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gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

samrewvelo nimuSebi 

sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
 

biuletenSi moTavsebuli masalebis gamoqveynebis 

TariRia 2008 wlis 10 aprili 

 
biuleteni gamodis TveSi orjer 



gamogonebebi 

 

ganacxadebi: ##  9686; 9760; 9533; 9458; 9816; 9798; 8638; 9557; 9248; 

8803; 9372; 8970; 8026; 5256; 9651; 10144; 10026; 9375; 9410; 

9834; 9387 

 

sasargeblo modelebi 

 

ganacxadebi:  ## 10231-10232; 10061; 10229; 9938; 10275; 10451  

 

samrewvelo nimuSebi 

 

ganacxadebi:  ## 465; 467; 459; 470; 468 

 

Semotanili patentebi 

 

patentebi:  ## 4346-4347 

 

patentebi gamogonebebze (meore publikacia) 

 

patentebi:  ## 4348-4354 

 

patentebi sasargeblo modelebze (meore publikacia) 

 

patentebi:  ## 1408-1412 

 

patentebi samrewvelo nimuSebze (meore publikacia) 

 

patenti:  # 336 
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sasaqonlo niSnebi 

 

erovnuli ganacxadebi: ## 39926-39927; 43530-43534; 43836; 43940;  

                                        44032; 44034-44038;  44041; 44073-44074;  

                                        44076; 44166; 44180-44187; 44190; 44237- 

                                        -44242; 44298-44300; 44306-44309; 44311- 

                                        -44313; 44327; 44329-44330; 44347; 44357;  

                                         44360 

 

 

saerTaSoriso ganacxadebi: ## 42056; 42915; 43387-43392; 43394-43397;  

                                                43399-43403; 43537; 43731-43732;  

                                                43735-43745; 43748; 43773-43786;  

                                                43788-43805; 43807-43810; 43812- 

                                                -43814; 43816-43818; 43820-43824; 

                                                43844-43857; 43862-43863; 43865- 

                                                -43875; 43878-43887; 43903-43917 

                                                  

 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi: ## 18318 - 18342 

saerTaSoriso registrirebuli  

 

 

sasaqonlo niSnebi: ## 39248; 40308; 40915; 41178; 41651; 41697;  

                                        41858-41859; 41864-41866; 41868-41872;  

                                        41875-41876; 41953-41954; 41957-41958;  

                                        41960; 41982-41983; 41998-41999; 42001- 

                                        -42004; 42240; 42246; 42263-42264; 42266- 

                                        -42271; 42274; 42276-42279; 42303; 42324- 

                                        -42325; 42327-42331; 42335-42337; 42339- 

                                        -42342; 42344-42345; 42347-42348; 42352- 

                                        -42362; 42364-42369; 42371-42388; 42390- 

                                        -42393; 42395-42397; 42399-42402; 42419- 

                                        -42433; 42435-42445; 42447-42456; 42458;  

                                         42485; 42493-42495; 43107 

     

 

 

 

                                   

__________________________________ 
 
*   apelaciis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadebis nomrebi aRniSnulia varskvlaviT 

** sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomrebi aRniSnulia  

     varskvlaviT 
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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis 

identifikaciisaTvis 

 

(gamogonebebi, sasargeblo modelebi) 

 
(10)  eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri; 

(11)  patentis nomeri da saxeobis kodi; 

(21)  ganacxadis saregistracio nomeri; 

(22)  ganacxadis Setanis TariRi; 

(23)  sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  

        mqone ganacxadis  Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  

        nomeri;  

(24)  TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba; 

(31)  saprioriteto ganacxadis nomeri; 

(32)  saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi; 

(33)  kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa 

nomeri saprioriteto ganacxads; 

(44)  damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis  

        gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri; 

(45)  registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi; 

(51)  saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi; 

(54)  gamogonebis dasaxeleba; 

(57)  referatis teqsti; 

(60)  srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier  gacemuli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 

iwyeba am damcavi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an 

regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac gasca es damcavi 

sabuTi; 

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

        nis TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi; 

(71)  ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)*; 

(72)  gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi); 

(73)  patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi; 

(74)  warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari;   

(85)  saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi; 

(86)  saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi; 

(87)  saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
* iuridiuli piris SemTxvevaSi Caiwereba misi saxelwodeba 
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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis 

identifikaciisaTvis 
 

(samrewvelo nimuSebi) 
 

(10)  ganacxadis gamoqveynebis nomeri; 
(11)  patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri; 
(15)  registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi; 
(18)  patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo  
        TariRi; 
(21)  ganacxadis nomeri; 
(22)  ganacxadis Setanis TariRi; 
(23)  sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  
        mqone ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  
        nomeri;  
(24)  TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba; 
(28)  samrewvelo nimuSebis raodenoba ganacxadSi; 
(30)  saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis  
       TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaT- 
       vis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi); 
(31)  saprioriteto ganacxadis nomeri; 
(32)  saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi; 
(33)  kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa  
        nomeri saprioriteto ganacxads; 
(34)  ismo-s standartis - ST.3 Sesabamisi orasoiani kodi im organiza- 
        ciis identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto  
        ganacxadi; 
(44)  samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri  
        (pirveli publikacia); 
(45)  saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli samrewvelo nimu- 
        Sis gamoqveynebis  TariRi da biuletenis nomeri; 
(51)  samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos 
kla- 
        sifikaciis klasi da qveklasi); 
(54)  samrewvelo nimuSis dasaxeleba; 
(55)  samrewvelo nimuSis gamosaxuleba; 
(57)  samrewvelo nimuSis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT; 
(62)  adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  
       SesaZlebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis SemT- 
        xvevaSi; 
(71)  ganmcxadeblis saxeli, gvari    (qveynis kodi)*, misamarTi; 
(72)  avtoris saxeli, gvari (qveynis kodi); 
(73)  patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi; 
(74)  warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi; 
(81)  Sesabamisi monawile mxareebi ** 
 II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad 
 III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad 
(85)  mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili **; 
(86)  mflobelis moqalaqeoba **; 
(87)  mflobelis sacxovrebeli adgili **; 
(88)  qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an  
        savaWro  sawarmo **   
_________________________________________________________________________________________ 
 
* iuridiuli piris SemTxvevaSi Caiwereba misi saxelwodeba 
** (81), (85), (86), (87), (88) kodebis monacemebis aRniSvnebisaTvis gamoiyeneba ismo-s standar- 
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     tis - ST.3 Sesabamisi orasoiani kodi 

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsebi 

 

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 

___________________________________________________________________________ 
 

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

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

                                        (pirveli publikacia); 

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

(21) API 0000 000000   _  Semotanil patentze ganacxadis nomeri; 

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

                                        publikacia);   

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

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

                                       nomeri  (pirveli publikacia); 

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

                                       (meore publikacia);     

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

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

                                     nomeri  (pirveli publikacia); 

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

                                 publikacia)  

 

 

 6



orasoiani kodebi da maTi Sesabamisi saxelmwifoebis, 

saerTaSoriso da regionaluri  organizaciebis dasaxeleba 

 

(ismos standarti 3) 

 
AD andora  CK kukis kunZulebi 

AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi  CL Cile 

AF avRaneTi  CM kameruni 

AG antigua da barbuda  CN CineTi 

AI angilia  CO kolumbia 

AL albaneTi  CR kosta-rika 

AM somxeTi  CU kuba 

AN antilis kunZulebi (niderlandebi)  CV mwvane koncxis kunZulebi 

AO angola  CY kviprosi 

AP sawarmoo sakuTrebis afrikis  
regionaluri organizacia 

 CZ Cexiis respublika 

AR argentina  DE germania 

AT avstria  DJ jibuti 

AU avstralia  DK dania 

AW aruba  DM dominika 

AZ azerbaijani  DO dominikelTa respublika 

BA bosnia da hercegovina  DZ alJiri 

BB barbadosi  EA evraziis sapatento organizacia
(EAPO) 

BD bangladeSi  EC ekvadori 

BE belgia  EE estoneTi 

BF burkina-faso  EG egvipte 

BG bulgareTi  EH dasavleTi sahara 

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

BI burundi  EP evropis sapatento uwyeba 

BJ benini  ER eritrea 

BM bermudis kunZulebi  ES espaneTi 

BN brunei-darusalami  ET eTiopia 

BO bolivia  FI fineTi 

BR brazilia  FJ fiji 

BS bahamis kunZulebi  FK folklendis kunZulebi 

BT bhutani  FO fareris kunZulebi 

BV buvetis kunZulebi  FR safrangeTi 

BW botsvana  GA gaboni 

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

  
GB 

 
didi britaneTi 

BY belorusia  GD grenlandia 

BZ belizi  GE saqarTvelo 

CA kanada  GH gana 

CD kongos demokratiuli resp.  GI gibraltari 

CF centraluri afrikis resp.  GL grenlandia 

CG kongo  GM gambia 

CH Sveicaria  GN gvinea 

CI kot-d'ivuari  GQ ekvatoruli gvinea 
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GR saberZneTi  MA maroko 

