგი მეიფარიანი 

 
 
 
 
 
(54) შესავსებად გამზადებული, მდგრადი,  

ხანგრძლივად შესანახი, საჭმელად  
უვარგისი კოლაგენური გარსი 

_________________________________________ 
 
A 23 
 
(11) P 2011 5365 B (51) Int. Cl. (2006) 

        A 23 F 3/00 
(10) AP 2011 11162 A (44) 13(329)/2011 
(21) AP 2009 011162 
(22) 2009 03 13 
(24) 2009 03 13 
(73) ჯაულ გოგისვანიძე (GE) 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 129/13, 4607,  
ქუთაისი (GE); 
ავთანდილ ფორჩხიძე (GE) 
რუსთაველის გამზ. 105/1, 4607,  
ქუთაისი (GE); 
ლევან ყიფიანი (GE) 
თამარ მეფის ქ. 2, 4600, ქუთაისი (GE); 
თემურ ღვინიანიძე (GE) 
მგალობლიშვილის ქ. 14, 4600,  
ქუთაისი (GE) 

(72) ჯაულ გოგისვანიძე (GE); 
ავთანდილ ფორჩხიძე (GE); 
ლევან ყიფიანი (GE); 
თემურ ღვინიანიძე (GE) 

(54) ჩაის დამუშავების ხერხი 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2011 5364 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/44 
A 61 K 31/4412 
A 61 K 31/4704 
A 61 P 9/00 
A 61 P 11/00 
A 61 P 13/12 
A 61 P 29/00 
A 61 P 43/00 

(10) AP 2011 10419 A (44) 11(327)/2011 
(21) AP 2006 010419 
(22) 2006 05 09 
(24) 2006 05 09 
(31) 60/679,471; 60/732,230 
(32) 2005 05 10; 2005 11 01 
(33) US; US 
(86) PCT/US2006/017988, 2006 05 09 
(73) ინტერმუნ, ინკ. (US) 

3280 ბეიშორ ბულვარდ, ბრიზბეინი,  

gamogonebis patentebi
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კალიფორნია 94005 (US) 
(72) ლოუტენსი, მ. ბლეტ (US); 

სკოტ, დ. სეივერტ (US); 
ლეონიდ ბეიგელმენ (US); 
რამაჩანდრან რადჰაკრიშნან (US) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) სტრესით გააქტიურებული პროტეინ- 
       კინაზას სისტემის მოდულირების  
       ხერხი 
_________________________________________ 
 
(11) P 2011 5360 B (51) Int. Cl. (2006) 

       A 61 K 36/00 
(10) AP 2011 11695 A (44) 15(331)/2011 
(21) AP 2010 011695 
(22) 2010 02 23 
(24) 2010 02 23 
(73) ვაჟა ხოსიტაშვილი (GE) 
        სოფ. დიღომი, 0126, თბილისი (GE) 
(72) ვაჟა ხოსიტაშვილი (GE) 
(54) ანტიოქსიდანტური, რადიოპროტე- 

ქტორული და გულ-სისხლძარღვთა  
დაავადებების სამკურნალო  
მცენარეული ნაკრები და სამკურნალო  
საშუალება მის საფუძველზე 

_________________________________________ 
 
(11) P 2011 5361 B (51) Int. Cl. (2006) 

        A 61 K 36/00 
(10) AP 2011 11696 A (44) 15(331)/2011 
(21) AP 2010 011696 
(22) 2010 02 23 
(24) 2010 02 23 
(73) ვაჟა ხოსიტაშვილი (GE) 

სოფ. დიღომი, 0126, თბილისი (GE); 
ლევან ხოსიტაშვილი (GE) 
სოფ. დიღომი, 0126, თბილისი (GE); 
ბაბრი ორენი (CA) 
6047 ტამპა ავენიუ, სუიტ N204,  
ტარზანა (CA) 

(72) ვაჟა ხოსიტაშვილი (GE); 
ლევან ხოსიტაშვილი (GE) 

(54) ანტიოქსიდანტური, რადიოპროტე- 
        ქტორული, ლიპიდური ცვლის  
        მარეგულირებელი და გულ-სისხლ- 
        ძარღვთა დაავადებების სამკურნალო  
        პრეპარატი 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba B 
 
B 66 
 
(11) P 2011 5362 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 66 B 1/00 
B 66 B 1/24 

(10) AP 2011 11348 A (44) 15(331)/2011 
(21) AP 2009 011348 
(22) 2009 07 03 
(24) 2009 07 03 
(73) ვახტანგ ახალკაციშვილი (GE) 
         ფონიჭალა 3, კორპ. 23, ბ. 49, 0165,  
          თბილისი (GE) 
(72) ვახტანგ ახალკაციშვილი (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ლიფტის ავტომატური მართვის  
       სისტემა 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2011 5357 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 C 311/08 
C 07 C 233/43 
C 07 D 215/26 
C 07 D 215/60 
A 61 K 31/18 
A 61 P 29/00 
A 61 P 37/08 
A 61 P 11/08 
C 07 C 217/48 
C 07 C 255/13 
C 07 C 271/16 

(10) AP 2011 10913 A (44) 13(329)/2011 
(21) AP 2007 010913 
(22) 2007 03 07 
(24) 2007 03 07 
(31) 60/784,519; 60/803,745 
(32) 2006 03 20; 2006 06 02 
(33) US; US 
(86) PCT/IB2007/000619, 2007 03 07 
(73) პფაიზერ ლიმიტიდ (GB) 

რამსგეიტ როუდ, სენდვიჩი, კენტი CT13  
9NJ, ინგლისი (GB) 

(72) კიმ ჯეიმსი (GB); 
ლინ ჰოვარდ ჯოუნსი (GB); 
დევიდ ენთონი პრაისი (GB) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ამინის წარმოებულები 
_________________________________________ 
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(11) P 2011 5359 B (51) Int. Cl. (2006) 
C 07 D 409/12 
A 61 K 31/192 
A 61 P 3/10 

(10) AP 2011 11077 A (44) 13(329)/2011 
(21) AP 2007 011077 
(22) 2007 06 26 
(24) 2007 06 26 
(31) 2006-177099 
(32) 2006 06 27 
(33) JP 
(86) PCT/JP2007/063208, 2007 06 26 
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, 5410045 (JP) 

(72) ტსუნეო იასუმა (JP); 
ნობუიუკი ნეგორო (JP); 
მასაიუკი იამაშიტა (JP); 
მასაჰირო იტოუ (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) შეუღლებული ციკლური ნაერთები 
_________________________________________ 
 
(11) P 2011 5356 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 14/47 
A 61 K 38/16 

(10) AP 2011 10770 A (44) 13(329)/2011 
(21) AP 2006 010770 
(22) 2006 12 21 
(24) 2006 12 21 
(31) 2005-370388; 2006-275843 
(32) 2005 12 22; 2006 10 06 
(33) JP; JP 
(86) PCT/JP2006/326176, 2006 12 21 
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ (JP) 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა 5410045 (JP) 

(72) ტაიჯი ასამი (JP); 
ნაოკი ნიშიზავა (JP) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) მეტასტინის წარმოებულები და  

მათი გამოყენება 
_________________________________________ 
 
C 12 
 
(11) P 2011 5366 B (51) Int. Cl. (2006) 

       C 12 G 1/02 
(10) AP 2011 11184 A (44) 11(327)/2011 
(21) AP 2009 011184 
(22) 2009 03 25 
(24) 2009 03 25 
(73) ნანა ებელაშვილი (GE) 
        გრ. აბაშიძის ქ.18გ, ბ. 18, 0179,  
        თბილისი (GE); 

ლევან მუჯირი (GE) 
ალ. ყაზბეგის გამზ. 55, ბ. 16, 0177,  
თბილისი (GE); 
თამაზ კობაიძე (GE) 

კეკელიძის ქ. 19, ბ. 21, 0179, თბილისი (GE); 
მარინა გულიაშვილი (GE) 
დიდგორის ქ. 66, კორპ. 3, ბ. 15, 0113,  
თბილისი (GE); 
თამარ ასაშვილი (GE) 
დიდი დიღომი, IV კვარტ., კორპ. 17, ბ. 21,  
0131, თბილისი (GE); 
ნინო ჩხარტიშვილი (GE) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ., IV კვარტ.,  
კორპ. 2ბ, ბ. 14, 0186, თბილისი (GE); 
ნონა ჯორჯიკია (GE) 
პეკინის გამზ., I კვარტ., კორპ. 6ა, ბ. 21,  
0160, თბილისი (GE) 

(72) ნანა ებელაშვილი (GE); 
ლევან მუჯირი (GE); 
თამაზ კობაიძე (GE); 
მარინა გულიაშვილი (GE); 
თამარ ასაშვილი (GE); 
ნინო ჩხარტიშვილი (GE); 
ნონა ჯორჯიკია (GE) 

(54) პოლიფენოლებით კონცენტრირებული  
სუფრის მშრალი წითელი ღვინის  
დამზადების ხერხი 

_________________________________________ 
 

ganyofileba F 
 
F 02 
 
(11) P 2011 5354 B (51) Int. Cl. (2006) 

F 02 B 57/10 
F 02 B 73/00 
F 01 B 13/06 
F 01 B 1/12 

(10) AP 2011 9468 A (44) 5(321)/2011 
(21) AP 2006 009468 
(22) 2006 06 21 
(24) 2006 06 21 
(73) რამზან გოიტემიროვი (GE) 
        დელისის ქ. 16, 0177, თბილისი (GE) 
(72) რამზან გოიტემიროვი (GE) 
(54) მაძრავი 
_________________________________________ 
 
(11) P 2011 5355 B (51) Int. Cl. (2006) 

F 02 B 57/10 
F 02 B 73/00 

(10) AP 2011 9766 A (44) 13(329)/2011 
(21) AP 2006 009766 
(22) 2006 12 15 
(24) 2006 12 15 
(73) რამზან გოიტემიროვი (GE) 

დელისის ქ. 16, 0177, თბილისი (GE); 
ასლან გოიტემიროვი (GE) 
დელისის ქ. 16, 0177, თბილისი (GE) 

(72) რამზან გოიტემიროვი (GE); 
ასლან გოიტემიროვი (GE) 

(54) შიგაწვის ძრავა 
_________________________________________ 



 
 
 

 

 
#24   26.12.2011 

 
7

 
 
 
 
 
(11) D 2011 484 S     (51) 01-01  
(10) AD 2011 641 S   (44) 15(331)/2011 
(21) AD 2011 000641    (22) 2011 03 18 
(24) 2011 03 18 
(28) 6  
(18) 2016 03 18 
(73) მერაბ ფერაძე (GE) 
        სოფ. აფენი, 2701, ლაგოდეხი (GE) 
(72) მერაბ ფერაძე (GE)  
(74) ბაბულია გრძელიშვილი 
(54) საკონდიტრო კალათა  
_________________________________________ 
 
(11) D 2011 482 S     (51)  09-03  
(10) AD 2011 621 S   (44) 15(331)/2011 
(21) AD 2010 000621   (22)  2010 09 17 
(24) 2010 09 17 
(28) 2  
(18) 2015 09 17 
(73) თამაზ თურმანიძე (GE) 
        რუსთაველის ქ. 7, ბ. 11, 6000, ბათუმი (GE) 
(72) თამაზ თურმანიძე (GE)  
(54) ხის ყუთები ალკოჰოლური სასმელების  
        ბოთლებისათვის  
_________________________________________ 
 
(11) D 2011 481 S (51) 11-01 
(10) AD 2011 642 S (44) 15(331)/2011 
(21) AD 2011 000642  (22) 2011 03 31  
(24) 2011 03 31  
(28) 2  
(18) 2016 03 31 
(71) ლალი გაბადაძე (GE)  
        ბაქოს ქ. 8, 0112, თბილისი (GE)  
(72) ლალი გაბადაძე (GE)  
(54) საყურე და კულონი საიუველირო  
        ნაწარმი  
_________________________________________ 
 
(11) D 2011 483 S  (51) 15-01  
(10) AD 2011 638 S   (44) 15(331)/2011 
(21) AD 2011 000638    (22) 2011 03 04 
(24) 2011 03 04 
(28) 2  
(18) 2016 03 04 
(73) რამაზ ჩილინდრიშვილი (GE) 

ქარელის რ-ნი, სოფ. ზღუდერი, 4514 (GE); 
ალექსი ჩილინდრიშვილი (GE) 
ქარელის რ-ნი, სოფ. ზღუდერი, 4514 (GE) 

(72) რამაზ ჩილინდრიშვილი (GE); 
        ალექსი ჩილინდრიშვილი (GE)  
(74) ვახტანგ ტოროტაძე  
(54) როტორი ტურბინის ან ტუმბოსი  
_________________________________________ 

registrirebuli dizainebi
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(260) AM 2011 60604 A 
(210) AM 060604 
(220) 2010 12 15 
(731) შპს „სტანდარტ ტობაკო  

ინკორპორეიტიდ“ 
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

ასტრალი 
ASTRAL 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
34 – თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, მწეველთა 

საკუთნო, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60619 A 
(210) AM 060619 
(220) 2010 12 16 
(731) შპს „სტანდარტ ტობაკო  

ინკორპორეიტიდ“ 
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.01.10-27.05.23- 
(511) 
34 – თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, მწეველთა 

საკუთნო, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61746 A 
(210) AM 061746 
(220) 2011 03 21 
(310) 1,496,854 
(320) 2010 09 22 
(330) CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(731) რისერჩ ინ მოუშენ ლიმიტიდ 

295 ფილიპ სტრიტი, ვატერლოო,  
ონტარიო N2L 3W8, კანადა 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  
 

BLACKBERRY PLAYBOOK 
 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
6 –  გასაღების ძეწკვები; ლითონის გვარლე-

ბი და მავთულები (არაელექტრული); 
ჩვეულებრივი ლითონის მცირე ზომის 
კავეული და სხვა ნაკეთობა, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 

9 – სამეცნიერო,  საზღვაო,  გეოდეზიური, 
ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, 
ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნა-
ლო, საკონტროლო (შემოწმების), 
სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; მონაცემთა, ხმის ან 
გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და 
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმა-
ციის მაგნიტური მატარებლები, ჩამწერი 
დისკები; საანგარიშო მანქანები, მონა-
ცემთა დასამუშავებელი აღჭურვილობა, 
კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; მონაცემთა 
და/ან ხმოვანი სიგნალების სინქრონი-
ზაციის, გადაცემის, ჩაწერის, შენახვისა 
და მართვისათვის განკუთვნილი უსადე-
ნო ხელის მოწყობილობები და აპარატე-
ბი, სახელდობრ პერსონალური ციფრუ-
ლი მდივნები, უსადენო ტელეფონები, 
მობილური ტელეფონები, ფიჭური ტე-
ლეფონები, ინტელექტუალური ტელე-
ფონები (სმარტფონები), ვიდეოტელეფო-
ნები, პორტატიული, მობილური, პლან-
შეტური და თხელი კომპიუტერები; მო-
ნაცემთა და/ან ხმოვანი სიგნალების 
სინქრონიზაციის, გადაცემის, ჩაწერის, 
შენახვისა და მართვისათვის განკუთვ-
ნილი უსადენო ხელის მოწყობილობე-
ბის და აპარატების აქსესუარები, სა-
ხელდობრ, აკუმულატორები (ბატარეეე-
ბი), აკუმულატორების სათავსოს სახუ-
რავები, კომპლექტები ავტომანქანები-

sasaqonlo niSnebi
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  

romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqve-
ynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa ko-
legiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-12 km., #6). 



                                  sasaqonlo niSnebi
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სათვის, დამტენი მოწყობილობები და 
დამტენი გარდამავალი მოწყობილობე-
ბი, თავის გარნიტურა, საყურისები, მიკ-
როფონები, ადაპტერები, ქვესადგამები, 
დამტენი ქვესადგამები, კლავიატურები, 
კომპიუტერული კაბელები, ბუდეები, ჩა-
ნთები, შალითები და ქამრის შალითები; 
კომპიუტერული კავშირის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მონაცემთა და/ან ხმო-
ვანი სიგნალების სინქრონიზაციის, გა-
დაცემის, ჩაწერის, შენახვისა და მართ-
ვისათვის; კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნვეყოფა, რომელიც საშუალე-
ბას იძლევა განახორციელოს რუკებთან, 
ნავიგაციასთან, ტრაფიკთან, ამინდთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის და გან-
საკუთრებული ინტერესის ინფორმაცი-
ის სინქრონიზაცია და გადაცემა უსა-
დენო ხელის მოწყობილობებსა და აპა-
რატებზე, სახელდობრ პერსონალურ 
ციფრულ მდივნებზე, უსადენო ტელე-
ფონებზე, მობილურ ტელეფონებზე, ფი-
ჭურ ტელეფონებზე, ინტელექტუალურ 
ტელეფონებზე (სმარტფონებზე), ვიდეო-
ტელეფონებზე, პორტატიულ, მობილურ, 
პლანშეტურ და თხელ კომპიუტერებზე; 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ონლაინ მონაცემთა ბაზებში 
შესაღწევად. 

11 –  განათების მოწყობილობები. 
14 – დეკორატიული  ქინძისთავები, ნიშნები, 

ჰალსტუხისათვის განკუთვნილი ქინძის-
თავები, ყველა სახის ქინძისთავები. 

16 – ნაბეჭდი  პროდუქცია,  საკანცელარიო 
საკუთნო, არამაგნიტურად კოდირებუ-
ლი წინასწარი გადახდის ბარათები და 
სასაჩუქრო ბარათები; მწებავი ნივთიე-
რებები. 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარ-
მი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ქოლგები, მზის ქოლგები. 

20 – სურათების ჩარჩოები; ხის, კორპის, ლე-
ლქაშის, ლერწმის, ტირიფის, რქის, 
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვა-
შის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადა-
ფის, ზღვის ხვირთქლისა და ამ მასა-
ლების შემცვლელებისაგან ან პლასტ-
მასისაგან დამზადებული ნაკეთობა, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს. 

21 –  ტოლჩები. 
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურა-

ვი. 
28 – თამაშობები,  სათამაშოები;  ტანვარჯი-

შისა და სპორტისათვის განკუთვნილი 
საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა. 

35 – რეკლამა; საცალო ონლაინ მაღაზიების 
მომსახურება, საქმიანი ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა და მარკეტინგული მომ-
სახურება. 

36 – ონლაინ გადახდის მომსახურების ხელ-
შეწყობა. 

37 –   რემონტი; დანადგარების დაყენება. 
38 –  კავშირგაბმულობა; ინტერნეტში შეღწე-

ვის უზრუნველყოფა; ელექტრონულ ბა-
ზებში შეღწევის უზრუნველყოფა, GPS 
(გლობალური პოზიციონირების სისტე-
მა) ნავიგაციის მომსახურებასთან შეღ-
წევის უზრუნველყოფა; მიერთების მომ-
სახურებისა და შეღწევის უზრუნველ-
ყოფა ელექტრონულ საკომუნიკაციო 
ქსელებთან აუდიო, ვიდეო და მულტიმე-
დიური კონტენტის გადაცემისა და მიღე-
ბისათვის; მიერთების მომსახურებისა 
და შეღწევის უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონულ საკომუნიკაციო ქსლებთან 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფისა და გამოყენებითი პროგრა-
მების გადაცემისა ან მიღებისათვის; 
Web-ის (ინტერნეტის) მეშვეობით მაუწ-
ყებლობა; ელექტრონული ფოსტის მომ-
სახურება; შეტყობინებების მიწოდება 
ელექტრონული გადაცემის მეშვეობით; 
მონაცემთა უსადენო გადაცემისა და მი-
მოცვლის მომსახურება, კერძოდ მომსა-
ხურება, რომელიც საშუალებას აძლევს 
მომხმარებელს გააგზავნოს და/ან მიი-
ღოს შეტყობინებები მონაცემთა გადა-
ცემის უსადენო ქსელით; ცალმხრივი და 
ორმხრივი პეიჯინგური კავშირის მომსა-
ხურება; ხმოვანი შეტყობინებების გადა-
ცემისა და მიღების მომსახურება; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფისა და გამოყენებითი პროგრამების 
ელექტრონული გადაცემა ინტერნეტისა 
და სხვა კომპიუტერული და ელექტრო-
ნული საკომუნიკაციო ქსელების და 
უსადენო მოწყობილობების მეშვეობით; 
მაუწყებლობა; რადიომაუწყებლობა და 
რადიოპროგრამების გადაცემა; ნაკადუ-
რი და ჩასატვირთი ციფრული აუდიო და 
ვიდეო კონტენტის მაუწყებლობა და გა-
დაცემა კომპიუტერული და სხვა საკო-
მუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; კონ-
სულტაციები კავშირგაბმულობის სფე-
როში, სახელდობრ, ინფორმაციის მი-
წოდება მესამე პირთათვის, რათა მისი 
დახმარებით განახორციელონ მონაცე-
მებთან, მათ შორის კორპორაციულ 
მონაცემებსა და სახლის/პერსონალურ 
მონაცემებთან ცალმხრივი ან ორმხრივი 
უსადენო მიერთების და/ან ხმოვანი შეტ-
ყობინებების გადაცემის დამუშავება და 
ინტეგრაცია. 

39 – GPS ნავიგაციის მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა; რუკებთან, ნავიგაციასთან, 
ტრაფიკთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციისა და განსაკუთრებული ინტერესის 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა ტელესა-
კომუნიკაციო ქსელების, მობილური ტე-
ლეფონების, ტელეფონების, ინტელექ-
ტუალური ტელეფონების (სმარტფონე-
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ბის), ელექტრონული ხელის მოწყობი-
ლობებისა და სანავიგაციო მოწყობი-
ლობების მეშვეობით. 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონი-
სძიებების ორგანიზება და მასთან და-
კავშირებული ინფორმაცია; საგამომცე-
მლო მომსახურება; თამაშების ორგა-
ნიზება; განათლებისა და სწავლების 
მომსახურება, სახელდობრ, კლასების, 
სემინარებისა და კონფერენციების ჩატა-
რება მესამე პირთათვის ინფორმაციის 
მიწოდების მიზნით, რათა დაეხმარონ 
მათ გამოიყენონ, დაამუშაონ და მომსა-
ხურება გაუწიონ მონაცემებთან ჩართ-
ვის უსადენო მოწყობილობებს, აგრეთვე 
მათთან დაკავშირებულ მონაცემებთან 
უსადენო ჩართვისა და კომპიუტერული 
კავშირის პროგრამულ უზრუნველყო-
ფას. 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სა-
მეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამ-
რეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო 
კვლევასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; კომპიუტერების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუ-
შავება და სრულყოფა; ,,პროგრამული 
უზრუნველყოფა როგორც მომსახურე-
ბა”-ის (SAAS) მომსახურება; საძიებო 
სისტემების უზრუნველყოფა მონაცემთა 
მისაღებად საკომუნიკაციო ქსელების 
მეშვეობით; ინტერნეტით მომსახურება; 
მესამე პირთათვის ინფორმაციის, საი-
ტების და გლობალური კომპიუტერული 
ქსელებიდან და სხვა საკომუნიკაციო 
ქსელებიდან წვდომის სხვა რესურსების 
მოძიება, დათვალიერება და ამოღება; 
კომპიუტერების ტექნიკურ და პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან, კავშირგაბ-
მულობასა და GPS მომსახურებასთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო და 
ტექნიკური დახმარების მომსახურება; 
ონლაინ საშუალებების უზრუნველყო-
ფა გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის და სხვა კომპიუტერული და ელ-
ექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების 
მეშვეობით, რათა მისცეს მომხმარებ-
ლებს შესაძლებლობა განახორციელონ 
აუდიო, ვიდეო, კინო, ტექსტური და სხვა 
მულტიმედიური კონტენტის პროგრამი-
რება და შედგენა; ტექნიკური დახმარე-
ბის მომსახურება, სახელდობრ, კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფისა და დიაგნოსტიკური პროგრამების 
განახლება და შენარჩუნება, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ უსადენო კავშირის 
მოწყობილობებისა და მათთან დაკავში-
რებული პროგრამული და ტექნიკური 
უზრუნველყოფის დიაგნოსტიკასა და 
პრობლემების გადაწყვეტას; ამინდის 

შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ტელე-
საკომუნიკაციო ქსელების, მობილური 
ტელეფონების, ტელეფონების, ინტელე-
ქტუალური ტელეფონების (სმარტფონე-
ბის), ელექტრონული ხელის მოწყობი-
ლობებისა და სანავიგაციო მოწყობი-
ლობების მეშვეობით. 

45 – კომპიუტერული  პროგრამული  უზრუნ-
ველყოფის ლიცენზირება. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61747 A 
(210) AM 061747 
(220) 2011 03 21 
(310) 1,496,855 
(320) 2010 09 22 
(330) CA 
(731) რისერჩ ინ მოუშენ ლიმიტიდ 

295 ფილიპ სტრიტი, ვატერლოო,  
ონტარიო N2L 3W8, კანადა 

(740) პავლე მეიფარიანი  
(540)  

PLAYBOOK 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
6 –  გასაღების ძეწკვები; ლითონის გვარლე-

ბი და მავთულები (არაელექტრული); 
ჩვეულებრივი ლითონის მცირე ზომის 
კავეული და სხვა ნაკეთობა, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 

9 – სამეცნიერო,  საზღვაო,  გეოდეზიური, 
ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, 
ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნა-
ლო, საკონტროლო (შემოწმების), 
სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; მონაცემთა, ხმის ან 
გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და 
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმა-
ციის მაგნიტური მატარებლები, ჩამწერი 
დისკები; საანგარიშო მანქანები, მონა-
ცემთა დასამუშავებელი აღჭურვილობა, 
კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; მონაცემთა 
და/ან ხმოვანი სიგნალების სინქრონი-
ზაციის, გადაცემის, ჩაწერის, შენახვისა 
და მართვისათვის განკუთვნილი უსადე-
ნო ხელის მოწყობილობები და აპარა-
ტები, სახელდობრ პერსონალური ციფ-
რული მდივნები, უსადენო ტელეფონები, 
მობილური ტელეფონები, ფიჭური ტე-
ლეფონები, ინტელექტუალური ტელე-
ფონები (სმარტფონები), ვიდეოტელეფო-
ნები, პორტატიული, მობილური, პლან-
შეტური და თხელი კომპიუტერები; მო-
ნაცემთა და/ან ხმოვანი სიგნალების 
სინქრონიზაციის, გადაცემის, ჩაწერის, 
შენახვისა და მართვისათვის განკუთვ-
ნილი უსადენო ხელის მოწყობილობები-
სა და აპარატების აქსესუარები, სახელ-
დობრ, აკუმულატორები (ბატარეეები), 
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აკუმულატორების სათავსოს სახურავე-
ბი, კომპლექტები ავტომანქანებისათვის, 
დამტენი მოწყობილობები და დამტენი 
გარდამავალი მოწყობილობები, თავის 
გარნიტურა, საყურისები, მიკროფონები, 
ადაპტერები, ქვესადგამები, დამტენი 
ქვესადგამები, კლავიატურები, კომპიუ-
ტერული კაბელები, ბუდეები, ჩანთები, 
შალითები და ქამრის შალითები; კომ-
პიუტერული კავშირის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მონაცემთა და/ან ხმო-
ვანი სიგნალების სინქრონიზაციის, გა-
დაცემის, ჩაწერის, შენახვისა და მართ-
ვისათვის; კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნვეყოფა, რომელიც საშუალე-
ბას იძლევა განახორციელოს რუკებთან, 
ნავიგაციასთან, ტრაფიკთან, ამინდთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის და გან-
საკუთრებული ინტერესის ინფორმაცი-
ის სინქრონიზაცია და გადაცემა უსა-
დენო ხელის მოწყობილობებზე და აპა-
რატებზე, სახელდობრ პერსონალურ 
ციფრულ მდივნებზე, უსადენო ტელე-
ფონებზე, მობილურ ტელეფონებზე, ფი-
ჭურ ტელეფონებზე, ინტელექტუალურ 
ტელეფონებზე (სმარტფონებზე), ვიდეო-
ტელეფონებზე, პორტატიულ, მობილურ, 
პლანშეტურ და თხელ კომპიუტერებზე; 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ონლაინ მონაცემთა ბაზებში 
შესაღწევად. 

11 –  განათების მოწყობილობები. 
14 – დეკორატიული  ქინძისთავები, ნიშნები, 

ჰალსტუხისათვის განკუთვნილი ქინძის-
თავები, ყველა სახის ქინძისთავები. 

16 – ნაბეჭდი პროდუქცია, საკანცელარიო სა-
კუთნო, არამაგნიტურად კოდირებული 
წინასწარი გადახდის ბარათები და სა-
საჩუქრო ბარათები; მწებავი ნივთიერე-
ბები. 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარ-
მი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ქოლგები, მზის ქოლგები. 

20 – სურათების ჩარჩოები; ხის, კორპის, ლე-
ლქაშის, ლერწმის, ტირიფის, რქის, 
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვა-
შის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადა-
ფის, ზღვის ხვირთქლისა და ამ მასალე-
ბის შემცვლელებისაგან ან პლასტმასი-
საგან დამზადებული ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 

21 –  ტოლჩები. 
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
28 –  თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიში-

სა და სპორტისათვის განკუთვნილი სა-
ქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა. 

35 – რეკლამა; საცალო ონლაინ მაღაზიების 
მომსახურება, საქმიანი ინფორმაციით 

უზრუნველყოფა და მარკეტინგული მომ-
სახურება. 

36 – ონლაინ გადახდის მომსახურების ხელ-
შეწყობა. 