GS samxreTi jorjia da samxreTi send-
viCis kunZulebi 

 MC monako 

GT gvatemala  MD moldaveTi 

GW gvinea-bisau  MG madagaskari 

GY gaiana  MK makedonia yofili iugoslavia   

HK honkongi  ML mali 

HN hondurasi  MM mianma 

HR xorvatia  MN monRoleTi 

HT haiti  MO makao 

HU ungreTi  MP Crd. marianas kunZulebi 

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

 MR mavritania 

ID indonezia  MS monserati 

IE irlandia  MT malta 

IL israeli  MU mavrikia 

IN indoeTi  MV maldivi 

IQ erayi  MX meqsika 

IR iranis islamuri respublika  MW malavi 

IS islandia  MY malaizia 

IT italia  MZ mozambiki 

JM iamaika  NA namibia 

JO iordania  NE nigeri 

JP iaponia  NG nigeria 

KE kenia  NI nikaragua 

KG yirgizeTi  NL niderlandebi 

KH kampuCia  NO norvegia 

KI kiribati  NP nepali 

KM komoris kunZulebi  NR nauru 

KN sent-kitsi da nevisi  NZ axali zelandia 

KP koreis saxalxo demokratiuli 
respublika 

 OA afrikis inteleqtualuri sakuT- 
rebis organizacia (OAPI) 

KR koreis respublika  OM omani 

KW kuveiti  PA      panama 

KY kaimanis kunZulebi  PE peru 

KZ yazaxeTi  PG papua-axali gvinea 

LA laosi  PH filipinebi 

LB libani  PK pakistani 

LC sent-lusia  PL poloneTi 

LI lixtenStaini  PT portugalia 

LK Sri-lanka  PW palau 

LR liberia  PY paragvai 

LS lesoTo  QA katari 

LT litva  RO rumineTi 

LU luqsemburgi  RU ruseTis federacia     

LV latvia  RW ruanda 

LY libia  SA saudis arabeTi 

 
 
 

SB solomonis kunZulebi  TR TurqeTi 
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SC seiSelis kunZulebi  TT trinidadi da tobago 

SD sudani  TV tuvalu 

SE SvedeTi  TW taivani, CineTis provincia 

SG singapuri  TZ tanzania 

SH wminda elenes kunZuli  UA ukraina 

SL slovenia  UG uganda 

SK slovakia  US aSS 

SL siera-leone  UY urugvai 

SM san-marino  UZ uzbekeTi 

SN senegali  VA vatikani 

SO somali  VC sent-vinsenti da grenadinebi 

SR surinami  VE venesuela 

ST san-tome da prinsipi  VG virjinis kunZulebi (britaneTi) 

SV salvadori  VN vietnami 

SY siria  VU vanuatu 

SZ svazilendi  WO WIP-inteleqtualuri sakuTrebis 
msoflio organizacia 

TC Terqsis da kaikosis kunZulebi  WS samoa 

TD Cadi  YE iemeni 

TG togo  YU iugoslavia 

TH tailandi  ZA samxreTi afrika 

TJ tajikeTi  ZM zambia 

TM TurqmeneTi  ZW zimbabve 

TN tunisi    

TO tonga    

TP aRmosavleTi timori    

 



1. gamogonebebi 

 1.1. ganacxadebi (referatebi) 

 ganacxadebi, romlebzec gaTvaliswinebulia Sedaveba "saqpatentis" 
saapelacio palataSi, gamoqveynebidan sami Tvis ganmavlobaSi.   
__________________________________________________________________________________________ 
 

ganyofileba A 
 

A 01 
 
(10) AP 2008 9686 A (51) Int. Cl. (2006) 

        A 01 J 5/14 
        A 01 J 7/00 

(21) AP 2006 009686 (22) 2006 11 01 
(71) ვლადიმერ მირუაშვილი (GE) 
        დოლიძის ქ.132, 0171, თბილისი (GE); 
        ჯიმშერ სირაძე (GE) 
        ნუცუბიძის ფერდ., II მკრ., II კვარტ.,  
        კორპ.6, ბ.31, 0183, თბილისი (GE); 
        მაია კონჯარია (GE) 
        ნუცუბიძის ფერდ., II მკრ., IV კვარტ.,  
        კორპ.1, ბ.64, 0183, თბილისი (GE) 
(72) ვლადიმერ მირუაშვილი (GE);  
        ჯიმშერ სირაძე (GE);  
        მაია კონჯარია (GE) 
(54) საწველი აპარატის პულსატორ- 
       კოლექტორი 
(57) პულსატორ-კოლექტორი შეიცავს კორ-
პუსს 1 რძის და ცვლადი ვაკუუმის კამერე-
ბით, რომლებთანაც შესაბამისად მიერთებუ-
ლია რძეგამტარი 2 და ვაკუუმგამტარი 3 და 4 
მილაკები. ცვლადი ვაკუუმის კამერაში მო-
თავსებულია ელექტრომაგნიტური ტიპის 
ორმაგი სარქველი 5, რომლის საშუალები-
თაც იგი, ერთის მხრივ, დაკავშირებულია ატ-
მოსფეროსთან, ხოლო მეორეს მხრივ - რძის 
კამერასთან. 
  მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა: 1 

 
_________________________________________ 
 
A 21 
 
(10) AP 2008 9760 A (51) Int. Cl. (2006) 

        A 21 D 8/02 
(21) AP 2006 009760 (22) 2006 12 13 
(71) ანდრო  ღვინეფაძე (GE) 
        ყაზბეგის ქ.47, 4600, ქუთაისი (GE); 
        მარია სილაგაძე (GE) 
        26 მაისის ქ. 37, 4600, ქუთაისი (GE); 

        ელიზა ფრუიძე (GE) 
        რუსთაველის ქ.157, 4607, ქუთაისი (GE); 
        ელისო ძნელაძე (GE) 
       ფარნავაზ მეფის II შეს. 18, 4607,  
        ქუთაისი (GE) 
(72) ანდრო ღვინეფაძე  (GE); 
        მარია სილაგაძე (GE); 
        ელიზა ფრუიძე (GE); 
        ელისო ძნელაძე (GE) 
(54)  ცომის მომზადების ხერხი 
(57)  ხერხი ითვალისწინებს თხევადი აფარის 
მომზადებას, მის თერმულ დამუშავებას 
0,5კვტ სიმძლავრისა და 2450 მგჰც სიხშირის 
მიკროტალღური ველის ზემოქმედებით 10-30 
წმ-ის განმავლობაში, მის გაფუებას, მზა 
აფარზე ცომის მოზელასა და   დუღილს. 
  მუხლები:  1 დამოუკიდებელი  
_________________________________________ 
 
A 23 
 
(10) AP 2008 9533 A (51) Int. Cl. (2006) 

        A 23 L 1/36 
        A 23 G 3/00 

(21) AP 2006 009533 (22) 2006 07 20 
(71) რეზო ჩაკვეტაძე (GE) 
        ფარნავაზ მეფის IV შეს.9, 4607,  
        ქუთაისი (GE) 
(72) რეზო ჩაკვეტაძე (GE) 
(54)  ჩურჩხელა 
(57) ჩურჩხელა შეიცავს ძაფზე 1 მიმდევრო-
ბით ასხმულსა და ყურძნის ან ხილის წვე-
ნისა და ფქვილით მომზადებული თათარათი 
ან ფელამუშით 2 დაფარულ თხილის გუ-
ლებს 3, რომელთა გვერდით ზედაპირს მიცე-
მული აქვს ცილინდრული ფორმა. ძაფზე 
ასხმამდე ჩურჩხელის შემადგენელი თითოე-
ული თხილის გული დაფარულია სხვადას-
ხვა ფერის კვებითი საღებავებით შეფერილი 
თათარათი ან ფელამუშით 5. 
  მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა:  2 

 
 _________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2008 9458 A (51) Int. Cl. (2006) 

        A 61 K 31/44 
        C 07 D 401/12 
         C 07 D 401/14 

10 
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(21) AP 2004 009458 

ით კორპორეიშენ (US) 
ინგ 336,  

S) 

US); 

სონი (US); 