37 –  რემონტი; დანადგარების დაყენება. 
38 – კავშირგაბმულობა; ინტერნეტში შეღწე-

ვის უზრუნველყოფა; ელექტრონულ ბა-
ზებში შეღწევის უზრუნველყოფა, GPS 
(გლობალური პოზიციონირების სისტე-
მა) ნავიგაციის მომსახურებასთან შეღ-
წევის უზრუნველყოფა; მიერთების მომ-
სახურების და შეღწევის უზრუნველყო-
ფა ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსე-
ლებთან აუდიო, ვიდეო და მულტიმე-
დიური კონტენტის გადაცემისათვის და 
მიღებისათვის; მიერთების მომსახურე-
ბის და შეღწევის უზრუნველყოფა ელ-
ექტრონულ საკომუნიკაციო ქსლებთან 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის და გამოყენებითი პროგრამე-
ბის გადაცემისათვის ან მიღებისათვის; 
Web-ის (ინტერნეტის) მეშვეობით მაუწ-
ყებლობა; ელექტრონული ფოსტის მომ-
სახურება; შეტყობინებების მიწოდება 
ელექტრონული გადაცემის მეშვეობით; 
მონაცემთა უსადენო გადაცემისა და მი-
მოცვლის მომსახურება, კერძოდ მომსა-
ხურება, რომელიც საშუალებას აძლევს 
მომხმარებელს გააგზავნოს და/ან მიი-
ღოს შეტყობინებები მონაცემთა გადა-
ცემის უსადენო ქსლის მეშვეობით; 
ცალმხრივი და ორმხრივი პეიჯინგური 
კავშირის მომსახურება; ხმოვანი შეტყო-
ბინებების გადაცემისა და მიღების მომ-
სახურება; კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის და გამოყენებითი 
პროგრამების ელექტრონული გადაცემა 
ინტერნეტის და სხვა კომპიუტერული და 
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსლე-
ბის და უსადენო მოწყობილობების მეშ-
ვეობით; მაუწყებლობა; რადიომაუწყებ-
ლობა და რადიოპროგრამების გადაცე-
მა; ნაკადური და ჩასატვირთი ციფრული 
აუდიო და ვიდეო კონტენტის მაუწყებ-
ლობა და გადაცემა კომპიუტერული და 
სხვა საკომუნიკაციო ქსლების მეშვეო-
ბით; კონსულტაციები კავშირგაბმულო-
ბის სფეროში, სახელდობრ, ინფორმა-
ციის მიწოდება მესამე პირთათვის, რა-
თა მისი დახმარებით განახორციელონ 
მონაცემებთან, მათ შორის კორპორა-
ციულ მონაცემებთან და სახლის/პერ-
სონალურ მონაცემებთან ცალმხრივი ან 
ორმხრივი უსადენო მიერთების და/ან 
ხმოვანი შეტყობინებების გადაცემის 
დამუშავება და ინტეგრაცია. 
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39 – GPS ნავიგაციის მომსახურების უზრუნ-
ველყოფა; რუკებთან, ნავიგაციასთან, 
ტრაფიკთან დაკავშირებული ინფორმა-
ციის და განსაკუთრებული ინტერესის 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა ტელესა-
კომუნიკაციო ქსლების, მობილური ტე-
ლეფონების, ტელეფონების, ინტელექ-
ტუალური ტელეფონების (სმარტფონე-
ბის), ელექტრონული ხელის მოწყობი-
ლობებისა და სანავიგაციო მოწყობი-
ლობების მეშვეობით. 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონი-
სძიებების ორგანიზება და მასთან და-
კავშირებული ინფორმაცია; საგამომ-
ცემლო მომსახურება; თამაშების ორგა-
ნიზება; განათლებისა და სწავლების 
მომსახურება, სახელდობრ, კლასების, 
სემინარებისა და კონფერენციების ჩატა-
რება იმ მიზნით, რომ მიაწოდონ ინფორ-
მაცია მესამე პირებს, რათა დაეხმარონ 
მათ გამოიყენონ, დაამუშაონ და მომ-
სახურება გაუწიონ მონაცემებთან ჩართ-
ვის უსადენო მოწყობილობებს, აგრეთვე 
მათთან დაკავშირებულ მონაცემებთან 
უსადენო ჩართვისა და კომპიუტერული 
კავშირის პროგრამულ უზრუნველყო-
ფას. 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სა-
მეცნიერო კვლევა და დამუშავება; სამ-
რეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო 
კვლევასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; კომპიუტერების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუ-
შავება და სრულყოფა; “პროგრამული 
უზრუნველყოფა როგორც მომსახურე-
ბა”-ის (SAAS) მომსახურება; საძიებო 
სისტემების უზრუნველყოფა მონაცემთა 
მისაღებად საკომუნიკაციო ქსლების 
მეშვეობით; ინტერნეტ მომსახურება; მე-
სამე პირთათვის ინფორმაციის, საიტე-
ბის და გლობალური კომპიუტერული 
ქსლებიდან და სხვა საკომუნიკაციო 
ქსლებიდან წვდომის სხვა რესურსების 
მოძიება, დათვალიერება და ამოღება; 
კომპიუტერების ტექნიკურ და პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან, კავშირგაბ-
მულობასთან და GPS მომსახურებასთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო და 
ტექნიკური დახმარების მომსახურება; 
ონლაინ საშუალებების უზრუნველყო-
ფა გლობალური კომპიუტერული ქსლის 
და სხვა კომპიუტერული და ელექტრო-
ნული საკომუნიკაციო ქსლების მეშვეო-
ბით, რათა მისცეს მომხმარებლებს შე-

საძლებლობა განახორციელონ აუდიო, 
ვიდეო, კინო, ტექსტური და სხვა 
მულტიმედიური კონტენტის პროგრამი-
რება და შედგენა; ტექნიკური დახმარე-
ბის მომსახურება, სახელდობრ, კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფისა და დიაგნოსტიკური პროგრამების 
განახლება და შენარჩუნება, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ უსადენო კავშირის 
მოწყობილობებისა და მათთან დაკავ-
შირებული პროგრამული და ტექნიკური 
უზრუნველყოფის დიაგნოსტიკასა და 
პრობლემების გადაწყვეტას; ამინდის 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ტე-
ლესაკომუნიკაციო ქსლების, მობილუ-
რი ტელეფონების, ტელეფონების, ინტე-
ლექტუალური ტელეფონების (სმარტ-
ფონების), ელექტრონული ხელის მოწ-
ყობილობებისა და სანავიგაციო მოწყო-
ბილობების მეშვეობით. 

45 – კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ლიცენზირება. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61783 A 
(210) AM 061783 
(220) 2011 03 22 
(731) შპს „მატრიქსი“ 

თაყაიშვილის ქ. 80,  6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
(591) შავი, თეთრი, ცისფერი, მუქი ლურჯი,  

ოქროსფერი 
(531) 01.15.23-19.03.24-25.01.01-27.05.22- 

27.05.24-29.01.14- 
(511) 
34 – სიგარეტი,  თამბაქო,  თამბაქოს  ნაწარმი, 

მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 61956 A 
(210) AM 061956 
(220) 2011 04 04 
(731) კოპეკრესტო ენტერპრაიზის ლიმიტიდ 

არქიეპისკოპ მაკარია III, 2-4, კეპიტალ  
ცენტერი, 9 ფლოორი, 1065, ნიქოზია,  
კვიპროსი 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

 
(591) ლურჯი, ცისფერი, ნაცრისფერი,  

თეთრი, წითელი, შავი 
(531) 07.01.01-19.07.02-29.07.16-19.07.20- 

25.01.19-27.05.05-28.05.00-29.01.15- 
(511) 
33 – არაყი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62070 A 
(210) AM 062070 
(220) 2011 04 13 
(731) შპს „EM კონსულტაციები და  

პროგრამული უზრუნველყოფა, EMCoS“ 
ბესიკის მოედ. 3, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) ცისფერი, იისფერი 

(531) 26.03.24-27.05.10-27.05.17-29.01.12- 
(511) 
9 –  კომპიუტერული პროგრამები (ჩასატვირ-

თი პროგრამული უზრუნველყოფა); კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფა, ჩაწერილი. 

42 – კომპიუტერული პროგრამების შედგენა; 
კომპიუტერული პროგრამების გამრავ-
ლება; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დამუშავება; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფის ინ-
სტალაცია; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახუ-
რება; კომპიუტერის პროგრამულ უზ-
რუნველყოფის მოდერნიზაცია; კომპიუ-
ტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები; 
კომპიუტერული სისტემების პროექტი-
რება; საინჟინრო სამსახური; სამრეწვე-
ლო დიზაინი; კვლევა ფიზიკაში; ტექნი-
კური პროექტების შესწავლა; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფის გა-
ქირავება; ახალი ნაწარმის კვლევა და 
დამუშავება მესამე პირთათვის; ტექნი-
კური კვლევა. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62081 A 
(210) AM 062081 
(220) 2011 04 14 
(731) კრაფტ ფუდს გლობალ ბრენდს ლლკ. 

თრი ლეიქს დრაივი, ნორტფილდი,  
ილინოისი 60093, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  
 

 
(591) მუქი ლურჯი, ცისფერი, შავი, თეთრი,  

ყავისფერი, რუხი 
(531) 08.01.19-08.03.01-25.01.01-27.05.03- 

29.01.14- 
(511) 
30 – ბისკვიტები, კრეკერები, ნამცხვარი 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62113 A 
(210) AM 062113 
(220) 2011 04 18 
(731) შპს „გეოპლანტი“ 

სოფელი რუხი, 2100, ზუგდიდის  
რაიონი, საქართველო 

(540)  

გურიელი 
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(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 –  ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-

პარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო 
დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, 
ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მა-
სალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის 
ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მა-
დეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარ-
მი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; 
სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვი-
მისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; 
შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმუ-
ლობა და სასარაჯე ნაკეთობა. 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, გამხმარი და თბურად დამუშავე-
ბული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მუ-
რაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის 
პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხი-
მები. 

31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ცოცხალი ცხოველები; ახალი ხი-
ლი და ბოსტნეული; თესლეული, ცოც-
ხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხო-
ველთა საკვები; ალაო. 

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხი-
ლის სასმელები და ხილის წვენები; ვა-
ჟინები და სასმელების დასამზადებელი 
სხვა შედგენილობები. 

33 –  ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). 
34 –  თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი. 
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-

მინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური. 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებუ-
ლი საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო 
ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავ-
შირებული ოპერაციები. 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62153 A 
(210) AM 062153 
(220) 2011 04 20 
(731) შპს „ეკონომი“ 

ზოვრეთისა და მგალობლიშვილის  

ქუჩის კუთხე, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) წითელი, მწვანე, თეთრი 
(531) 10.03.13-28.19.00-29.01.12- 
(511) 
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-

ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, გამხმარი და თბურად დამუშავე-
ბული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მუ-
რაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის 
პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმე-
ბი. 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპი-
ოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელე-
ბი; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქ-
ტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნა-
წარმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; 
საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარი-
ლი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული. 

35 – საქონლით  მომარაგება  რეალიზაციის  
ჩათვლით. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62185 A 
(210) AM 062185 
(220) 2011 04 26 
(310) T1100009E 
(320) 2011 01 03 
(330) SG 
(731) სტარბაკს კორპორეიშენ 

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.01.10-02.03.01-26.01.14- 
(511) 
30 – დაფქული ყავა და ყავა მარცვლებში, კა-

კაო, ჩაი (ბალახოვანი და არაბალახო-
ვანი), ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავა ,,ესპრე-
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სო” (სასმელები), სასმელები ყავის 
და/ან ყავა ,,ესპრესოს” საფუძველზე; სა-
სმელები ჩაის, დაფხვნილი შოკოლა-
დისა და ვანილის საფუძველზე; სასმე-
ლებში ჩასამატებელი სოუსები; შოკო-
ლადის სიროფი, არომატული სიროფები 
სასმელებისთვის, ცომეული ნაწარმი ნა-
ზუქის, ფუნთუშების, ბისკვიტების, ნამ-
ცხვრების, ტკბილღვეზელების, პურისა 
და პურ-ფუნთუშეული ნაწარმის, სენდ-
ვიჩებისა და გრანოლას ჩათვლით. მზა 
ყავისა და ჩაის სასმელები, ნაყინი და გა-
ყინული საკონდიტრო ნაწარმი; შოკო-
ლადი, კამფეტები და საკონდიტრო ნა-
წარმი. 

35 – ადმინისტრაციული  საქმიანობა ბიზნე-
სის სფეროში, მენეჯმენტი ბიზნესის 
სფეროში, ფრანჩაიზინგი, კერძოდ ტექ-
ნიკური მხარდაჭერის დახმარების შეთა-
ვაზება რესტორნების, კაფეების, ყავახა-
ნებისა და სასაუზმეების ორგანიზაცია-
ში და საქმიანობაში; საცალო ვაჭრობის 
მომსახურება შემდეგ სფეროში: ყავა, 
ჩაი, კაკაო, საულუფე (შეკვეთილი) და 
მოხმარებისთვის მზა კვების პროდუქტე-
ბი, ელექტრული ხელსაწყოები, არაელ-
ექტრული ხელსაწყოები, სახლის ჭურ-
ჭელი, სამზარეულოს ჭურჭელი, საათე-
ბი, მაჯის საათები, სამზარეულოს ტაი-
მერები, გაჩერების შესაძლებლობის 
მქონე წამზომები, საიუველირო ნაწარ-
მი, ბიჟუტერია, წიგნები, მუსიკალური 
ჩანაწერები, ქვესადებები ,,თაგვებისთ-
ვის”, პორტმონეები (ფუტლარები), სა-
ფულეები, ჩანთები სამეურნეო ნივთები-
სათვის, პორტფელები, ჩანთები წიგნები-
სათვის, ჩემოდნები და ქოლგები, რომ-
ლებიც დამზადებულია ქსოვილისგან, 
პლასტმასისგან/პლასტიკისგან ან ტყა-
ვისაგან, ტყავის ფუტლარები გასაღებე-
ბისთვის, ტანსაცმელი, კეპები, ქუდები, 
სათამაშოები, მათ შორის დათუნიები 
,,ტედი’, რბილი სათამაშოები, პლუშის 
სათამაშოები, თოჯინები და საკუთნოე-
ბები მათთვის, ნაძვის ხის მოსართავები; 
საბითუმო დისტრიბუცია, საბითუმო მა-
ღაზიების მომსახურება და საბითუმო 
შეკვეთებთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება შემდეგ სფეროში: ყავა, ჩაი, კაკაო, 
საულუფე (შეკვეთილი) და მოხმარების-
თვის მზა კვების პროდუქტები, ელექტ-
რული ხელსაწყოები, არაელექტრული 
ხელსაწყოები, სახლის ჭურჭელი, სამ-
ზარეულოს ჭურჭელი, საათები, მაჯის 
საათები, სამზარეულოს ტაიმერები, გა-
ჩერების შესაძლებლობის მქონე წამზო-
მები, საიუველირო ნაწარმი, ბიჟუტერია, 