 
(74) 

4/042321, 2004 12 16 
იდინის  

(

(22) 2004 12 16 
(31) 60/531,270 
(32) 2003 12 18 
(33) US 
(71) ინსა
       ექსპერიმენტალ სთეიშნ, ბილდ
       რუთ 141 ენდ ჰენრი კლეი როუდ,  
       უილმინგტონი, დელავერი 19880 (U
(72) ჩუ-ბიაო ქსუე (US); 

ბრაიენ მეტკალფი (
ემი ქუი ჰანი (US); 
დარიუს, ჯ. რობინ
ჩანგშენგ ჟენგი (US); 
ანლაი უანგი (CN); 
იინგქსინ ჟანგი (CN)
შალვა გვარამაძე  

(85) 2006 06 16 
(86) PCT/US200
(54) 3-ციკლოალკილამინოპიროლ
      წარმოებულები როგორც ქემოკინის  
      რეცეპტორების მოდულატორები 
57) ნაერთები, ფორმულით 

 
4 5 6 7რომლის R¹, R², R³, R , R , R , R , X, Y  Z-ის 

_____ ________ 

0) AP 2008 9816 A (51) Int. Cl. (2006) 

             
(21) AP 2005 009

9.6

2004 11 19; 2005 03 11;  

 US 
უტიკს, ინკ. (US) 

 ტამპა,  

ძე 

5/020080, 2005 06 06 

ა მათი  
  

( ამოყენება 

ოუკიდებელი  

  ფიგურა: 
____ ______________________ 

0) AP 2008 9798 A (51) Int. Cl. (2006) 

             
(21) AP 2006 009

E)
ს. 6, 2000,  

) 
, 4600,  

E) 
III კვ., კორპ. I-ბ,  

E); 

ლის ბუშტის  

( იცავს მთის ჩა-

: 1 დამოუკიდებელი 
________ 

0) AP 2008 8638 A (51) Int. Cl. (2006) 

(21) AP 2003 008638 

ჯენ აიდეკ ემ ეი ინკ. (US) 
,  

S) 

/ 022440, 2003 07 17 
 თირკმ- 

და
მნიშვნელობები მოყვანილია აღწერილობა-
ში, მათი მიღების ხერხები, ფარმაცევტული 
კომპოზიციები მათ საფუძველზე და მათი 
თერაპიულად ეფექტური რაოდენობის გამო-
ყენება ძუძუმწოვარში ქემოკინის რეცეპტო-
რის CCR2 და CCR5-ით განპირობებული მდ-
გომარეობის ან დაავადების სამკურნალოდ. 
მუხლები:   10 დამოუკიდებელი 
                 47 დამოკიდებული 
_________ ___________________
 
(1

        A 61 K 31/167 
         A 61 P 27/02 

816 (22) 2005 06 06 
(31) 60/582.293; 60/62 95; 60/660.904;  
        60/672.405 
(32) 2004 06 23; 
        2005 04 18 
(33) US; US; US;
(71) სირიონ ტერაპი
         3110 ჩერი პალმ დრაივ, სუიტ 340,
          ფლორიდა 33619 (US) 
(72) კენეტ უიდდრი (US); 
        ჯეი ლიხტერი (US); 
        ნატან ლ. მეიტა (US) 
(74) ლილიანა დარახველი
(85) 2007 01 22 
(86) PCT/US200

(54) რეტინილ-წარმოებულების დ
       კომპოზიციების გამოყენება თვალის
       დაავადებათა სამკურნალოდ 
57) რეტინილის წარმოებულების გ
თვალის დაავადებების, მაგალითად მაკუ-
ლას გადაგვარების, სამკურნალოდ ან ამ და-
ავადებებთან დაკავშირებული სიმპტომების 
შესამსუბუქებლად. 
  მუხლები: 4 დამ

11 დამოკიდებული 
 25  

__________ _____
 
(1

        A 61 K 36/00 
         A 61 P 1/16 

798 (22) 2006 12 28 
(71) ანზორ გეწაძე (G  
        ვ. ბატონიშვილის I შე
        ზესტაფონი (GE); 
        ლეილა გეწაძე (GE
        ა/მშენებლის 10, ბ. 29
        ქუთაისი (GE); 
        დავით გეწაძე (G
        ვ. ფშაველას. გამზ. 
        ბ. 34, 0186 (GE) 
(72) ანზორ გეწაძე (G
        ლეილა გეწაძე (GE); 
        დავით გეწაძე (GE) 
(54) ღვიძლისა და ნაღვ
       დაავადებების სამკურნალო  
       მცენარეული ნაკრები 
57) მცენარეული ნაკრები შე
დუნას Dryopteris filix mas L. ფესვს, უკვდავას 
Helichrysum, თხმელის Alnus barbata კანს, 
ვარდკაჭაჭას Cichorium intybus L., კრაზანას 
Hypericum perforatum L., ვირისტერფას Tussila-
go farfara L., კაკლის ხის Juglans regia L. ღე-
როს და/ან ვარჯს და ტყემლის Prunus divari-
cata კანს. 
  მუხლები
_________________________________
 
(1

        A 61 K 38/21 
(22) 2003 07 17 

(31) 60/396,393 
(32) 2002 07 17 
(33) US 
(71) ბაიო
        14 კემბრიჯ სენტერ, კემბრიჯი
         MA 02142 (US) 
(72) როი, რ.ლობი (U
(74) გურამ ციციშვილი 
(85) 2005 02 16 
(86) PCT/US2003
(54) ინტერფერონ-β-ს გამოყენება
       ლის უკმარისობის სამკურნალოდ 
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(57) ინტერფერონ-β-ს იყენებენ გლომერულო-
ნერიტისა და თირკმლის ქრონიკული უკმა-
რისობის სამკურნალოდ. 
  მუხლები:  7 დამოუკიდებელი 
                       134 დამოკიდებული 
  ფიგურა: 9 
_________________________________________ 
 
ganyofileba B 
 
B 27 
 
(10) AP 2008 9557 A (51) Int. Cl. (2006) 

        B 27 K 3/50 
(21) AP 2006 009557 (22) 2006 08 02 
(71) დიმიტრი  საჯაია (GE) 
        დიდი დიღომი, IV მკრ.,   კორპ. 6, ბ. 110,  
        0131, თბილისი (GE) 
(72) დიმიტრი საჯაია  (GE) 
(54) მერქნის მოდიფიცირების ხერხი 
(57) მოდიფიცირებას ახორციელებენ მერქ-
ნის თერმო-ქიმიური გაჟღენთვით ორ საფე-
ხურად, ჯერ 90-95°C ტემპერატურეზე 1,5-2სთ 
განმავლობაში, ხოლო შემდეგ 20-25°C   ტემ-
პერატურაზე 1,5-2.5სთ განმავლობაში კარბა-
მიდისა და უროტროპინის წყალხსნარში, სა-
დაც კომპონენტების თანაფარდობაა, მას%: 
კარბამიდი  10-30 
უროტროპინი   5-15 
წყალი   დანარჩენი 
ამასთან შრობა მიმდინარეობს 75°C-დან 
95°C-მდე ტემპერატურაზე. 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
  ცხრილი: 2 
_________________________________________ 
 
B 60 
 
(10) AP 2008 9248 A (51) Int. Cl. (2006) 

        B 60 N 2/02 
(21) AP 2006 009248 (22) 2006 02 22 
(71) თამაზ მამალაძე (GE) 
        ნიკეას ქ. 30/10, 4616, ქუთაისი (GE); 
        თამაზ რუსაძე (GE) 
        გამარჯვების ქ. 30, 4607, ქუთაისი (GE); 
        ისიდორე კაჭახიძე (GE) 
       სოფ. დიდი ჯიხაიში, 3900,  
       სამტრედია (GE); 
       ნოდარ ყანთელაძე (GE) 
        ყაზბეგის ჩიხ.5, N 11, 4600, ქუთაისი (GE); 
        აპოლონ ფოჩხუა (GE) 
        ზ. გამსახურდიას 3/41, 4616,  
        ქუთაისი (GE) 
(72) თამაზ მამალაძე (GE); 
        თამაზ რუსაძე (GE); 
        ისიდორე კაჭახიძე (GE); 
        ნოდარ ყანთელაძე (GE); 
        აპოლონ ფოჩხუა (GE) 

(54) მძღოლის სავარძლის საკიდარი 
(57)  საკიდარი შეიცავს სავარძლის კარკასს, 
ხრახნულ გადაცემას და ინერციულ ელე-
მენტს. ხრახნული გადაცემის ხრახნზე 6 დას-
მულია კუთხვილიანი მილისი 13, ინერცი-
ული ელემენტი შესრულებულია აღნიშნულ 
მილისზე დასმული დისკოების 2 და 5 სახით, 
რომელთაგან ზედა 2 დანაწევრებულია სექ-
ტორებად და ზედა მხრიდან აქვს ფრიქცი-
ული ნაფენები 3, ხოლო ქვედაზე 5 ზედა 
მხრიდან, აღნიშნული სექტორების გასწვრივ, 
შესრულებულია რადიალური მიმმართვე-
ლები 12, რომლებშიც მოთავსებულია თითო 
ბურთულა 4. 
  მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა:  2 

 
_________________________________________ 
 
ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2008 8803 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 487/08 
C 07 D 493/08 
C 07 D 495/08 
C 07 D 207/34 
C 07 D 231/14 
C 07 D 213/78 
C 07 D 277/56 
C 07 D 263/34 
C 07 D 327/06 
A 01 N 43/36 
A 01 N 43/32 
A 01 N 43/50 

(21) AP 2003 008803 (22) 2003 10 14 
(31) 0224316,0 
(32) 2002 10 18 
(33) GB 
(71) სინჯენტა პარტიცეპეიშენ აგ(CH) 
        ინტელექტუალ პროპერტი დეპარტმენტ,  
        შვარცვალდალეე 215, CH-4058,  
        ბაზელი (CH) 
(72) იოზეფ ერენფროინდი (AT); 
        ჰანს ტობლერი (CH); 
        ჰარალდ ვალტერი (DE) 



GE           gamogonebebi              biuleteni #7                     2008.04.10 

 
 

 

 

13

(74) გურამ ციციშვილი 
(85) 2005 05 18 
(86) PCT/EP2003/011388, 2003 10 14 
(54) ჰეტეროციკლოკარბოქსამიდების  
       წარმოებულები 
(57) ნაერთი ფორმულით (I) 

 
რომლის Het, R¹, R², R3, R4, R5, R6, Y, X, 
მითითებულია აღწერილობაში, მათ საფუძ-
ველზე მცენარეების მიკროორგანიზმებისა-
გან დაცვის კომპოზიცია და ხერხი. 
  მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
                     5 დამოკიდებული 
  ცხრილი:  30 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2008 9372 A (51) Int. Cl. (2006) 

        C 07 D 493/04 
        A 61 K 31/34 

(21) AP 2004 009372 (22) 2004 09 29 
(31) 200302368 
(32) 2003 10 03 
(33) ES 
(71) ლასერ, ს.ა.(ES) 
        სარდენია 350, E-08025, ბარსელონა (ES) 
(72) ხოსე რეპოლიეს მოლინერი (ES); 
        ედუარდო სალას პერეს-რასილია (ES); 
        ფრანსისკო პუბილ კოი (ES) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(85) 2006 05 03 
(86) PCT/EP2004/010882, 2004 09 29 
(54) ციკლური შაქრების დისულფიდ,  
       სულფიდ, სულფოქსიდ და სულფონ  
       წარმოებულები და მათი გამოყენება 
(57) ნაერთები, ფორმულით 

 
რომლის R და X-ის მნიშვნელობები მოყვანი-
ლია აღწერილობაში, მათი მიღების ხერხები, 
ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ საფუძ-
ველზე და მათი გამოყენება ვასკულარული 
დარღვევების თავიდან ასაცილებლად და/ან 
სამკურნალოდ. 
 მუხლები: 7 დამოუკიდებელი 
                32   დამოკიდებული 
  ცხრილი:  16 
_________________________________________ 
 

ganyofileba D 
 
D 01 
 
(10) AP 2008 8970 A (51) Int. Cl. (2006) 

        D 01 D 5/00 
(21) AP 2005 008970 (22) 2005 09 09 
(71) იური  ნიკოლაიშვილი (GE) 
        იოსებიძის ქ.76, ბ.4, 0160, თბილისი (GE); 
        მურად ადეიშვილი (GE) 
        დავით აღმაშენებლის გამზ. 83/23, ბ.3,  
        0102, თბილისი (GE); 
        ალექსანდრე ბეჟანიშვილი (GE) 
        ფალიაშვილის ქ.39, ბ.24, 0179,  
        თბილისი (GE); 
        ნოდარ ჩიგოგიძე (GE) 
        ალ.ყაზბეგის პრ.4, ბ.47, 0160,  
        თბილისი (GE) 
(72) იური  ნიკოლაიშვილი (GE); 
        მურად ადეიშვილი (GE); 
        ალექსანდრე ბეჟანიშვილი (GE); 
         ნოდარ ჩიგოგიძე (GE) 
(54) ელექტროკაპილარული ბოჭკოს  
       დართვის მოწყობილობა უქსოვი  
       მასალის მისაღებად 
(57)  მოწყობილობა შეიცავს კაპილარებს 1, 
რომლებიც მიერთებულია მკვებავზე 2, მკვე-
ბავი   მოქნილი მილით მიერთებულია დამწ-
ნევ ჭურჭელთან 4 და მოქცეულია კოლექ-
ტორში   5, რომელსაც აქვს შემბერი ნახვრე-
ტები 6, მათში გამოყვანილია კაპილარების   
ბოლოები. 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა: 1 

 
_________________________________________ 
 
ganyofileba E 
 
E 04 
 
(10) AP 2008 8026 A (51) Int. Cl. (2006) 

        E 04 B 1/32 
(21) AP 2002 005403 (22) 2002 06 18 
(31) 09/896,365 
(32) 2001 06 29 
(33) US 
(71) ემ.აი.სი.ინდასტრიზ,ინკ. (US) 
       უან ფაუნტინ სკვეარ, სუიტ 1000,11911  
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       ფრიდომ დრაივ, რესტონ, ვირჯინია 20190  
       აშშ   (US) 
(72) ფრედერიკ მორელო  (US); 
         მეტიუ ჯ.იაგოდიჩ (US) 
(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2004 01 28 
(86) PCT/US2002/019259, 2002 06 18 
(54) სამშენებლო პანელი და პანელის  
       მაგოფრირებელი მანქანა 
(57) პანელი 900 შეიცავს მოღუნულ ცენტრა-
ლურ ნაწილს 902 მასში შესრულებული გო-
ფრებით,  წყვილ გვერდითა საკედლე ნაწილს 
904 და 906, რომლებიც გადის ცენტრალური   
ნაწილის მოპირდაპირე ბოლოებიდან მის 
მხებზე და წყვილ ფლანგურ ნაწილს 908 და   
910, რომლებიც გადის გვერდითა საკედლე 
ნაწილებიდან. სამშენებლო   კონსტრუქცია 
აგებულია ერთმანეთთან გადაბმული აღნიშ-
ნული პანელებით ისე,   რომ პირველი პანე-
ლიდან გამოსული ერთი ფლანგური ნაწილი 
შეერთებულია მეორე   პანელიდან გამოსულ 
მეორე ფლანგურ ნაწილთან. 
  მუხლები:  3 დამოუკიდებელი 
    22 დამოკიდებული 
  ფიგურა: 12 

 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2008 5256 A (51) Int. Cl. (2006) 

        E 04 H 9/02 
        E 02 D 27/34 

(21) AP 1998 003924 (22) 1998 08 13 
(31) 19734993.5 
(32) 1997 08 13 
(33) DE 
(71) პლენდიზაინ  ინტერნეიშნლ ლლკ (KN) 
        ჰანკინს პლაზა, მეინ სტრიტ  
        ჩარლსტონი, ნევისი, ვესტ ინდია (KN) 
(72) ფრიდხელმ  ბაიერვირტი (DE) 
(74) გურამ ციციშვილი 
(85) 2000 03 10 
(86) PCT/EP1998/005158, 1998 08 13 
(54) მოწყობილობა დინამიკური ძალების  
       ზემოქმედებისაგან ობიექტის  
       დასაცავად 
(57) შენობა, ან სხვა რაიმე ობიექტი დაყრდ-
ნობილია ვირტუალური ქანქარის სახით   შე-
სრულებულ საყრდენზე, რომლის გამოყენე-
ბითაც მიიღწევა ისეთივე შედეგი, როგორც 
გრძელი ქანქარის შემთხვევაში, რომელსაც 

აქვს საკუთარი რხევის გრძელი პერიოდი. 
საყრდენები კომპაქტურია, ხელს უშლის 
გრუნტიდან ვიბრაციის და რყევების გადაცე-
მას დაყრდნობილ ობიექტზე, თიშავს მას 
გრუნტის ნებისმიერი   მოძრაობისაგან და 
ობიექტი რჩება უძრავი. 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი, 
                11 დამოკიდებული. 
  ფიგურა: 28 