წიგნები, მუსიკალური ჩანაწერები, ქვე-
სადებები ,,თაგვებისთვის”, პორტმონეე-
ბი (ფუტლარები), საფულეები, ჩანთები 
სამეურნეო ნივთებისათვის, პორტფელე-
ბი, ჩანთები წიგნებისათვის, ჩემოდნები 
და ქოლგები, რომლებიც დამზადებუ-
ლია ქსოვილისგან, პლასტმასის-
გან/პლასტიკისგან ან ტყავისაგან, ტყა-
ვის ფუტლარები გასაღებებისთვის, ტან-
საცმელი, კეპები, ქუდები, სათამაშოები, 
მათ შორის დათუნიები ,,ტედი’, რბილი 
სათამაშოები, პლუშის სათამაშოები, 
თოჯინები და საკუთნოები მათთვის, 
ნაძვის ხის მოსართავები; მომსახურება 
საფოსტო შეკვეთების და კატალოგების 
მეშვეობით შეკვეთების სფეროში (სა-
ქონლის რეალიზაცია საფოსტო შეკვე-
თებით და ვაჭრობა კატალოგებით), დია-
ლოგის რეჟიმში კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით შეკვეთების შესრულე-
ბის მომსახურება; შეკვეთების შესრუ-
ლების და საცალო ვაჭრობის მაღაზიე-
ბის შეკვეთების მომსახურება კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით დიალოგის 
რეჟიმში შემდეგ სფეროში: ყავა, ჩაი, კა-
კაო, საულუფე (შეკვეთილი) და მოხმა-
რებისთვის მზა კვების პროდუქტები, 
ელექტრული ხელსაწყოები, არაელექტ-
რული ხელსაწყოები, სახლის ჭურჭელი, 
სამზარეულოს ჭურჭელი, საათები, 
მაჯის საათები, სამზარეულოს ტაიმე-
რები, გაჩერების შესაძლებლობის მქონე 
წამზომები, საიუველირო ნაწარმი, ბიჟუ-
ტერია, წიგნები, მუსიკალური ჩანაწერე-
ბი, ქვესადებები ,,თაგვებისთვის”, პორტ-
მონეები (ფუტლარები), საფულეები, ჩან-
თები სამეურნეო ნივთებისათვის, პორტ-
ფელები, ჩანთები წიგნებისათვის, ჩემო-
დნები და ქოლგები, რომლებიც დამზა-
დებულია ქსოვილისგან, პლასტმასის-
გან/პლასტიკისგან ან ტყავისაგან, ტყა-
ვის ფუტლარები გასაღებებისთვის, ტან-
საცმელი, კეპები, ქუდები, სათამაშოები, 
მათ შორის დათუნიები ,,ტედი’, რბილი 
სათამაშოები, პლუშის სათამაშოები, 
თოჯინები და საკუთნოებები მათთვის, 
ნაძვის ხის მოსართავები; კომპიუტერუ-
ლი ქსელის საჩუქრების და სუვენირების 
გავრცელებასთან დაკავშირებული შეკ-
ვეთების შესრულების და რეგისტრაცი-
ის მომსახურება კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით დიალოგის რეჟიმში. 

43 – რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, სა-
საუზმეები, ყავახანები, რესტორნები 
,,გამოტანის შესაძლებლობით”, კერძე-
ბის დამზადებასთან და სახლში მათ მი-
ტანასთან დაკავშირებული მომსახურე-
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ბა; ოფისებში ყავის მიტანის მომსახუ-
რება; კერძების დამზადებასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, კერძების და 
სასმელების დამზადება და გაყიდვა ,,გა-
ტანის შესაძლებლობით”. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62192 A 
(210) AM 062192 
(220) 2011 04 26 
(731) გლაქსოსმითკლაინ ლლკ კორპორეიშენ  

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

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

НИКВИТИН 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული და სამედიცინო დანიშ-

ნულების პრეპარატები; მოწევის შეწყვე-
ტისათვის განკუთვნილი პრეპარატები. 

16 – პუბლიკაციები; ნაბეჭდი პროდუქცია; სა-
სწავლო მასალები და დამხმარე სახელ-
მძღვანელოები. 

41 – მომსახურების გაწევა განათლების სა-
კითხებში და ტრეინინგებით უზრუნველ-
ყოფა მოწევის კონტროლისა და მოწევის 
შეწყვეტის საკითხში; სპორტული და 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონის-
ძიებების ორგანიზება. 

44 – საკონსულტაციო მომსახურება; მომსა-
ხურება მედიცინისა და ჯანმრთელობის 
დაცვის საკითხებში. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62220 A 
(210) AM 062220 
(220) 2011 04 28 
(731) ნინო ყიფიანი 

გურამიშვილის პრ. 36, ბინა 48, 0192, 
 თბილისი, საქართველო 

(540)  

 
 

(591) ოქროსფერი წითელ ფონზე 
(531) 24.05.03-25.01.19-28.19.00-29.01.13- 
(511) 
33 – ღვინო. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62259 A 
(210) AM 062259 
(220) 2011 04 29 
(731) შ.პ.ს. „რონიკო“ 

რუსთაველის 26, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) ლურჯი 
(531) 26.01.18-27.05.05-28.19.00-29.01.04- 
(511) 
9 –  სათვალეები (ოპტიკა), სათვალის ბუდე-

ები და აქსესუარები, სათვალის მინები, 
სათვალის ჩარჩოები, მზის სათვალეები, 
სპორტული სათვალეები, და ოპტიკური 
ლინზები. 

35 – საქონლით  მომარაგება  რეალიზაციის 
ჩათვლით. 

37 –  სათვალეების რემონტი, მინების ჩასმა. 
44 –  ოფთალმოლოგის მომსახურება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62271 A 
(210) AM 062271 
(220) 2011 05 02 
 
(731) შპს „თ-არტი“ 

დ. ალექსიძის ქ. 8, 0193, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05-28.19.00- 
(511) 
33 – ალკოჰოლიანი სასმელი (ღვინო). 
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 

უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა, რესტორანი. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62332 A 
(210) AM 062332 
(220) 2011 05 04 
(731) შპს „ამორე“ 

ვახტანგ VI ქუჩა #11, 0103, თბილისი,  
საქართველო 
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(740) გიორგი თაქთაქიშვილი  (540)  
(540) 

 

CLOLAR 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 –  ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრე-

პარატები; სანიტარული პრეპარატები 
სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური 
ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათ-
ვის, ბავშვთა კვება; სალბუნები, გადა-
სახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის 
დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასა-
ნადგურებელი საშუალებები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები. ფარმაცევტული 
პრეპარატები კიბოსა და აუტოიმუნური 
დაავადებების სამკურნალოდ ონკოლო-
გიის სფეროში. 

 

(591) წითელი, შავი 
(531) 26.11.12-27.05.11-27.05.19-29.01.12- 
(511) 
25 –  ქალის  თეთრეული,  მათ შორის, წინდე-

ბი, კოლგოტები, ტრუსები, ბიუსტჰალ-
ტერები, საცურაო კოსტიუმები. 

35 – საქონლით  მომარაგება   რეალიზაციის 
ჩათვლით. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62395 A 
(210) AM 062395 
(220) 2011 05 11 

_________________________________________ (731) შპს სიმეტრა 
 ატენის ქ. 20, ბინა 28, 0179, თბილისი,  

საქართველო (260) AM 59799 A* 
(540)  (210) AM 059799 

 

(220) 2010 10 11 
(731) ვიზა ინტერნეშენელ სერვის  

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

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(591) თეთრი, ცისფერი, ლურჯი (540)  
(531) 05.03.14-26.04.19-27.05.07-27.05.24- 

 

29.01.13- 
(511) 
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რო-

მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინ-
ძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათე-
ბი; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკან-
ცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშ-
ნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატ-
ვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი 
მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის 
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსა-
ჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტ-
მასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე. 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.04-26.03.24-27.05.05- 
(511) 
36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებუ-

ლი საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო 
ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავ-
შირებული ოპერაციები. 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 
(260) AM 59228 A* 
(210) AM 059228 
(220) 2010 09 02 
(731) ჯენზიმ კორპორეიშენ  

(მასაჩუსეტის კორპორაცია) 
500 კენდალ სტრიტი, კემბრიჯი,  
მასაჩუსეტი 02142, აშშ 
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(111) M 2011 022030 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 57394 A 
(220) 2010 03 16 
(732) ზე ჯილეტ კომპანი 

უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი,  
მასაჩუსეტსი 02127, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022031 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 57768 A 
(220) 2010 04 21 
(732) ბაიერ ჰელსქეა ლლკ 

100 ბაიერ როუდი, პიტსბურგი,  
პენსილვანია 15205, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022032 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 58413 A 
(220) 2010 06 21 
(732) შ.პ.ს. „ალპენფუდი“ 

კოსტავას ქ., 63ა, ბინა 1, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022034 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 59070 A 
(220) 2010 08 11 
(732) შპს "ეი-ბი-სი ფარმაცია", 

გამსახურდიას სახელობის სანაპიროს 
 ქ. 10ა, 0108, თბილისი, საქართველო 

_________________________________________ 

 
(111) M 2011 022035 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 59072 A 
(220) 2010 08 12 
(732) შ.პ.ს „კორპორაცია ქართული ღვინო“ 

სიმონ ჩიქოვანის ქ. #35, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
(111) M 2011 022036 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 59161 A 
(220) 2010 08 18 
(732) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ 

სანაპიროს ქ.10ა, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022037 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 59279 A 
(220) 2010 09 07 
(732) სს „აიდეკო“ 

ბროსეს ქ.2, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022038 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 59828 A 
(220) 2010 10 12 
(732) შპს "ეი-ბი-სი ფარმაცია" 

სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022039 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 59829 A 
(220) 2010 10 12 
(732) შპს "ეი-ბი-სი ფარმაცია" 

სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022040 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 60067 A 
(220) 2010 11 01 
(732) ქოფაშ ქოზმეთიკ ფაზარლამა ვე სანაიი  

ანონიმ შირქეთი 
მასლაქ მაჰალესი სიუმერ სკ. N4 შიშლი,  
სტამბული, თურქეთი 

_________________________________________ 
 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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(111) M 2011 022041 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 60197 A 
(220) 2010 11 09 
(732) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტიდ 

პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022042 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 60198 A 
(220) 2010 11 09 
(732) რენბექსი ლაბორატორიზ ლიმიტიდ 

პლოტ N 90, სექტორი-32, გურგაონ- 
122001, ჰარიანა, ინდოეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022043 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 60580 A 
(220) 2010 12 10 
(732) ბაიერ კონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან შტრ. 84, 4052 ბაზელი,  
შვეიცარია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022044 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 60636 A 
(220) 2010 12 16 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის  

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

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022045 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 60643 A 
(220) 2010 12 17 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022046 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(260) AM 2011 60658 A 

(220) 2010 12 17 
(732) შპს „სოფია +“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-7 კვარტალი, 
მე-6 კორპუსი, ბინა 20, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

_________________________________________ 
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(111) M 2011 22029 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(220) 2011 11 14 
(732) შპს „ახალი ცემენტი“ 

ვ. დოლიძის ქ, კორპ. 27, ბინა 19, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ირაკლი კომახიძე 
(540)  

 
(591) თეთრი, ლურჯი, რუხი 
(531) 26.01.06-26.01.18-27.05.23-29.01.13- 
(511) 
19 _ ცემენტი და ცემენტისაგან დამზადებუ-

ლი სამშენებლო ნაწარმი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 22047 R 
(151) 2011 12 07 
(181) 2021 12 07 
(220) 2011 11 17 
(732) ჰარინგტონ დიველოფმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტი სტრიტი  
54, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
(591) ლურჯი, ცისფერი, თეთრი,  

ვერცხლისფერი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(531) 19.03.24-25.01.01-26.01.18-26.01.22- 
29.01.13- 

(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია 
 მთლიანობაში. ციფრი ,,1“, სიტყვა- 
 თა წყობები: "AMERICAN BLAND",  
 „AMERICAN BLAND SINCE 1913" და  
 გამაფრთხილებელი წარწერები და- 
 ცვი დან ამოღებულია 

(511) 
34 _ სიგარეტი,  თამბაქო,  თამბაქოს ნაწარმი, 

მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 22048 R 
(151) 2011 12 08 
(181) 2021 12 08 
(220) 2011 11 21 
(732) შპს ,,ალგორითმი “ 

ქინძმარაულის ქ. 15, 0145, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) ლურჯი, თეთრი, ნაცრისფერი 
(531) 26.04.03-26.04.12-26.04.18-27.05.05- 

29.01.12- 
(511) 
9 _ კომპიუტერული ტექნიკა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 22049 R 
(151) 2011 12 08 
(181) 2021 12 08 
(220) 2011 11 22 
(732) შპს „ჯეოლოკ“ 

სოფ. ურეხი, 6415, ხელვაჩაურის  
რაიონი, საქართველო 

(540)  

 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.  
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(591) კრემისფერი, ლურჯი, ოქროსფერი 
(531) 05.07.02-26.01.02-26.01.21-27.05.17- 

28.19.00-29.01.13- 
(511) 
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპი-

ოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელე-
ბი; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქ-
ტი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, 
საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; 
ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვე-
ბი ყინული. 

31 _ სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ცოცხალი ცხოველები; ცოცხალი 
ხილი და ბოსტნეული; თესლეული, ცო-
ცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხო-
ველთა საკვები; ალაო. 

39 _ ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 22050 R 
(151) 2011 12 08 
(181) 2021 12 08 
(220) 2011 11 28 
(732) შპს „ვანდერლენდი“ 

კ. გამსახურდიას ქ.36, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

(540)  

 
 

(591) წითელი, შავი 
(531) 26.01.01-27.05.10-28.19.00-29.01.12- 
(511) 
39 _ ტრანსპორტირება, შეფუთვა და შენახვა; 

მოგზაურობის ორგანიზება. 
_________________________________________ 
 
(111)M 2011  22051 R 
(151) 2011 12 09 
(181) 2021 12 09 
(220) 2011 11 25 
(732) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლტდ 

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

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511) 

34 _ სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 22052 R 
(151) 2011 12 09 
(181) 2021 12 09 
(220) 2011 11 25 
(732) გლობალ ტობაკო ინტერნეიშენალ  

ლლკ 
520 ს. 7 სტრიტი, სუიტ C, ლას-ვეგასი,  
ნევადა, NV 89101, აშშ 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17- 
(511) 
34 _ მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 22053 R 
(151) 2011 12 12 
(181) 2021 12 12 
 (220) 2011 11 18 
(732) ჰარინგტონ დიველოფმენტ ინკ. 

არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტი სტრიტი  
54, პანამა 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540)  

 
(591) ლურჯი, ღია ლურჯი, თეთრი,  

ვერცხლისფერი 
(531) 19.03.24-25.05.03-27.05.01-27.01.21- 

27.05.24-29.01.15- 
(511) 
34 _ სიგარეტი,  თამბაქო,  თამბაქოს ნაწარმი, 

მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
_________________________________________ 



                                                     sasaqonlo niSnebi 
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(111) M 2011 22054 R 
(151) 2011 12 13 
(181) 2021 12 13 
(220) 2011 12 02 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ნ.ვ. ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

(740) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 19.07.16- 
(511) 
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყლები 

და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხი-
ლის სასმელები და ხილის წვენები; ვა-
ჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელე-
ბის დასამზადებლად. 

_________________________________________ 
 
(111) M 2011 22108 R 
(151) 2011 12 15 
(181) 2021 12 15 
(220) 2011 12 05 
(732) ფარშად ამირხანი 

პ.ო. ბოქს: 214267, დუბაი, არაბთა გაერ- 
თიანებული საამიროები;  
ნავიდ ასლ ტავაკოლი  
N3, 12 ბილდინგი, 18 ალლეი, ებნე იამინ  
სტრ., თეირანი 1556615117, 
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ღვინჯილია 
(540)  

SCANZEE 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
9 _ მობილური  ტელეფონები; მობილური 

ტელეფონის აქსესუარები; სადენიანი, 
მობილური და უსადენო ტელეფონები 
და აქსესუარები, ტექნიკური და პროგ-
რამული უზრუნველყოფა კომუნიკაციი-
სა და ტელეკომუნიკაციისათვის; ტექნი-

კური და პროგრამული უზრუნველყოფა 
გლობალური პოზიციონირების სისტემ-
ის (ჯპს) და სანავიგაციო სისტემები-
სათვის; გადამცემები, მიმღებები, ტექნი-
კური და პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომუნიკაციების, ტელეკომუნიკაციები-
სა და ქსელური კავშირგაბმულობისათ-
ვის; კომუნიკაციები, ტელეკომუნიკაციე-
ბი და ინტერნეტმომსახურება; აპარატუ-
რა და პროგრამული უზრუნველყოფა 
აუდიო და ვიდეო ტელესაკონფერენციო 
სისტემებისათვის; კომპიუტერები; მობი-
ლური ან პორტატული კომპიუტერები; 
კომპიუტერული პროგრამები, ტექნიკა 
და აქსესუარები; კომპიუტერული კამე-
რები; კომპიუტერის ჩასადები; კომპიუ-
ტერული პრინტერები; სკანერები და აქ-
სესუარები; კომპიუტერული კურსორის 
მართვის მოწყობილობები, კერძოდ, კომ-
პიუტერული თაგვი, სინათლის კალმები, 
თაჩპედები, თრექბოლები; კომპიუტერუ-
ლი მეხსიერების აპარატურა და პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერუ-
ლი მონიტორის ჩარჩოები; კომპიუტერუ-
ლი მონიტორები; კომპიუტერული ქსე-
ლის ჰაბები, კომუტატორები და როუტე-
რები; კომპიუტერული ქსელის აპარატუ-
რა და პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერული პროგრამები და სისტე-
მები; კომპიუტერული ეკრანის ფილტრე-
ბი; სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერები; 
კომპიუტერული ტერმინალები; დესკტოპ 
კომპიუტერები; ხელის კომპიუტერები; 
კომპიუტერებთან ერთად გამოსაყენებე-
ლი ყურსასმენები; შიდა და გარე ქულე-
რები კომპიუტერებისათვის; ლეპტოპ 
კომპიუტერები; პორტატული კომპიუტე-
რები; მეხსიერების ბარათები; მიკრო-
სქემები; სამონტაჟო თაროები კომპიუ-
ტერული ტექნიკისათვის; მაუსის ხალი-
ჩები; პირადი ციფრული კომპიუტერები; 
ჯიბის კომპიუტერები; დამცავები ლეპ-
ტოპ კომპიუტერებისათვის; მაჯის და-
სასვენებელი კომპიუტერული მაუსის 
მომხმარებლებისათვის; მაჯის დასასვე-
ნებელი კომპიუტერების მომხმარებლე-
ბისათვის; ტაბლეტ კომპიუტერები; კომ-
პიუტერული თამაშების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფა და აქსე-
სუარები; აუდიო და ვიდეო პლიერები და 
ჩამწერები; აუდიო და ვიდეო გასართობი 
სისტემები; ყურსასმენები და მიკროფო-
ნები; კამერები და აქსესუარები; ვიდეო-
კამერები და აქსესუარები; ფოტო და ვი-
დეოჩარჩოები სურათების, ვიდეოსა და 
მუსიკის წარმოჩენისათვის; ვიდეომონი-
ტორები; ვიდეომულტიპლექსერები; ვი-
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დეოტელეფონები; ვიდეოპროცესორები; 
ვიდეოპროექტორები; ვიდეოეკრანები; 
ტელევიზორები; ტელევიზორი მონიტო-
რები; დინამიკები; კომპიუტერული და-
ფები; ფოტოასლის მანქანები, პრინტე-
რები, სკანერები; ფაქსის მოწყობილობე-
ბი; ტექნიკური და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა უსაფრთხოებისა და დაცვის 
სისტემებისათვის; ელექტრული და ელ-
ექტრონული ვიდეო სამეთვალყურეო სი-
სტემები; სახლის, კომერციული და სამ-
რეწველო ავტომატიზაციის სისტემები; 
თავდაცვისა და უსაფრთხოების მონი-
ტორინგისა და კონტროლის სისტემები; 
წვდომის, სიგნალიზაციის და კონტრო-
ლის სისტემები; შენობების უსაფრთ-
ხოების სისტემები, რომელიც მოიცავს 
კომპი ტერულ ტექნიკურ ა პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას; დახურული 
წრის ტელ

უ დ

ესისტემები (CCTV) და აქსე-

________________________________________ 
 

სუარები. 
_
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(260) AM 2011 61045 A 
(800) 1060988 
(731) PAVEL EDUARDOVICH MELNIKOV 

apt. 99, Badaeva str. 7, RU-193318 Saint  
Petersburg, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61046 A 
(800) 1061047 
(731) VR-Yhtymä Oy 

Vilhonkatu 13, FI-00100 Helsinki, Finland 
(540)  

 
 

(591) Green and grey 
(511) 37, 40 
________________________________ 
 
(260) AM 2011 61047 A 
(800) 1061063 
(731) NORTH WINDS BREWING  

CORPORATION 
530 Brodway, 3th floor New York,  
NY 10012, USA 

(540)  

 
 

(591) Red, white, black and gray 
(511) 32 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2011 61048 A 
(800) 1061079 
(731) SOPRO BAUCHEMIE GMBH 

Biebricher Strasse 74, 65203 Wiesbaden,  
Germany 

(540)  

racofix24 
(591) Black, white 
(511) 01, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61049 A 
(800) 1061093 
(731) HANKOOK TIRE CO., LTD. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,  
Republic of Korea 

(540) 

KINERGY 
(591) Black, white 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61050 A 
(800) 1061101 
(731) HIPP & Co 

Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln,  
Switzerland 

(540)  

 
 

(591) Blue, red, yellow 
(511) 05, 29, 30, 32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61051 A 
(800) 1061123 
(731) "MOSCOW-EFES BREWERY",  

CLOSED JOINT STOCK COMPANY 
d.15B, ul. Podolskikh Kursantov, RU-117546  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia 

gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-12 km. #6). 
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(591) Black, white 
(511) 32, 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61053 A 
(800) 1061153 
(731) AUDI AG 

85057 Ingolstadt, Germany 
(540)  

Heartbeat 
(591) Black, white 
(511) 12, 25, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61054 A 
(800) 1061169 
(731) CAFENOIR INTERNATIONAL SA 

Corso San Gottardo 54B, CH-6830 Chiasso,  
Switzerland 

(540)  

 
 

(591) Black, dark gray and orange 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61055 A 
(800) 1061191 
(731) BIOFARMA  

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR- 
SEINE, France 

(540)  

ARIXAM 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61056 A 
(800) 1061200 
(731) BIOFARMA 

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR- 
SEINE, France 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61057 A 
(800) 1061202 
(731) BIOFARMA 

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR- 
SEINE, France 

(540)  

DIAMIXOR 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61058 A 
(800) 1061253 
(731) LABORATORIOS ROBERT S.A. 

Gran Vía Carlos III, 98, E-08028  
BARCELONA, Spain 

(540)  

DISLEP 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61059 A 
(800) 425498 
(731) CAVIAR PETROSSIAN S.A.,  

Société anonyme 
18, boulevard de Latour-Maubourg, F-75007 
 PARIS, France 

(540) 

PETROSSIAN 
(591) Black, white 
(511) 18, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61177 A 
(800) 1062546 
(731) Bertsch Holding GmbH 

Herrengasse 23, A-6700 Bludenz,  
Austria 

(540)  

BERTSCH 
(591) Black, white 
(511) 06, 07, 08, 09, 11, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61320 A 
(800) 1063835 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 

 "AUTOPLASTIC" 
derevnja Ivancevo, Ivanovskij rajon,  
RU-153504 Ivanovskaja oblast,  
Russian Federation 

(540)  
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(591) White and blue 
(511) 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61321 A 
(800) 1063849 
(731) TULIKIVI OYJ 

FI-83900 Juuka, Finland 
(540)  

 
(591) Grey and white 
(511) 11, 19, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61323 A 
(800) 1063852 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540) 

BIPULMIN 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61325 A 
(800) 1063854 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

GEDOCORT 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61333 A 
(800) 1063855 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

GEDUON 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61334 A 
(800) 1063856 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61335 A 
(800) 1063869 
(731) TEIJIN ARAMID GMBH 

Kasinostrasse 19-21, 42103 Wuppertal,  
Germany 

(540)  

ENDUMAX 
(591) Black, white 
(511) 09, 17, 22, 23 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61336 A 
(800) 1063875 
(731) GALİP ÖZTÜRK 

Büyük İstanbul Otogari B-2, Geçiş Bloğu Kat  
3, TR-34045 Bayrampaşa - İSTANBUL,  
Turkey 

(540)  

 
(591) Red, black, white 
(511) 39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61337 A 
(800) 1063883 
(731) ONCOSCIENCE AG 

Hafenstr. 32, 22880 Wedel, Germany 
(540)  

 
(591) Grey and red 
(511) 10, 11, 16, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61338 A 
(800) 1063918 
(731) BIONORICA SE 

Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318  
Neumarkt, Germany 

(540)  
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(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61340 A 
(800) 1063958 
(731) ROWLING 

Joanne; c/o Christopher Little Literary  
Agency, 10 Eel Brook Studios, 125 Moore  
Park Road, London, SW6 4PS,  
United Kingdom 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 38, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61341 A 
(800) 1063960 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACOO  

(BRANDS) LIMITED 
Globe House, 4 Temple Place, London  
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540)  

CLICK 
(591) Black, white 
(511) 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61342 A 
(800) 1063979 
(731) ORIFLAME COSMETICS S.A. 

24, avenue Emile Reuter, L-2420  
LUXEMBURG, Luxembourg 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61475 A 
(800) 1065076 
(731) MAGIC PRODUCTION GROUP  
         (M.P.G.) SA 

Findel Business Center, Complexe B,  
Rue de Trèves, L-2632 FINDEL,  
Luxembourg 

(540)  

 
(591) Red, white and gray 
(511) 09, 16, 28, 30, 35, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61689 A 
(800) 1067531 
(731) THE RESEARCH FOUNDATION FOR  

MICROBIAL DISEASES OF OSAKA  
UNIVERSITY 
c/o Osaka University, 3-1 Yamadaoka,  
Suita-shi, Osaka 565-0871, Japan 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61722 A 
(800) 1067876 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Vienna, Austria 

(540)  

 
(591) Red and white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61723 A 
(800) 1067877 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Vienna, Austria 

(540)  

 
 

(591) Red, white, black, dark and grey 
(511) 36 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 61724 A 
(800) 1067878 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Vienna, Austria 

(540)  

 
 

(591) Red, white, black and dark grey 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61725 A 
(800) 1067879 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Vienna, Austria 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61726 A 
(800) 1067880 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Vienna, Austria 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61727 A 
(800) 1067881 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Vienna, Austria 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 36 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 61728 A 
(800) 1067882 
(731) QINGDAO MORECHI RUBBER CO., LTD. 

Zhangjialou Town Station, Jiaonan City,  
Qingdao, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61729 A 
(800) 1067886 
(731) LIVINGSOCIAL, INC. 

1445 New York Avenue, NW, Suite 200,  
Washington DC 20005, USA 

(540) 

LIVINGSOCIAL 
(591) Black, white 
(511) 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61743 A 
(800) 1067888 
(731) AIRTEX PRODUCTS, LP 

407 West Main Street, FAIRFIELD,  
IL 62837, USA 

(540)  

 
(591) Red 
(511) 04, 06, 07, 09, 11, 12, 17 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61744 A 
(800) 1067898 
(731) WE Brand S.à.r.l. 

17, Rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG,  
Luxembourg 

(540) 

WE 
(591) Black, white 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61745 A 
(800) 1067907 
(731) HARWOOD INDUSTRIES S.A. 

Trident Chambers, box 146, Road Town,  
Tortola B.V.I., British Virgin Islands 



                                                     sasaqonlo niSnebi
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(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 11 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61763 A 
(800) 1068098 
(731) Kielikone Oy  

PL 126, (Vattumiemenkatu 21), FI-00211  
Helsinki, Finland 

(540) 

MOT 
(591) Black, white 
(511) 09, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61815 A 
(800) 1068432 
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,  
Germany 

(540)  

ALZITRACE 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61816 A 
(800) 1068433 
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,  
Germany 

(540)  

NEURACERT 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61817 A 
(800) 1068436 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE  

OBSHCHESTVO KONTSERN "KALINA" 
80, ul. Komsomolskaya, RU-620138  
Ekaterinburg, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03, 05 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 61818 A 
(800) 1068437 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo  

"GARVINTON RUS"  
d. 36, kv. 29, Komsomolskij pr-t, RU-119146  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
 

(591) Black, white 
(511) 06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61819 A 
(800) 1068438 
(731) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI  

OTVETSTVENNOSTYOU  
"TCENTRALNY ZAVOD METALL 
 PROFIL" 
d.104-a, ul. Leitenanta Boiko, g. Lobnya,  
RU-141730 Moskowskay obl.,  
Russian Federation 

(540)  

 
(591) Dark blue, white, blue and yellow 
(511) 06 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61820 A 
(800) 1068447 
(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502  
Biel/Bienne, Switzerland 

(540)  

SPACEMASTER 
(591) Black, white 
(511) 14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61821 A 
(800) 1068452 
(731) SCHEFFER FLEISCHTECHNOLOGIE  

GMBH 
Landersumer Straße 3, 48431 Rheine,  
Germany 
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(540)  

Salamifixx 
(591) Black, white 
(511) 11, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61822 A 
(800) 1068465 
(731) ZHEJIANG DLZ MACHINERY  

MANUFACTURING CO., LTD. 
KanMen Tech-Industrial Zone, YuHuan  
ZheJiang, China 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61823 A 
(800) 1068469 
(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island,  
Co Cork, Ireland 

(540)  

EVOTION 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61825 A 
(800) 1068471 
(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island,  
Co Cork, Ireland 

(540) 

ROSPERO 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61826 A 
(800) 1068472 
(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
Co Cork, Ireland 

(540)  

MANIFIQ 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61829 A 
(800) 1068480 
(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island,  
Co Cork, Ireland 

(540)  

VENJOIA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61838 A 
(800) 1068599 
(731) JOINT-STOCK COMPANY  
          "VORONEZHSKAYA CONDITERSKAYA  

 FABRIKA" 
 ul. Koltsovskaya, d. 40, RU-394030  
 Voronezh, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61969 A 
(800) 1069573 
(731) CRD Car Research & Development GmbH &  

Co. Betriebs KG 
Brabus-Allee 246-265, 46240 Bottrop,  
Germany 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 07, 12, 28, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62125 A 
(800) 1070838 
(731) DELL INC.  