 
_________________________________________ 
 
ganyofileba F 
 
F 16 
 
(10) AP 2008 9651 A (51) Int. Cl. (2006) 

         F 16 H 1/20 
(21) AP 2006 009651 (22) 2006 10 06 
(71) რევაზ  ვარსიმაშვილი (GE) 
        ვაჟა ფშაველას V კვარტ., კორპ.4, ბ.82, 
        0186, თბილისი (GE); 
       ზურაბ ვარსიმაშვილი (GE) 
       ვაჟა ფშაველას V კვარტ., კორპ.4, ბ.82, 
        0186, თბილისი (GE) 
(72) რევაზ  ვარსიმაშვილი (GE); 
        ზურაბ ვარსიმაშვილი (GE) 
(54) კბილანური გადაცემა ღრეჩოების  
       მაკომპენსირებელი მოწყობილობით  
      და ამ გადაცემით   აღჭურვილი  
      ვარიატორი 
(57) გადაცემა ღრეჩოების მაკომპენსირებე-
ლი მოწყობილობით, შეიცავს ურთიერთმო-
დებაში მყოფ წამყვან და ამყოლ კბილა 
თვლებს 1 და 2, რომელთაგან ერთი შედგება 
ორი   ნაწილისაგან . აღნიშნული შედგენილი 
კბილა თვლის 1 ნაწილები 3 და 4   ერთმანეთ-
თან დაკავშირებულია დრეკადად და გააჩნი-
ათ ბრუნვის სიბრტყეში   ურთიერთწანაცვ-
ლების შესაძლებლობა, ამასთან, დრეკადი 
კავშირი უზრუნველყოფილია ერთ-ერთ ნა-
წილზე შესრულებული, სულ მცირე, ერთ 
ოთკუთხა გამჭოლ ხვრელში ჩადგმული ზამ-
ბარის 8 ან ამორტიზატორის სახით, რომლის 
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მეორე ბოლოსთან დაკავშირებულია მეორე 
ნაწილზე ხისტად დამაგრებული თითი 7.   
ვარიატორი კი შედგება წამყვან და ამყოლ 
ლილვებზე დამაგრებული კბილანებისაგან 
და გრძივი გადაადგილების შესაძლებლობის 
ციგისაგან, ამასთან, წამყვანი კბილანა 31 
წარმოადგენს შედგენილ კონუსურ კბილა-
ნას, რომელიც აღჭურვილია ღრეჩოების მა-
კომპენსირებელი მოწყობილობით, ხოლო ამ-
ყოლი კბილა თვალი შესრულებულია კონუ-
სური სწორკბილებიანი ან ბრტყელი სწორკ-
ბილებიანი   კონუსური კბილა თვლის სახით, 
ციგა კი დაკავშირებულია წამყვან ან ამყოლ   
კბილანასთან მათი მდორედ გადაადგილების 
უზრუნველსაყოფად. 
  მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 

7 დამოკიდებული 
  ფიგურა: 27  

 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2008 10144 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 16 K 11/00 
(21) AP 2007 010144 (22) 2007 06 25 
(71) ვიქტორ ინაშვილი (GE) 
        ნუცუბიძის ფერდ., II მკრ., III კვარტ.,  
       კორპ. 8, ბ.24, 0183, თბილისი (GE); 
       ირაკლი ინაშვილი (GE) 
       ნუცუბიძის ფერდ., II მკრ., III კვარტ.,  
       კორპ. 8, ბ.24, 0183, თბილისი (GE) 
(72) ვიქტორ ინაშვილი (GE); 
        ირაკლი ინაშვილი (GE) 
(54) ვენტილის თავი  
(57)  ვენტილის თავი შეიცავს მიმმართველს 2 
და მის შიგნით მოთავსებულ შპინდელს 1. 
ამასთან, მიმმართველის ღრუ შესრულებუ-
ლია ორსაფეხურიანი გლუვი ცილინდრის 
სახით, რომლის დიდ ცილინდრულ ღრუში 
მოთავსებულია ჩამკეტმამჭიდროებელი დის-
კო 7, რომლის ქვედა რვიანის მსგავსი ტორსი 
მიბჯენილია ჩამკეტ, უძრავხვრელებიან 25 
დისკოზე 3, ხოლო ზედა მამჭიდროებელი 
რგოლისებრშვერილიანი ტორსით - უძრავ 
მამჭიდროებელ ხისტ დისკოზე 5. ამასთან, 
ჩამკეტმამჭიდროებელი დისკო ზედა ტორსში 
შესრულებული სწორკუთხა ამონაღარით 17 
მოდებაშია შპინდელის ბოლოში მოთავსე-
ბულ ფირფიტასთან 12, ხოლო შპინდელი 

გლუვი ღეროთი 10 მოთავსებულია მიმ-
მართველის მცირე ცილინდრულ ღრუში. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა: 2  

 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2008 10026 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 16 K 15/00 
(21) AP 2007 010026 (22) 2007 04 27 
(71) ლეონ მახარაძე (GE) 
        ზესტაფონის ქ. 18, კორპ. 2, ბ. 12, 0180,  
        თბილისი (GE); 
        კახი ხატიაშვილი (GE) 
        საბურთალოს ქ.40, ბ. 54, 0194,  
        თბილისი (GE); 
        ვლადიმერ სილაგაძე (GE) 
        რადიანის ქ.20, ბ.9, 0179, თბილისი (GE); 
        მარად ჯანგიძე (GE) 
        გლდანის მას. IV მკრ., კორპ.92ა, ბ.38,  
        0167, თბილისი (GE); 
        რევაზ ნასყიდაშვილი (GE) 
        ქურდიანის ქ.31, 0112, თბილისი (GE); 
        ლევან გავაშელი (GE) 
        იყალთოს ქ.8, ბ.10, 0171, თბილისი (GE) 
(72) ლეონ მახარაძე  (GE); 

კახი ხატიაშვილი (GE); 
ვლადიმერ სილაგაძე (GE); 
მარად ჯანგიძე (GE); 
რევაზ ნასყიდაშვილი (GE); 
ლევან გავაშელი (GE) 

(54) ასაწევი უკუსარქველი 
(57) უკუსარქველი შეიცავს კორპუსს 1, ბუ-
დეს 2, საკეტს 3 ღრუ ჭოკით 4, შემშვებ და   
გამომშვებ მილყელებს 12. მადემპფირებელ 
მოწყობილობას, შესრულებულს   ტელესკო-
პურად ერთმანეთში ჩასმული ცილინდრების 
7, 8, 9 და 10 სახით, რომელთა   შორის სივრ-
ცეებში განთავსებულია დრეკადი ზამბარები 
11 და ზეთი. ამასთან,   ცენტრალური ცილინ-
დრი 7 ხისტად ჩამოცმულია ღრუ ჭოკზე. 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
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   ფიგურა:  1 

 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2008 9375 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 16 K 17/34 
(21) AP 2006 009375 (22) 2006 05 03 
(71) ლეონ მახარაძე (GE) 
        ზესტაფონის ქ. 18, კორპ. 2, ბ. 12 , 0180, 
        თბილისი (GE); 
       კახი ხატიაშვილი (GE) 
       საბურთალოს ქ. 40, ბ. 54, 0194,  
       თბილისი (GE); 
       არჩილ შარიქაძე (GE) 
       ჩოლოყაშვილის ქ., II კვ., კორპ. 5, ბ.92,  
       0113, თბილისი (GE) 
(72) ლეონ მახარაძე  (GE); 
       კახი ხატიაშვილი (GE); 
       არჩილ შარიქაძე (GE) 
(54) სითხის ნაკადის მარეგულირებელი  
       სარქველი 
(57) სარქველი შეიცავს კორპუსს 2 ცილინდ-
რული ნაწილით 5 და სახურავით 3. ცილინდ-
რულ ნაწილზე სახსრულად 6 დამაგრებუ-
ლია საბრუნი ჩამკეტი ორგანო შესრულებუ-
ლი თეფშის 7 სახით, რომელზეც დამონტაჟე-
ბულია მადემპფირებელი საშუალება   შეს-
რულებული, სულ მცირე ერთი ცილიდრისა 9 
და მასში დაზამბარებული 10 ღრუ დიფერენ-
ციალური დგუშის 8 სახით, ხოლო ცილინდ-
რის კედლებს აქვს რადიალური   ნახვრეტები 
11. სარქველი მილსადენზე მონტაჟდება მილ-
ტუჩების 12 მეშვეობით. 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა: 1 