One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62126 A 
(800) 1070867 
(731) PORBALEMSTED LIMITED 

68 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland 
(540)  
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(591) Black, white 
(511) 25, 28, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62127 A 
(800) 1070886 
(731) N.V. NUTRICIA 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM  
Zoetermeer, Netherlands 

(540) 

NUTURIS 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62128 A 
(800) 870012 
(731) HULKA S.r.l. 

Via Vittorio Veneto, 48/B, I-45100 ROVIGO,  
Italy 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03, 05, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62129 A 
(800) 917661 
(731) ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM  

ŞİRKETİ 
Kanyon Ofis Büyükdere Cad. No: 185,  
TR-34394 Levent/İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) White, blue 
(511) 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62130 A 
(800) 939823 
(731) BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE KOZMETİK  

LABORATUARLARI A.Ş. 
M. Akif Mah. Cumhuriyet CD., Yüceda�  
Sok. No:15, Çekmeköy, Istanbul , Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 62131 A 
(800) 966939 
(731) BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE KOZMETİK  

LABORATUARLARI A.Ş. 
M. Akif Mah. Cumhuriyet CD., Yüceda�  
Sok. No: 15, Çekmeköy, Istanbul , Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62132 A 
(800) 987255 
(731) FIRST INTERNATIONAL BOOKMAKING  

COMPANY 
7, 4th Monetchikovskiy lane, RU-115054  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 16, 36, 41, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62133 A 
(800) 1060160 
(731) FERRING B.V.  

Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp,  
Netherlands 

(540)  

LYSTEDA 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62135 A 
(800) 1070919 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  

Működő Részvénytársaság 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 62136 A 
(800) 1070920 
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan  
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(540)  Működő Részvénytársaság 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,  

 

Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511) 05 
_________________________________________ 
  

(591) black, dark burgundy, dark red, brown, dark  
(260) AM 2011 62137 A orange, orange, light orange, pink, red,  
(800) 1070955 yellow, and beige 
(731) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES,  (511) 09, 16, 35, 36, 41, 42 

INC. _________________________________________ 
ONE ASHLEY WAY, ARCADIA WI 54612,   USA 

(260) AM 60444 A* (540)  
(800) 1055398 

 

(731) WENGER S.A.  
Route de Bâle 63, CH-2800 Delémont,  
Switzerland 

(540)  (591) Black, white 

 

(511) 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 63344 A 
(800) 1081841 
(731) H&M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, 
Sweden 

(540)  

 

(591) Black, white 
(511) 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 
_________________________________________ 
 

(591) Black, white 
(511) 18, 25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 59625 A* 
(800) 1048202 
(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel,  
Switzerland 

(540) 

PROCLICK 
(591) Black, white 
(511) 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 59995 A* 
(800) 1051347D 
(731) PWC BUSINESS TRUS 

300 Madison Avenue New York NY 10017,  
USA 
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(260) AM 2011 60789 A 
(800) 1059081 
(151) 2010 11 03 
(181) 2020 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60790 A 
(800) 1059110 
(151) 2010 10 29 
(181) 2020 10 29 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60792 A 
(800) 1059112 
(151) 2010 10 27 
(181) 2020 10 27 
(511) 03, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60793 A 
(800) 1059124  
(151) 2010 10 08 
(181) 2020 10 08 
(511) 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60795 A 
(800) 1059157 
(151) 2010 11 17 
(181) 2020 11 17 
(511) 01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60797 A 
(800) 1059215 
(151) 2010 10 19 
(181) 2020 10 19 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60798 A 
(800) 1059216 
(151) 2010 10 19 
(181) 2020 10 19 
(511) 05 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
(260) AM 2011 60799 A 
(800) 1059239 
(151) 2010 11 02 
(181) 2020 11 02 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60806 A 
(800) 1059245 
(151) 2010 09 26 
(181) 2020 09 26 
(511) 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60896 A 
(800) 1059847 
(151) 2010 11 12 
(181) 2020 11 12 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60897 A 
(800) 1059848 
(151) 2010 10 25 
(181) 2020 10 25 
(511) 29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60900 A 
(800) 1059890 
(151) 2010 11 04 
(181) 2020 11 04 
(511) 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60901 A 
(800) 1059892 
(151) 2010 09 20 
(181) 2020 09 20 
(511) 31, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60902 A 
(800) 1059896 
(151) 2010 04 23 
(181) 2020 04 23 
(511) 01, 02, 03, 06, 11, 17, 19, 24, 27, 35, 37, 38,  

39, 41 
_________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  

romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 



                                                     sasaqonlo niSnebi 
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(260) AM 2011 60903 A 
(800) 1059899 
(151) 2010 06 11 
(181) 2020 06 11 
(511) 07, 25, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60904 A 
(800) 1059901 
(151) 2010 07 20 
(181) 2020 07 20 
(511) 10, 20, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60905 A 
(800) 1059907 
(151) 2010 08 04 
(181) 2020 08 04 
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60906 A 
(800) 1059908 
(151) 2010 09 02 
(181) 2020 09 02 
(511) 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60907 A 
(800) 1059927 
(151) 2010 11 04 
(181) 2020 11 04 
(511) 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60908 A 
(800) 1059928 
(151) 2010 11 04 
(181) 2020 11 04 
(511) 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60909 A 
(800) 1059929 
(151) 2010 11 04 
(181) 2020 11 04 
(511) 28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60980 A 
(800) 1060530 
(151) 2010 05 28 
(181) 2020 05 28 
(511) 03, 05, 18, 25 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 60981 A 
(800) 1060544 
(151) 2010 08 04 
(181) 2020 08 04 
(511) 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60982 A 
(800) 1060557 
(151) 2010 09 09 
(181) 2020 09 09 
(511) 03, 14, 18, 25, 26, 35, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60983 A 
(800) 1060568 
(151) 2010 10 07 
(181) 2020 10 07 
(511) 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60984 A 
(800) 1060592 
(151) 2010 11 03 
(181) 2020 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60985 A 
(800) 1060593 
(151) 2010 11 03 
(181) 2020 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60986 A 
(800) 1060594 
(151) 2010 11 03 
(181) 2020 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 60993 A 
(800) 1060595 
(151) 2010 11 03 
(181) 2020 11 03 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61000 A 
(800) 706741 
(151) 2008 09 30 
(181) 2018 09 30 
(511) 29, 30, 32 
_________________________________________ 
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(260) AM 2011 61007 A 
(800) 840195 
(151) 2004 06 22 
(181) 2014 06 22 
(511) 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61127 A 
(800) 1061766 
(151) 2010 07 06 
(181) 2020 07 06 
(511) 29, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61128 A 
(800) 1061808 
(151) 2010 09 01 
(181) 2020 09 01 
(511) 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61129 A 
(800) 1061830 
(151) 2010 11 02 
(181) 2020 11 02 
(511) 06, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61132 A 
(800) 1061863 
(151) 2010 11 26 
(181) 2020 11 26 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61133 A 
(800) 1061902 
(151) 2010 11 02 
(181) 2020 11 02 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61135 A 
(800) 1061942 
(151) 2010 07 29 
(181) 2020 07 29 
(511) 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61136 A 
(800) 1062001 
(151) 2010 11 26 
(181) 2020 11 26 
(511) 03 
_________________________________________ 

(260) AM 2011 61137 A 
(800) 1062032 
(151) 2010 11 26 
(181) 2020 11 26 
(511) 03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61138 A 
(800) 1062087 
(151) 2010 10 01 
(181) 2020 10 01 
(511) 11, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61139 A 
(800) 1062118 
(151) 2010 11 18 
(181) 2020 11 18 
(511) 33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2011 61140 A 
(800) 1062119 
(151) 2010 11 18 
(181) 2020 11 18 
(511) 33 
_________________________________________ 
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 
 

da geografiuli aRniSvnebi 
 

lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis 

safuZvelze saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa 

kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-12 km. #6). 
 
 
 
 
saidentifikacio nomeri: 896/06   

saerTaSoriso registraciis nomeri: 898 

saerTaSoriso registraciis TariRi: 2011 01 03 

ganacxadis Setanis TariRi: 2011 04 08 

adgilwarmoSobis dasaxeleba:   CHILE HABANERO DE LA PENÍNSULA  
                            DE YUCATÁN 

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis 

registracia:  
31 – Protection applies in respect of the fruit and  the products  derived  from Chile Habanero de la 

Península de Yucatán produced on the Yucatan Peninsula. Specifically, the protected finished 
products are the following; fresh, whether ripe or unripe; pickled; in the form of a paste; dried,  
whether whole or powdered; in the form of a sauce 

ganmcxadeblis saxeli da misamarTi: The Mexican State  
Periférico Sur N3106, Jardines del Pedregal Deleg.  
Álvaro Obregón 01900 México D.F. Mexico 

__________________________________________________________________________________ 
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registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxelebebi 

 

 
 
 

რეგისტრაციის  № 822  
 
რეგისტრაციის  თარიღი: 2011.12.13 
 
ადგილწარმოშობის დასახელება:  nabeRlavi 

 
საქონლის დასახელება რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:   
კლასი  32 _ ნატურალური მინერალური წყალი. 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი:  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 
განსაკუთრებული თვისებები: 
მინერალური წყალი ,,ნაბეღლავი’’ არის ნახშირორჟანგიანი ჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი 
მინერალური წყალი საერთო მინერალიზაციით 2,5-12 გ/დმ3. წყლის ტემპერატურა – 12-18°C. 
ნაბეღლავი ხასიათდება უნიკალური სამკურნალო და პროფილაქტიკური თვისებებით და გამოიყე-
ნება საჭმლის მომნელებელ ორგანოთა, ღვიძლის, ნაღვლისა და შარდის სადინარების დაავადებათა, 
აგრეთვე, ნივთიერებათა ცვლის მოშლის დროს. 
 
qimiuri Semadgenloba: 

C1513T
Ca13Mg77Na
14CL94HCOM1,4CO

7

3
6'72 °−  

 
გეოგრაფიული ადგილის მდებარეობის აღწერა: 
მინერალური წყალი ,,ნაბეღლავის’’ საბადო მდებარეობს საქართველოში, გურიის რეგიონში, 
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბეღლავის მიდამოებში, მდინარე გუბაზეულის ორივე 
ნაპირზე. მინერალური წყლის საბადო აღმოჩენილია 1905 წელს. უახლოესი დასახლებული პუნქტი – 
დაბა ჩოხატაური – 22კმ; დაშორება მნიშვნელოვანი პუნქტიდან – ქ. სამტრედია – 52 კმ; მდინარის 
აუზი ან მთათა სისტემა – მდ. სუფსის აუზი. 
 
საბადოს (წყაროს; ჭაბურღილის) ნომენკლატურა და ხაზოვანი კოორდინატები – К-38-73-Б-а; 
 

№ X Y 
1. 4647665,0 8281725,0 
2. 4647225,0 8282495,0 
3. 4646772,0 8283115,0 
4. 4647097,0 8282360,0 

 
 
 

 
_____________________________________ 

 
 

 

 



                                                    saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
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რეგისტრაციის  № 823  
 
რეგისტრაციის  თარიღი:  2011.12.21 
 
ადგილწარმოშობის დასახელება:  sairme 
 
საქონლის დასახელება რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:   
კლასი  32 _ ნატურალური მინერალური წყალი. 
 
განმცხადებლის დასახელება და მისამართი:  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 
განსაკუთრებული თვისებები: 
ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით საირმის მინერალური წყლები წარმოდგენილია სამი ჯგუფით, 
რომელთა მიხედვითაც განხორციელდა მარაგების შეფასება და დამტკიცება.  
პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება №№ 1, 3ა, 8 (ჭაბ. №27) წყაროებისა და №68 ჭაბურღილის ნახშირმჟავა, 
კაჟმჟავა, დაბალმინერალიზებული (2,4-4 გ/ლ), ჰიდროკარბონატულ ნატრიუმ-კალციუმიანი ცივი 
წყლები და წყარო „ნამარნევი“ (სილამაზის წყარო), რომელიც ხასიათდება დაბალი მინერალი-
ზაციით (1,2-1,4 გ/ლ) და დარიშხანის შემცველობით (0,7-1,0 მგ/ლ).  
მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება №3ბ  და №7 (ჭაბ. №56) წყაროების ნახშირმჟავა, კაჟმჟავა, დაბალმინე-
რალიზებული (3-5,6), ჰიდროკარბონატულ ნატრიუმ-კალციუმიანი ცივი წყლები.  
მესამე ჯგუფს მიეკუთვნება №4 და №5  (წყარო №2 ) ჭაბურღილების ნახშირმჟავა, კაჟმჟავა, საშუალო 
მინერალიზაციის (8-10,5 გ/ლ) ჰიდროკარბონატულ ნატრიუმიანი ცივი წყლები. 
 
qimiuri Semadgenloba: 
  

C21T
15Mg19aC65Na

3SO61CL80HCOMCO 43
53,2 °  

 
გეოგრაფიული ადგილის მდებარეობის აღწერა:  
საირმის მინერალური წყლების წარმოშობის ადგილია კურორტ საირმის ტერიტორია, ის ადგილი, 
სადაც ისტორიულად ცნობილი იყო მათი გამოსავლები.  
საირმის მინერალური წყლის საბადო მდებარეობს იმერეთის რეგიონში, ბაღდათის რაიონში, 
რაიონული ცენტრიდან სამხრეთ-დასავლეთით 27 კმ-ში. აჭარა-იმერეთის (მესხეთის) ქედის ჩრდილო 
ფერდზე და მოიცავს წაბლარას წყლის ზემო წელის აუზს. ჩრდილო  განედის 41°54´ და აღმოსავლეთ 
გრძედის 42°44´ კოორდინატებზე, მდ. წაბლარას წყლის ორივე ნაპირზე.  
საბადო მდებარეობს მდ. წაბლარას წყალსა და მისი მარჯვენა შენაკადის, მდ. ნამარნევის შეერთების 
უბანში და მთლიანად მოიცავს კურორტ საირმის ტერიტორიას.  
საირმის ჰიდრომინერალური მეურნეობა წარმოდგენილია ოთხი წყაროთი (№№ 1, 3ა, 3ბ და 
„ნამარნევი“) და ხუთი ჭაბურღილით (№4 №5 (წყარო №2), № 56 (წყარო №7), №27 (წყარო №8) და №68. 
საბადოს ტერიტორიაზე განვითარებულია შუაეოცენური მასიური ტუფები და ტუფქვიშაქვები. 
რომლებითაც აგებულია განედური მიმართების საირმის ანტიკლინი. 
 

 
 

 
_____________________________________ 
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                                                    saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
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registrirebuli geografiuli aRniSvnebi 
 

რეგისტრაციის  № 1 

 

რეგისტრაციის  თარიღი: 2011.12.13 

 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  ჭაჭა  

 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია:  
კლასი  33 _ ყურძნის ჭაჭისაგან დამზადებული არაყი 
 

განმცხადებლის დასახელება და მისამართი:  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 
 
 

განსაკუთრებული თვისებები და დამზადების მეთოდის აღწერა: 
1. “ჭაჭა” არის ქართული ტრადიციული სპირტიანი სასმელი _ ჭაჭის არაყი. 
2. ორგანოლეპტიკურად „ჭაჭა“ არის გამჭვირვალე, უფერო სითხე, რომელსაც კარგად აქვს გამოხა-   
ტული დამახასიათებელი არომატი და გემო. დავარგებულ „ჭაჭას“ შესაძლოა ჰქონდეს შეფერილო-   
ბა უფერულიდან მუქ ჩალისფრამდე. 