 
_________________________________________ 

(10) AP 2008 9410 A (51) Int. Cl. (2006) 
        F 16 L 55/045 
        G 01 N 11/02 

(21) AP 2006 009410 (22) 2006 05 23 
(71) ლეონ მახარაძე (GE) 
        ზესტაფონის ქ. 18, კორპ. 2, ბ. 12, 0180,  
        თბილისი (GE); 
        კახი ხატიაშვილი (GE) 
        საბურთალოს ქ.40, III სად.,III სართ.,  
        ბ.54, 0194, თბილისი (GE); 
        არჩილ შარიქაძე (GE) 
        ჩოლოყაშვილის ქ., II კვ., კორპ. 5, ბ.92, 
        0113, თბილისი (GE) 
(72) ლეონ მახარაძე  (GE); 
        კახი ხატიაშვილი (GE); 
        არჩილ შარიქაძე (GE) 
(54) სადაწნეო მილსადენში ჰიდრავლიკუ- 
      რი დარტყმის დროს სითხის ნაკადის  
     მოწყვეტის ზონის   მოცულობის  
     გაზომვის ხერხი 
(57) სადაწნეო მილსადენში 1 მისი განივკვე-
თის გადამკეტი ორგანოს 2 მეშვეობით უეცა-
რი გადაკეტვით წარმოქმნილი ჰიდრავლიკუ-
რი დარტყმისა და მოწყვეტის ზონის წარმოქ-
მნისას ამ ზონაში დროის მიხედვით ფიქ-
სირდება წნევის ცვალებადობა   წნევის ტენ-
ზომეტრული გადამწოდით 3, ერთდროულად, 
ამ ზონის მიღმა არეში სიჩქარის ტენზომეტ-
რული გადამწოდის 4 მუშა ორგანოს 5 მეშვე-
ობით იზომება მოწყვეტილი ნაკადის სიჩქარე 
და მყისიერად   ფიქსირდება მიმართულების 
ცვალებადობა. ტენზომეტრულ გადამწოდებ-
ში აღძრული   ელექტრული სიგნალები ძლი-
ერდება გამაძლიერებელში 6 და გადაეცემა   
მიკროპროცესორს 7, გადამუშავების შემდეგ 
კი-კომპიუტერს 8, რომელშიც ხდება   მოწყ-
ვეტის ზონის მოცულობის გაანგარიშება და 
საბოლოო მნიშვნელობის   დემონსტრირება 
გამზომ ხელსაწყოზე 9. 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა: 1 

 
_________________________________________ 
 
F 27 
 
(10) AP 2008 9834 A (51) Int. Cl. (2006) 

        F 27 B 3/08 
(21) AP 2007 009834 (22) 2007 01 30 
(71) ვლადიმერ  კლდიაშვილი (GE) 
        მეგობრობის გამზ. 3/4, ბ.22, 0154,  
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(57) ხერხი ითვალისწინებს U-სებრი კომპო-
ზიციური მილის 4 და 5 ყალიბში მოთავსე-
ბას, მასზე საკონტაქტო მილისების 3 წამოც-
მას, გამდნარი ლითონის ყალიბში ჩასხმას, 
გაცივების შემდეგ კომპოზიციური U-სებრი 
მილის ნაწილებად დაშლას და სხმულის 1 
წყლის სავალი არხიდან 2 ცალ-ცალკე 
გამოტანას. 

        თბილისი (GE); 
        სლავა მებონია (GE) 
         გლდანულა, კორპ. 3ა, ბ.55, 0153,  
         თბილისი (GE) 
(72) ვლადიმერ  კლდიაშვილი (GE); 
        სლავა მებონია (GE) 
(54) დახურული რკალური ღუმელი 
(57) ღუმელი შეიცავს სტაციონარულ კორ-
პუსს 1, რომელიც ამოგებულია შამოტის 
აგურის ნაწყობით 2 და ნახშირბადიანი ბლო-
კებით 3. კორპუსში გაკეთებულია ქვედა 
კრიჭა 5 გამდნარი ფოლადისა და ზედა კრიჭა 
6-წიდის გამოსაშვებად. კორპუსი 1 დახუ-
რულია ფერომაგნიტური დაბალნახშირბა-
დიანი ფოლადისაგან დამზადებული წყლით   
საცივებელი კამარით 7, რომელშიც გაყრი-
ლია ელექტროდები 8, ცენტრალური 9 და   
პერიფერიული 10 მილსადინარები. კამარას 7 
აქვს მთლიანი ქვედა ფილა 7ა და   ცალკეულ 
სექტორებად დაყოფილი ზედა ფილა 7ბ. 

  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა: 2 

 

  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
  ფიგურა: 2 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 
ganyofileba H 
 
H 05 
 
(10) AP 2008 9387 A (51) Int. Cl. (2006) 

        H 05 B 7/02 
(21) AP 2006 009387 (22) 2006 05 10 
(71) ემირ ბაკურაძე (GE) 
        ჯავახიშვილის ქ. 49/32, 4607,  
        ქუთაისი (GE); 
        კახაბერ ბაკურაძე (GE) 
        ჯავახიშვილის ქ. 49/32, 4607,  
        ქუთაისი (GE) 
(72) ემირ ბაკურაძე (GE); 
        კახაბერ ბაკურაძე (GE) 
(54) ელექტროთერმული სადნობი ღუმლის  
       ელექტროდების ელექტროსაკონტაქ- 
      ტო კვანძის ყბის დამზადების ხერხი 



2. sasargeblo modelebi 

 2.1. ganacxadi (referatebi) 
 ganacxadebi, romlebzec gaTvaliswinebulia Sedaveba "saqpatentis" 
saapelacio palataSi, gamoqveynebidan sami Tvis ganmavlobaSi. 

___________________________________________________________________________ 
 
ganyofileba A 
 
A 21 
 
(10) AU 2008 10231 U (51) Int. Cl. (2006) 

        A 21 D 8/02 
(21) AU 2007 010231 (22) 2007 08 20 
(71) შექსპირ  იუსუფოვი (GE) 
        ნუცუბიძის III მკრ., II კვარტ., კორპ.8,  
        ბ.22, 0183, თბილისი (GE) 
(72) შექსპირ იუსუფოვი  (GE) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) პურის წარმოების ხერხი 
(57)  ხერხი ითვალისწინებს სვიის შემცველი 
საფუვრის მომზადებას, ცომის მოზელას   
ხორბლის ფქვილის, სვიის შემცველი საფუვ-
რის, მარილის და წყლის შერევით, ცომის 
დუღილს, დაყოფას, დაყოვნებას და გამოც-
ხობას, ამასთან, სვიის შემცველი საფუვრის 
სახით გამოიყენება ხმელი ან ნედლი სვიის 
ნახარში, ხორბლის ფქვილის სახით გამო-
იყენება ხორბლის უმაღლესი, პირველი ან 
მეორე ხარისხის ან ცეხვილი ფქვილი, ხოლო 
მარილი - იოდირებული, ამასთან, რეცეპ-
ტურით გათვალისწინებული   კომპონენტები 
აიღება შემდეგი თანაფარდობით, წონ. ნაწ.: 
95-105 ხორბლის   ფქვილი, 0,01-0,05 სვიის 
ნახარში, 2,0 - 2,5 იოდირებული მარილი და 
წყალი   გადაანგარიშებით. 
_________________________________________ 
 
 
(10) AU 2008 10232 U (51) Int. Cl. (2006) 

        A 21 D 8/02 
        A 21 D 13/02 

(21) AU 2007 010232 (22) 2007 08 20 
(71) შექსპირ  იუსუფოვი (GE) 
        ნუცუბიძის III მკრ., II კვარტ., კორპ.8,  
        ბ.22, 0183, თბილისი (GE) 
(72) შექსპირ იუსუფოვი  (GE) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) პურის წარმოების ხერხი 
(57)  ხერხი ითვალისწინებს ცომის მოზელას 
ფქვილის, წყლის, საფუვრის და მარილის   
შერევით, ცომში საგემოვნო და არომატული 
კომპონენტების შეტანას, ცომის დუღილს, 
დაყოფას, დაყოვნებას და გამოცხობას, ამას-
თან, საგემოვნო და არომატული კომპონენ-
ტების სახით შეიტანება შირბახტის , გოგრის 
ან მზესუმზირის თესლი, ხორბლის ფქვილის 
სახით გამოიყენება ხორბლის უმაღლესი, 
პირველი ან მეორე ხარისხის ან ცეხვილი 
ფქვილი, ხოლო მარილი - იოდირებული, 
ამასთან, რეცეპტურით გათვალისწინებული 

კომპონენტები აიღება შემდეგი თანაფარ-
დობით, წონ. ნაწ.: 95,0-105,0 ხორბლის 
ფქვილი, 1-1,5 საფუარი, 2-2,5 იოდირებული 
მარილი, 5-10 საგემოვნო და არომატული 
კომპონენტები, წყალი გადაანგარიშებით. 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AU 2008 10061 U (51) Int. Cl. (2006) 

        A 61 K 31/00 
(21) AU 2007 010061 (22) 2007 05 15 
(71) შპს "ავერსი-რაციონალი" (GE) 
        ჭირნახულის ქ.14, 0198, თბილისი (GE) 
(72) მალხაზ კურტანიძე (GE) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია -  
       - მელონის სიროფი 
(57) ფარმაცევტული კომპოზიცია შეიცავს 
აქტიური ნივთიერებების სახით სალბუტა-
მოლს, გუაიფენეზინს და ამბროქსოლის ჰიდ-
როქლორიდს, ხოლო დამხმარე ნივთიერებე-
ბის სახით - მენთოლს, საქაროზას, ლიმონმ-
ჟავის მონოჰიდრატს, ნატრიუმის მეთილპა-
რაბენს, ნატრიუმის პროპილპარაბენს, თხე-
ვად გლუკოზას, გლიცერინს, თხევად სორბი-
ტოლს, ნატრიუმის საქარინს, პროპილენგ-
ლიკოლს, საღებავ Sunset Yellow-ს, მარწყვის 
ესენციას, ანანასის ესენციასა და გასუფთა-
ვებულ წყალს. 
_________________________________________ 
 
 
ganyofileba B 
 
B 65 
 
(10) AU 2008 10229 U (51) Int. Cl. (2006) 

        B 65 D 1/02 
(21) AU 2007 010229 (22) 2007 08 15 
(31) 2007126073 
(32) 2007 07 10 
(33) RU 
(71) დახურული სააქციო საზოგადოება  
        "პივოვარნია მოსკვა-ეფეს" (RU) 
        პრომზონა ბირიულევო, ულ.პოდოლსკიხ  
        კურსანტოვ, დ.15ბ, 117546, მოსკოვი (RU) 
(72) აგირბაშ ახმეტ ტუგრულ (RU) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ბოთლი 
(57) ბოთლი შეიცავს კორპუსს 1, მასთან 
მხრებით შეერთებულ ყელს, რომელიც მთავ-
რდება კუთხვილიანი გვირგვინით 2, და 
ფსკერს, რომელშიც შესრულებულია ჩაღრ-

18 
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მავება. ბოთლის ხელში საიმედოდ დასაკა-
ვებლად მის კორპუსზე ჰორიზონტალურად 
განლაგებულია ოვალური, სახელდობრ ხე-
ლის თითების ფორმის, ოთხი წაგრძელე-
ბული ამონაღები 4. 
  ფიგურა: 3 

 
_________________________________________ 
 
 
ganyofileba C 
 
C 01 
 
(10) AU 2008 9938 U (51) Int. Cl. (2006) 

        C 01 F 7/74 
(21) AU 2007 009938 (22) 2007 03 23 
(71) გაიოზ ფაღავა (GE) 
        სუნდუკიანის ქ.12 , 0102, თბილისი (GE) 
(72) გაიოზ ფაღავა (GE) 
(54) კოაგულანტის წყალხსნარის მიღების  
       ხერხი 
(57) ხერხი ითვალისწინებს ალუმინის ოქსი-
დით ღარიბი ქანების და ალუმინის წიდის 
ნარჩენების დამუშავებას გოგირდმჟავით, 
კომპონენტების შემდეგი თანაფარდობით: 
ალუმინის ოქსიდით ღარიბი ქანები: ალუმი-
ნის წიდის ნარჩენები: H2SO4:H2O-1:0,39- 
0,55:1.95- 2,01: 4,50-6,00 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
  ცხრილი: 1 
_________________________________________ 
 
 
ganyofileba E 
 
E 05 
 
(10) AU 2008 10275 U (51) Int. Cl. (2006) 

       E 05 B 37/20 

(21) AU 2007 010275 (22) 2007 09 21 
(71) ილია ჯავახიშვილი (GE) 

ასლანიდის ქ. 22, 0171, თბილისი (GE); 
გელა ბასიაშვილი (GE) 
ქინქლაძის ქ. 52, 0101, თბილისი (GE); 
ვახტანგ ჯავახიშვილი (GE) 
ასლანიდის ქ. 22, 0171, თბილისი (GE); 
კახა ბასიაშვილი (GE) 
ქინქლაძის ქ. 52, 0101, თბილისი (GE) 

(72) ილია ჯავახიშვილი (GE); 
გელა ბასიაშვილი (GE); 
ვახტანგ ჯავახიშვილი (GE); 
კახა ბასიაშვილი (GE) 

(54) კოდური საკეტი 
(57)  საკეტი შეიცავს კორპუსს 1, უკუქცევით-
წინსვლითი გადაადგილების შესაძლებლო-
ბით დაყენებულ რიგელს 2 ამონაღებით 3, 
რიგელის პარალელურად გადაადგილების 
მქონე მაფიქსირებელ რიგელს 4, კოდურ 
კვანძს 5, მაფიქსირებელ რიგელში დაყენებუ-
ლია ორი დაზამბარებული ღერო 6. 
  ფიგურა: 2 

 
_________________________________________ 
 
 
ganyofileba H 
 
H 05 
 
(10) AU 2008 10451 U (51) Int. Cl. (2006) 

        H 05 K 5/00 
(21) AU 2007 010451 (22) 2007 12 24 
(71) თენგიზ ჭეფხოძე (GE) 
        ცაბაძის ქ.7, ბ.5, 0152, თბილისი (GE); 
        კახა ლეჟავა (GE) 
        გლდანის მას. I მკრ., კორპ. 13, ბ. 32,  
        0167, თბილისი (GE); 
        ვლადიმერ ვაჩნაძე (GE) 
        თამარაშვილის ქ.11, ბ.82, 0162,  
        თბილისი (GE) 
(72) თენგიზ ჭეფხოძე (GE); 
        კახა ლეჟავა (GE); 
         ვლადიმერ ვაჩნაძე (GE) 
(54) ლითონის კარადა ბუნებრივი აირის  
       მრიცხველებისათვის 
(57) კარადას აქვს გვერდები 1, თავი 2, ძირი 3 
და ფანჯრითა 4 და საკეტით 5 აღჭურვილი 
კარი 6. გვერდებს და თავს აქვს შესაბამისად 
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სავენტილაციო გისოსები 7 და ორი გამჭოლი 
ნახვრეტი 8, გამონაჟონი აირის ასარინებ-
ლად, ხოლო ძირს - გამჭოლი ნახვრეტები 9, 
კარადაში მოხვედრილი სითხის გასადი-
ნებლად. 
  ფიგურა: 1 

 
_________________________________________ 



3. samrewvelo nimuSebi 

 3.1. ganacxadebi 

 ganacxadebi, romlebzec gaTvaliswinebulia Sedaveba "saqpatentis" 
saapelacio palataSi, gamoqveynebidan sami Tvis ganmavlobaSi. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
(10) AD 2008 465 S (51) 09-03 
(21) AD 2008 000465 (22) 2008 01 30 
(28) 1 
(71) ლოტე კონფექშენარი კო., ლტდ (KR) 
        23, 4 Ka იანგპიუნგ-დონგ, იანგდე- 
       უნგპო-კუ, სეული (KR) 
(72) რიუ, სანგ ჰუნ (KR) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(54) საკონდიტრო ნაწარმისათვის  
       განკუთვნილი კოლოფი 
(55) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულე- 
          ბანი (გვ. 110) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________________  
 
(10) AD 2008 467 S (51) 09-05 
(21) AD 2008 000467 (22) 2008 02 06 
(28) 2 
(71) ჟორა გაბრიჭიძე (GE) 
        გლდანის მას., I მკრ., კორპ. 4, ბ.44, 0167,  
       თბილისი (GE); 
        ირაკლი გაბრიჭიძე (GE) 
        გლდანის მას., I მკრ., კორპ. 4, ბ.44, 0167,  
        თბილისი (GE) 
(72) ჟორა გაბრიჭიძე (GE); 
       ირაკლი გაბრიჭიძე (GE) 
(54) ტუბი ბლანტი პროდუქტებისათვის 
(55) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულე- 
          ბანი (გვ. 110) 

 
 