3. აქროლადი ნივთიერებების შემცველობა „ჭაჭაში“ არ უნდა იყოს 1,4 გრამზე ნაკლები 1 ლიტრ 
აბსოლუტურ ალკოჰოლში. 

4. სარეალიზაციოდ გამზადებული “ჭაჭის“ მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 40%-ზე  
ნაკლები. 

 

ყურძნის ჯიშები და ხარისხი: 
„ჭაჭის“ დასამზადებლად დასაშვებია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ მევენახეობის ზონებსა და 
ქვეზონებში ღვინის დასამზადებლად დაშვებული ყურძნის ჯიშების გამოყენება. 
გამოყენებული ყურძენი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა იმ მოთხოვნას, რომლებიც დადგენილია 
ღვინის დასამზადებლად განკუთვნილი ყურძნისათვის. 
 
 

გამოხდის პროცესი და დავარგება: 
ქართული ჭაჭის არაყი – “ჭაჭა” მიიღება დადუღებული, გამოწნეხილი ან გამოუწნეხავი ყურძნის 
ჭაჭის გამოხდით პირდაპირ წყლის ორთქლით ან წყლის დამატების შემდეგ. დასაშვებია ყურძნის 
ჭაჭაზე ღვინის ლექის დამატება. ასევე დასაშვებია ჭაჭის ექსტრაგირებით მიღებული სპირტ-
წყალხსნარის გამოხდა და/ან ზემოაღწერილი წესებით მიღებული სპირტების ხელმეორე გამოხდა. 
მიღებულ ნახადში სპირტის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 75 მოცულობით პროცენტს. 
 

გემოვნური თვისებების გაუმჯობესების მიზნით, დასაშვებია „ჭაჭის“ არომატიზირება ბუნებრივი 
არომატიზატორების გამოყენებით. არომატიზირება აუცილებლად უნდა ჩანდეს პროდუქტის 
დასახელებაში ან აღნიშნულ იქნეს „ჭაჭის“ ეტიკეტზე. 
 

დასაშვებია „ჭაჭის“ დავარგება სხვადასხვა ზომის მუხის ან სხვა ხის ჭურჭელში, ან ხის მერქანზე 
დაყოვნებით. 
 

აკრძალული ოპერაციები და ნივთიერებები - დაუშვებელია “ჭაჭაზე“ სხვა, ნებისმიერი წარმოშობის 
სპირტის დამატება გარდა „ჭაჭის“ სპირტისა. ასევე დაუშვებელია „ჭაჭის“ წარმოებისათვის 
განკუთვნილი ყურძნის ჭაჭის შაქრიანობის და/ან სპირტიანობის ხელოვნური გაზრდა ნებისმიერი 
საშუალებით. 

 

 

წარმოების გეოგრაფიული არეალი: 
 

1. „ჭაჭის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს საქართველოს მევენახე- 
    ობის შემდეგ ზონებსა და ქვეზონებში გაშენებული ვენახებიდან: 

 

 კახეთი 
 ქართლი  
 მესხეთი  
 იმერეთი 
 რაჭა 

 ლეჩხუმი 
 გურია 
 სამეგრელო 
 აფხაზეთი 
 აჭარა 

2. „ჭაჭის“ გამოხდა, დავარგება და ჩამოსხმა დასაშვებია მევენახეობის წარმოშობის ზონის გარეთ, 
    მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში. 
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რეგისტრაციის  № 2 
 

რეგისტრაციის  თარიღი: 2011.12.13 
 

გეოგრაფიული აღნიშვნა:  ჩურჩხელა 
 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია:  
კლასი  29 _  ყურძნის ან თუთის შესქელებულ ტკბილში ამოვლებული ძაფზე ასხმული ნიგოზი, 

თხილი, ნუშის გულები, გოგრის გარჩეული თესლი ან მათი ნატეხები და/ან 
სხვადასხვა ხილის   ჩირი. 

 
 

განმცხადებლის დასახელება და მისამართი:  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159  თბილისი (GE)
 
 

განსაკუთრებული თვისებები და დამზადების მეთოდის აღწერა 
მზა პროდუქტისა და ნედლეულის დახასიათება: 
ქართული ტრადიციული ტკბილეული „ჩურჩხელა“ არის ყურძნის ან თუთის შესქელებულ ტკბილში 
ამოვლებული ძაფზე ასხმული ნიგოზი, თხილი, ნუშის გულები, გოგრის გარჩეული თესლი ან მათი 
ნატეხები, და/ან სხვადასხვა ხილის ჩირი. 
 

forma: 
სტანდარტული „ჩურჩხელის“ სიგრძე 20-დან 35 სმ-მდეა. დიამეტრი _ 1,5-4 სმ. ამასთან, 
გამონაკლისის სახით დასაშვებია არასტანდარტული სიგრძის  „ჩურჩხელის“ წარმოებაც. 
 

organoleptika: 
შესქელებული და გამშრალი ტკბილისა და შესაბამისი ნედლეულის დამახასიათებელი სასიამოვნო, 
ტკბილი გემო; კონსისტენცია - რბილი, მკვრივი და ელასტიკური. 

 
 

შესქელებული ტკბილის მომზადება და ჩურჩხელის ამოვლება 
 

შესქელებული ტკბილის მოსამზადებლად ყურძნის და/ან თუთის ტკბილს აცხელებენ პირდაპირ 
ცეცხლზე წამოდუღებამდე. ამ დროს ტკბილს მოუკიდებენ ფქვილს, ურევენ და აგრძელებენ 
გაცხელებას სასურველი კონსისტენციის მიღებამდე.  
აღმოსავლეთ საქართველოში (კახეთი, ქართლი, მესხეთი) მიღებული ყურძნის ტკბილის შემთხვევაში 
გამოიყენება პურის ფქვილი და მიღებულ შესქელებულ ტკბილს „თათარა“ ეწოდება. სამცხე-ჯავა-
ხეთშიც პურის ფქვილი გამოიყენება თუთის ტკბილის შესასქელებლად. დასავლეთ საქართველოში 
(რაჭა, ლეჩხუმი, გურია, სამეგრელო, აფხაზეთი, აჭარა) კი გამოიყენება სიმინდის ფქვილი და მიღე-
ბულ შესქელებულ ტკბილს „ფელამუში“ ჰქვია. 
წინასწარ გამზადებულ ნიგვზის, თხილის, გოგრის, ნუშის გულების ან მათი ნატეხების, და/ან ხილის 
ჩირის ასხმულას რამდენჯერმე ამოავლებენ თათარაში (კახური ან ქართლური ჩურჩხელის 
შემთხვევაში) ან ფელამუშში (იმერული, რაჭული, ლეჩხუმური, გურული, მეგრული, აფხაზური ან 
აჭარული ჩურჩხელის შემთხვევაში) ან თუთის შესქელებულ ტკბილში და კიდებენ ჰაერზე გასაშრო-
ბად. რამდენიმე დღეში, მას შემდეგ, რაც ჩურჩხელა შეშრება, დასაშვებია მისი რეალიზაცია. 
 
 

წარმოების გეოგრაფიული არეალი: 
1. „ჩურჩხელის“ დასამზადებლად გამოიყენება სხვადასხვა წარმოშობის ნიგოზი, თხილი, გოგრის  
    თესლი, ნუში ან ხილის ჩირი. 
 

2. შესქელებული ყურძნის ტკბილის (თათარა, ფელამუში) დასამზადებლად გამოყენებული ყურძენი  
    მოწეულ უნდა იქნეს საქართველოს მევენახეობის შემდეგ ზონებსა და ქვეზონებში გაშენებული  
    ვენახებიდან: 
 

   კახეთი 
   ქართლი  
   მესხეთი  
   იმერეთი 
   რაჭა 

 ლეჩხუმი 
 გურია 
 სამეგრელო 
 აფხაზეთი 
 აჭარა 

 

3. თუთის ჩურჩხელის შემთხვევაში, გამოიყენება სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე მოწეული თუთის 
    ტკბილი. 
 

4. ჩურჩხელის დამზადება დასაშვებია წარმოშობის მევენახეობის ზონის გარეთაც, მაგრამ მხოლოდ  
    საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში. 
 
 



 
 
 

                                         
 

#24   26.12.2011 
 

41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2001 14007 R1 
(156) 2011 09 12 
(186) 2021 09 12 
(732) ევიაპ საბუნ იაღ გლისერინ სანაი ვე  

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
აიაზაღა, ჯენდერე იოლუ N10/A 80670  
ლევენთი, სტამბოლი, თურქეთი 

_________________________________________ 
  
(111) M 2001 14022 R1 
(156) 2011 10 01 
(186) 2021 10 01 
(732) პრეპარადოს ალიმენტისიოს, ს.ა. 

პლაზა ეუროპა, ნუმერო 41, პლანტა 16,  
ლოსპიტალეტ დე ლიობრეგატი  
(ბარსელონა), ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14121 R1 
(156) 2011 10 31 
(186) 2021 10 31 
(732) პრეპარადოს ალიმენტისიოს, ს.ა. 

პლაზა ეუროპა, ნუმერო 41, პლანტა 16,  
ლოსპიტალეტ დე ლიობრეგატი  
(ბარსელონა), ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14153 R1 
(156) 2011 11 19 
(186) 2021 11 19 
(732) იმპერიალ ტობაკო უკრაინ 

ულ. აკადემიკა ზაბოლოტნოგო 35,  
კიევი 0326, უკრაინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2001 14166 R1 
(156) 2011 12 04 
(186) 2021 12 04 
(732) შურ ინკორპორეიტიდ 

5800 უესტ თაუპი ავენიუ, ნაილზი, 
ილინოისი 60714-4608, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14244 R1 
(156) 2012 01 08 
(186) 2022 01 08 
(732) ფუჯიცუ ლიმიტიდ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1015, კამიკოდანაკა, ნაკაჰარა-კუ,  
კავასაკი-ში, კანაგავა 211, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14245 R1 
(156) 2012 01 08 
(186) 2022 01 08 
(732) ფუჯიცუ ლიმიტიდ 

1015, კამიკოდანაკა, ნაკაჰარა-კუ,  
კავასაკი-ში, კანაგავა 211, იაპონია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14593 R1 
(156) 2012 08 15 
(186) 2022 08 15 
(732) პ. ტ. ჰანჯაია მანდალა სამპოერნა ტბკ. 

ჯალან რუნგკუტ ინდასტრი რაია 18,  
სურაბაია - 60293, ინდონეზია 

_________________________________________ 
 
(111) M 2002 14594 R1 
(156) 2012 08 15 
(186) 2022 08 15 
(732) პ. ტ. ჰანჯაია მანდალა სამპოერნა ტბკ. 

ჯალან რუნგკუტ ინდასტრი რაია 18,  
სურაბაია - 60293, ინდონეზია 

_________________________________________ 
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(111) M 1995 001019 R1 
(732) რეინ ხემი კორპორეიშენ ( ნიუ-ჯერზის  

კორპორაცია) 
145 პარკერ კურტი, ჩარდონი, ოჰაიო  
44024, აშშ 

(770) ფლექსის ამერიკა,ლ.პ., დელავერის  
შტატის შეზღუდული პასუხისმგებ- 
ლობის კომპანია 
575 მერივილ სენტრ დრაივი,  
სენტ-ლუისი, მისური, აშშ 

(580) 2011-12-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 011781 R1 
(732) ვივა მედია გმბჰ 

შტრალაუერ ალეე 6, D-10245 ბერლინი,  
გერმანია 

(770) ვივა მიუზიკ ფერნსეჰენ გმბჰ & კო.კგ 
შტრალაუერ ალეე, D-10245 ბერლინი,  
გერმანია 

(580) 2011-12-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 014146 R1 
(732) ტიკიტმასტერ გრუპ, ინკ. 

3701 უილშირ ბულვარი,  
ლოს-ანჯელესი, CA 90010, აშშ 

(770) ტიკიტმასტერ კორპორეიშენ  
(ილინოისის კორპორაცია) 
3701 უილშირ ბულვარი,  
ლოს-ანჯელესი, CA 90010, აშშ 

(580) 2011-12-05 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 014146 R1 
(732) ტიკიტმასტერ 

8800 სანსეტ ბულვარი, უესტ- 
ჰოლივუდი, კალიფორნია 90069, აშშ 

(770) ტიკიტმასტერ გრუპ, ინკ. 
3701 უილშირ ბულვარი, ლოს- 
ანჯელესი, CA 90010, აშშ 

(580) 2011-12-05 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 014146 R1 
(732) ტიკიტმასტერ ინტერტეიმენტ, ლლკ 

9348 სივიკ სენტერ დრაივი, ბევერლი- 
ჰილზი, კალიფორნია 90210, აშშ 

(770) ტიკიტმასტერ ინტერტეიმენტ, ინკ. 
8800 სანსეტ ბულვარი, უესტ- 

 
 
 
 
 
 
ჰოლივუდი, კალიფორნია 90069, აშშ 

(580) 2011-12-05 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 014146 R1 
(732) ლაივ ნეიშენ ინტერტეიმენტ, ინკ. 

9348 სივიკ სენტერ დრაივი, ბევერლი- 
ჰილზი, კალიფორნია 90210, აშშ 

(770) ტიკიტმასტერ ინტერტეიმენტ, ლლკ 
9348 სივიკ სენტერ დრაივი, ბევერლი- 
ჰილზი, კალიფორნია 90210,  
აშშ 

(580) 2011-12-05 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 014153 R1 
(732) იმპერიალ ტობაკო უკრაინე 

ულ. აკადემიკა ზაბოლოტნოგო 35,  
კიევი 0326, უკრაინა 

(770) კომპანია უცხოური ინვესტიციით  
„რეემტსმა-უკრაინა“ 
25, ინსტიტუტსკა სტრიტი, 01021  
კიევი, უკრაინა 

(580) 2011-12-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014572 R 
(732) ბუბუტეიშვილი ელგუჯა 

ფალიაშვილის ქ. 62, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(770) სს „სარაჯიშვილი“ 
სარაჯიშვილის გამზ. 4, 0153, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2011-12-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004550 R1 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ & კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19898, აშშ 

(580) 2011-12-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004551 R1 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

uflebebis sruli gadacema 
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(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ & კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19898, აშშ 

(580) 2011-12-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004589 R1 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურზ & კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19898, აშშ 

(580) 2011-12-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006783 R1 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

(770) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურზ & კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19898, აშშ 

(580) 2011-12-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007895 R1 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

(770) ე.ი. დიუ პონტ დე ნემურ ენდ კომპანი 
1007 მარკეტ სტრიტ, უილმინგტონი,  
DE 19898, აშშ 

(580) 2011-12-01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008752 R1 
(732) სან მიგელ ბრევინგ ინტრნეშენელ  

ლიმიტიდ 
რომასკო პლეისი, უიკჰემს კეი 1, როუდ- 
ტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინიის  
კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი),  
c/o 9/F სიტიმარკ ბილდინგ 28 იუენ შუნ  
სირკუიტი, შა ტინი, NTCitimark Building 
28 Yuen Shum Circuit, Sha Tin, NT, ჰონ- 
კონგი ჩინეთის სახალხო რესპუბლი- 
კის სპეციალური ადმინისტრაციუ- 
ლი რეგიონი 

(770) სან მიგელ კორპორეიშენ 
40, სან მიგელ ავენიუ, მანდალუიონგ  
სიტი, მეტრო მანილა, ფილიპინები 

(580) 2011-12-06 
_________________________________________ 
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mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba 

  
  

222 ჰარტრი ავენიუ, ევენსტონი,  (111) M 1995 001019 R1 
ილინოისი 60202-3696, აშშ (732) ფლექსის ამერიკა, ლ.პ., დელავერის  

(580) 2011-12-12 შტატის შეზღუდული პასუხისმგებ- 
_________________________________________ ლობის კომპანია 
 575 მერივილ სენტრ დრაივი, სენტ- 

ლუისი, მისური, აშშ (111) M 2007 017557 R 
(770) ფლექსის ამერიკა, ლ.პ., დელავერის  (732) შ.პ.ს. ,,ასფარმა - საქართველოს  

შტატის შეზღუდული პასუხისმგებ- ფარმაცევტული კომპანია" 
ლობის კომპანია მეტეხის ქ. 22, 0103, თბილისი,  
260 სპრინგსაიდ დრაივ, აკრონი, ოჰაიო,  საქართველო 
აშშ (770) შპს „ასფარმა“ - საქართველოს  

(580) 2011-12-06 ფარმაცევტული კომპანია 
_________________________________________ შევჩენკოს ქ., 12, 0108, თბილისი,  
 საქართველო 

(580) 2011-12-01 (111) M 2001 014022 R1 
_________________________________________ (732) პრეპარადოს ალიმენტისიოს, ს.ა. 
 პლაზა ეუროპა, ნუმერო 41, პლანტა 16,  

ლ' ჰოსპიტალეტ დე ლიობრეგატი   
(ბარსელონა), ესპანეთი 

(770) პრეპარადოს ალიმენტისიოს, ს.ა. 
ხოსეპ ტარადელას, 38, E-08029  
ბარსელონა, ესპანეთი 

(580) 2011-12-06 
_________________________________________ 
  
(111) M 2001 014121 R1 
(732) პრეპარადოს ალიმენტისიოს, ს.ა. 

პლაზა ეუროპა, ნუმერო 41, პლანტა 16,  
ლოსპიტალეტ დე ლიობრეგატი  
(ბარსელონა), ესპანეთი 

(770) პრეპარადოს ალიმენტისიოს, ს.ა. 
ხოსეპ ტარადელას, 38, E-08029  
ბარსელონა, ესპანეთი 

(580) 2011-12-06 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 014146 R1 
(732) ტიკიტმასტერ ინტერტეიმენტ, ინკ. 

8800 სანსეტ ბულვარი, უესტ- 
ჰოლივუდი, კალიფორნია 90069, აშშ 

(770) ტიკიტმასტერ 
8800 სანსეტ ბულვარი, უესტ- 
ჰოლივუდი, კალიფორნია 90069, აშშ 

(580) 2011-12-05 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 014166 R1 
(732) შურ ინკორპორეიტიდ 

5800 უესტ თაუპი ავენიუ, ნაილზი,  
ილინოისი 60714-4608, აშშ 

(770) შურ ინკორპორეიტიდ 
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sistemuri saZiebeli 
 

gamogonebebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa  

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 01 D 45/02, 45/26 P 2011 5358 B AP 2011 10798 A 
A 01 D 46/04 P 2011 5363 B AP 2011 11769 A 
A 22 C 13/00 P 2011 5367 B AP 2011 11351 A 
A 23 F 3/00 P 2011 5365 B AP 2011 11162 A 
A 61 K 31/44; A 61 K 31/4412; A 61 K 31/4704; A 61 P 9/00; 
A 61 P 11/00; A 61 P 13/12; A 61 P 29/00; A 61 P 43/00 P 2011 5364 B AP 2011 10419 A 

A 61 K 36/00 P 2011 5360 B AP 2011 11695 A 
A 61 K 36/00 P 2011 5361 B AP 2011 11696 A 
B 66 B 1/00; B 66 B 1/24 P 2011 5362 B AP 2011 11348 A 
C 07 C 311/08; C 07 C 233/43; C 07 D 215/26; C 07 D 215/60; 
A 61 K 31/18; A 61 P 29/00; A 61 P 37/08; A 61 P 11/08;  
C 07 C 217/48; C 07 C 255/13; C 07 C 271/16 

P 2011 5357 B AP 2011 10913 A 

C 07 D 409/12; A 61 K 31/192; A 61 P 3/10 P 2011 5359 B AP 2011 11077 A 
C 07 K 14/47; A 61 K 38/16 P 2011 5356 B AP 2011 10770 A 
C 12 G 1/02 P 2011 5366 B AP 2011 11184 A 
F 02 B 57/10; F 02 B 73/00; F 01 B 13/06, 1/12 P 2011 5354 B AP 2011 9468 A 
F 02 B 57/10; F 02 B 73/00 P 2011 5355 B AP 2011 9766 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis 
nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2011 5354 B AP 2011 9468 A F 02 B 57/10; F 02 B 73/00; F 01 B 13/06, 1/12 
P 2011 5355 B AP 2011 9766 A F 02 B 57/10; F 02 B 73/00 
P 2011 5356 B AP 2011 10770 A C 07 K 14/47; A 61 K 38/16 

P 2011 5357 B AP 2011 10913 A 
C 07 C 311/08; C 07 C 233/43; C 07 D 215/26; C 07 D 215/60; 
A 61 K 31/18; A 61 P 29/00; A 61 P 37/08; A 61 P 11/08;  
C 07 C 217/48; C 07 C 255/13; C 07 C 271/16 

P 2011 5358 B AP 2011 10798 A A 01 D 45/02, 45/26 
P 2011 5359 B AP 2011 11077 A C 07 D 409/12; A 61 K 31/192; A 61 P 3/10 
P 2011 5360 B AP 2011 11695 A A 61 K 36/00 
P 2011 5361 B AP 2011 11696 A A 61 K 36/00 
P 2011 5362 B AP 2011 11348 A B 66 B 1/00; B 66 B 1/24 
P 2011 5363 B AP 2011 11769 A A 01 D 46/04 

P 2011 5364 B AP 2011 10419 A A 61 K 31/44; A 61 K 31/4412; A 61 K 31/4704; A 61 P 9/00;  
A 61 P 11/00; A 61 P 13/12; A 61 P 29/00; A 61 P43/00 

P 2011 5365 B AP 2011 11162 A A 23 F 3/00 
P 2011 5366 B AP 2011 11184 A C 12 G 1/02 
P 2011 5367 B AP 2011 11351 A A 22 C 13/00 
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ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2006 009468 AP 2011 9468 A P 2011 5354 B 
AP 2006 009766 AP 2011 9766 A P 2011 5355 B 
AP 2006 010419 AP 2011 10419 A P 2011 5364 B 
AP 2006 010770 AP 2011 10770 A P 2011 5356 B 
AP 2008 010798 AP 2011 10798 A P 2011 5358 B 
AP 2007 010913 AP 2011 10913 A P 2011 5357 B 
AP 2007 011077 AP 2011 11077 A P 2011 5359 B 
AP 2009 011162 AP 2011 11162 A P 2011 5365 B 
AP 2009 011184 AP 2011 11184 A P 2011 5366 B 
AP 2009 011348 AP 2011 11348 A P 2011 5362 B 
AP 2009 011351 AP 2011 11351 A P 2011 5367 B 
AP 2010 011695 AP 2011 11695 A P 2011 5360 B 
AP 2010 011696 AP 2011 11696 A P 2011 5361 B 
AP 2010 011769 AP 2011 11769 A P 2011 5363 B 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso 
klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri 

(10) 

01-01 D 2011 484 S AD 2011 641 S 
09-03 D 2011 482 S AD 2011 621 S 
11-01 D 2011 481 S AD 2011 642 S 
15-01 D 2011 483 S AD 2011 638 S 

 

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri 

(10) 

saerTaSoriso 
klasifikaciis indeqsi 

(51) 

D 2011 481 S AD 2011 642 S 11-01 
D 2011 482 S AD 2011 621 S 09-03 
D 2011 483 S AD 2011 638 S 15-01 
D 2011 484 S AD 2011 641 S 01-01 

 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa  

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2010 000621 AD 2011 621 S D 2011 482 S 
AD 2011 000638 AD 2011 638 S D 2011 483 S 
AD 2011 000641 AD 2011 641 S D 2011 484 S 
AD 2011 000642 AD 2011 642 S D 2011 481 S 
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sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis nomris, ganacxadis nomris, 

ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 

 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
Nnomeri (260) 

biuletenis 
Nnomeri 

M 2011 22029 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22030 R AM  2010 57394 AM 2011 57394 A #14(330) 2011 
M 2011 22031 R AM  2010 57768 AM 2011 57768 A #14(330) 2011 
M 2011 22032 R AM  2010 58413 AM 2011 58413 A #10(326) 2011 
M 2011 22034 R AM  2010 59070 AM 2011 59070 A #11(327) 2011 
M 2011 22035 R AM  2010 59072 AM 2011 59072 A #13(329) 2011 
M 2011 22036 R AM  2010 59161 AM 2011 59161 A #11(327) 2011 
M 2011 22037 R AM  2010 59279 AM 2011 59279 A #15(331) 2011 
M 2011 22038 R AM  2010 59828 AM 2011 59828 A #14(330) 2011 
M 2011 22039 R AM  2010 59829 AM 2011 59829 A #14(330) 2011 
M 2011 22040 R AM  2010 60067 AM 2011 60067 A #15(331) 2011 
M 2011 22041 R AM  2010 60197 AM 2011 60197 A #14(330) 2011 
M 2011 22042 R AM  2010 60198 AM 2011 60198 A #14(330) 2011 
M 2011 22043 R AM  2010 60580 AM 2011 60580 A #15(331) 2011 
M 2011 22044 R AM  2010 60636 AM 2011 60636 A #15(331) 2011 
M 2011 22045 R AM  2010 60643 AM 2011 60643 A #15(331) 2011 
M 2011 22046 R AM  2010 60658 AM 2011 60658 A #15(331) 2011 
M 2011 22047 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22048 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22049 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22050 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22051 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22052 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22053 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22054 R - - #24(340) 2011 
M 2011 22108 R - - #24(340) 2011 

 
gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 

 
1 2 

AM 2011 62113 A AM  2011 62113 
gamoqveynebis 

Nnomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 

AM 2011 62153 A AM  2011 62153 
1 2  AM 2011 62185 A AM  2011 62185 

AM 2011 60604 A AM  2010 60604  AM 2011 62192 A AM  2011 62192 
AM 2011 60619 A AM  2010 60619  AM 2011 62220 A AM  2011 62220 
AM 2011 61746 A AM  2011 61746  AM 2011 62259 A AM  2011 62259 
AM 2011 61747 A AM  2011 61747  AM 2011 62271 A AM  2011 62271 
AM 2011 61783 A AM  2011 61783  AM 2011 62332 A AM  2011 62332 
AM 2011 61956 A AM  2011 61956  AM 2011 62395 A AM  2011 62395 
AM 2011 62070 A AM  2011 62070  AM 2011 59228 A* AM  2010 59228 
AM 2011 62081 A AM  2011 62081  AM 2011 59799 A* AM  2010 59799 
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ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
1 2 

33 AM 2011 61956 A 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 

33 AM 2011 62113 A 
1 2  33 AM 2011 62220 A 
5  AM 2011 59228 A*  33 AM 2011 62271 A 
5 AM 2011 62113 A  34 AM 2011 60604 A 
5 AM 2011 62192 A  34 AM 2011 60619 A 
6 AM 2011 61746 A  34 AM 2011 61783 A 
6 AM 2011 61747 A  34 AM 2011 62113 A 
9 AM 2011 61746 A  35 AM 2011 61746 A 
9 AM 2011 61747 A  35 AM 2011 61747 A 
9 AM 2011 62070 A  35 AM 2011 62113 A 
9 AM 2011 62259 A  35 AM 2011 62153 A 

11 AM 2011 61746 A  35 AM 2011 62185 A 
11 AM 2011 61747 A  35 AM 2011 62259 A 
14 AM 2011 61746 A  35 AM 2011 62332 A 
14 AM 2011 61747 A  36  AM 2011 59799 A* 
16 AM 2011 61746 A  36 AM 2011 61746 A 
16 AM 2011 61747 A  36 AM 2011 61747 A 
16 AM 2011 62192 A  36 AM 2011 62113 A 
16 AM 2011 62395 A  37 AM 2011 61746 A 
18 AM 2011 61746 A  37 AM 2011 61747 A 
18 AM 2011 61747 A  37 AM 2011 62259 A 
18 AM 2011 62113 A  38 AM 2011 61746 A 
20 AM 2011 61746 A  38 AM 2011 61747 A 
20 AM 2011 61747 A  39 AM 2011 61746 A 
21 AM 2011 61746 A  39 AM 2011 61747 A 
21 AM 2011 61747 A  41 AM 2011 61746 A 
25 AM 2011 61746 A  41 AM 2011 61747 A 
25 AM 2011 61747 A  41 AM 2011 62192 A 
25 AM 2011 62332 A  42 AM 2011 61746 A 
28 AM 2011 61746 A  42 AM 2011 61747 A 
28 AM 2011 61747 A  42 AM 2011 62070 A 
29 AM 2011 62113 A  43 AM 2011 62113 A 
29 AM 2011 62153 A  43 AM 2011 62185 A 
30 AM 2011 62081 A  43 AM 2011 62271 A 
30 AM 2011 62153 A  44 AM 2011 62192 A 
30 AM 2011 62185 A  44 AM 2011 62259 A 
31 AM 2011 62113 A  45 AM 2011 61746 A 
32 AM 2011 62113 A  45 AM 2011 61747 A 
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sistemuri saZieblebi
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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) 

9 M 2011 22048 R 
9 M 2011 22108 R 
19 M 2011 22029 R 
30 M 2011 22049 R 
31 M 2011 22049 R 
32 M 2011 22054 R 
34 M 2011 22047 R 
34 M 2011 22051 R 
34 M 2011 22052 R 
34 M 2011 22053 R 
39 M 2011 22049 R 
39 M 2011 22050 R 

 
 
 
 
 



samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

24(340) 

 

biuletenebis qarTuli da inglisur-rusulenovani gamocemebis gacnoba SesaZlebelia 

saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge). 
 
 
 
 
SeniSvna: 

biuletenSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 

vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:   n. bebriSvili 

redaqtori:   a. SixaSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadoneblebi:   m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:   m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 
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xelmowerilia gamosacemad: 23.12.2011 

 

tiraJi: 40 

SekveTa #24 
 

 

 

 

 
 

 

 

dabeWdilia saqpatentSi 

mis.: 0179, Tbilisi, nino ramiSvilis q. #31 

tel.: (+995 32) 291-71-82 

www.sakpatenti.org.ge 
info@sakpatenti.org.ge 

http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.sakpatenti.org.ge/
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