 
_________________________________________ 
 
 (10) AD 2008 459 S (51) 12-09 
(21) AD 2007 000459 (22) 2007 11 20 
(28) 1 
(71) ავლ ლისტ გმბჰ (AT) 
         ჰანს-ლისტ-პლაცი 1, A-8020 გრაცი (AT) 
(72) დანიელ ჰუბერი (AT) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) ტრაქტორი 
(55) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________________ 
 
(10) AD 2008 470 S (51) 12-16 
(21) AD 2008 000470 (22) 2008 02 20 
(28) 20 
(71) მინდია გურგენიძე (GE) 
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ერას ქ. 74, ბ .9, ბათუმი (GE) 
(72) მინდია გურგენიძე (GE) 
(54) სახელური 
(55) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულე- 
          ბანი (გვ. 110) 
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_________________________________________ 
 
(10) AD 2008 468 S (51) 25-03 
(21) AD 2008 000468 (22) 2008 02 12 
(28) 2 
(71) ლევან კვანტრე (GE) 
        სტურუას ქ., ჩიხ. 3, 1, 4600, ქუთაისი (GE) 
(72) ლევან კვანტრე (GE) 
(54) საქორწილო დარბაზის ფრაგმენტები 
(55) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახულე- 
          ბანი (გვ. 111) 

 
 

 
_________________________________________ 
 
 



   4. Semotanili patentebi 
 

 

24 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) PI 2008 4346 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 269/00 
C 07 D 413/14 
A 61 K 31/395 

(21) API 2006 009443 (22) 2006 06 07 
(24)  2006 06 07 
(60) US 5,552,396, 1996 09 03 
(73) ელი ლილი ენდ კომპანი (US) 
        ლილი კორპორეით სენტრ,  
       ინდიანოპოლისი, ინდიანა, 46285 (US) 
(72) უილიამ, ფრენსის ხიტი უმც. (US); 
       მაიკლ რობერტ ჯიროუსეკი (US); 
      ჯონ, ჰემპტონ მაკდონალდი III (US); 
      კრისტოფერ, ჯონ რიტო (US) 
(74) გურამ ციციშვილი 
(54) პროტეინ C კინაზას ინჰიბიტორები 
(57) ბის-ინდოლმალეამიდის ახალი მაკრო-
ციკლური წარმოებულები და მათი შემცვე-
ლი ფარმაცევტული კომპოზიციები პროტეინ 
C კინაზას ინჰიბირებისათვის. 
  მუხლები: 22 დამოუკიდებელი 
                             15 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(11) PI 2008 4347 B (51) Int. Cl. (2006) 

        C 07 F 9/38 
        C 07 F 9/40 
        A 61 K 31/66 

(21) API 2006 009467 (22) 2006 06 21 
(24) 2006 06 21 
(60) EP 0252504, 1990 06 20 
(73) როშე დიაგნოსტიკს გმბჰ (DE) 
       სანდჰოფერ შტრასე 116 D-68305  
       მანჰაიმი (DE) 
(72) გალ, რუდი, დოქ-ფილ (DE); 
        ბოსის, ელმარ დოქ. რერ ნატ. (DE) 
(74) გურამ ციციშვილი 
(54) ახალი დიფოსფონმჟავა წარმოებუ- 
       ლები, მათი მიღების ხერხი და ამ  
      ნაერთების შემცველი სამკურნალო  
      საშუალებები 
(57) დიფოსფონმჟავას  წარმოებულები, მათი 
მიღების ხერხები და ამ ნაერთების შემცველი 
სამკურნალო საშუალებები და მათი გამოყე-
ნება კალციუმის ცვლის დარღვევით გამოწ-
ვეულ დაავადებათა სამკურნალოდ. 
  მუხლები:  5 დამოუკიდებელი 

4 დამოკიდებული  
_________________________________________ 
 



5. gamogonebebi 

5.1. patentebi gamogonebebze (meore publikacia) 
___________________________________________________________________________ 
 
ganyofileba A 
 
A 01 
 
(11) P 2008 4351 B (51) Int. Cl. (2006) 

       A 01 B 79/02 
       A 01 C 1/00 

(10) AP 2007 9466 A (44) 21(241)/2007 
(21) AP 2006 009466 
(22) 2006 06 21 
(24) 2006 06 21 
(73) ალექსანდრე სარალიძე (GE) 
        დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქ.16 ა,  
        ბ. 43, 0131, თბილისი (GE); 
        ნუგზარ ბენდიანიშვილი (GE) 
        სოფ.წეროვანი, 3318, მცხეთა (GE) 
(72) ალექსანდრე სარალიძე (GE); 
         ნუგზარ ბენდიანიშვილი (GE) 
(54) ერთმინდვრიანი თესლბრუნვის ხერხი 
_________________________________________ 
 
 
A 23 
 
(11) P 2008 4352 B (51) Int. Cl. (2006) 

        A 23 C 21/00 
(10) AP 2007 9575 A (44) 23(243)/2007 
(21) AP 2006 009575 
(22) 2006 08 10 
(24) 2006 08 10 
(73) ავთანდილ ხარაზიშვილი (GE) 
        სოფ. კრწანისი, კორპ. 3, ბ. 77, 1315,  
         გარდაბანი (GE); 
        სოფიო ტაბლიაშვილი (GE) 
         ივ. ჯავახიშვილის ქ. 83/5, 0102,  
         თბილისი (GE); 
         ჯულიეტა ენუქიძე (GE) 
         ალ. ყაზბეგის გამზ. 25ა, ბ.66, 0160,  
         თბილისი (GE); 
         ნინელი ფრუიძე (GE) 
         ჩიტაძის ქ. 11 , 0108, თბილისი (GE); 
         რუსუდან მაზმანიშვილი (GE) 
         ვაჟა-ფშაველას გამზ. III კვარტ., კორპ.  
         20, ბ.3, 0186, თბილისი (GE); 
         მაია სურვილაძე (GE) 
        კეკელიძის ქ. 10, ბ. 28, 0179,  
        თბილისი (GE) 
(72) ავთანდილ ხარაზიშვილი (GE); 
        სოფიო ტაბლიაშვილი (GE); 
        ჯულიეტა ენუქიძე (GE); 
        ნინელი ფრუიძე (GE); 
        რუსუდან მაზმანიშვილი (GE); 
        მაია სურვილაძე (GE) 
(54) ბავშვთა კვების რძის ცილოვანი  
       პროდუქტის მიღების ხერხი 
_________________________________________ 

A 61 
 
(11) P 2008 4349 B (51) Int. Cl. (2006) 

        A 61 K 9/22 
        A 61 K 31/4402 

(10) AP 2007 9148 A (44) 23(243)/2007 
(21) AP 2004 009148 
(22) 2004 06 16 
(24) 2004 06 16 
(31) 03015172.4 
(32) 2003 07 04 
(33) EP 
(86) PCT/EP2004/006458, 2004 06 16 
(73) ფარმასეუტიჩი ფორმენტი ს.პ.ა. (IT) 
        ვია კორეჯიო, 43, I-20149, მილანი (IT) 
(72) ფლავიო ფოსატი (IT); 
        ანა პერაჩიოტი (IT); 
        მარკო კარნაგი (IT); 
        ლუჩიანო მარცელონი (IT) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(54) ბეტაჰისტინის რეგულირებადი  
       გამოთავისუფლების კომპოზიციები 
_________________________________________ 
 
ganyofileba E 
 
E 02 
 
(11) P 2008 4354 B (51) Int. Cl. (2006) 

        E 02 B 3/06 
(10) AP 2007 9864 A (44) 23(243)/2007 
(21) AP 2007 009864 
(22) 2007 02 13 
(24) 2007 02 13 
(73) ზაურ ციხელაშვილი (GE) 
       დიღმის მას., V კვარტ., კორპ.20, ბ.42, 
       0159, თბილისი (GE); 
       დარეჯან გარუჩავა (GE) 
       დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის  
       ქ. 12, ბ. 8, 0131, თბილისი (GE); 
       იოსებ ციხელაშვილი (GE) 
      დიღმის მას., V კვარტ., კორპ.20, ბ.42, 0159,  
      თბილისი (GE); 
      გიორგი მიქაძე (GE) 
      დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის  
      ქ. 12, ბ. 8, 0131, თბილისი (GE); 
      შოთა ციხელაშვილი (GE) 
      დიღმის მას., V კვარტ., კორპ.20, ბ.42, 
      0159, თბილისი (GE); 
      პაატა გიორგაძე (GE) 
      ბახტრიონის ქ. 26, ბ. 48, 0194,  
      თბილისი (GE) 
(72) ზაურ ციხელაშვილი (GE); 

დარეჯან გარუჩავა (GE); 
იოსებ ციხელაშვილი (GE); 
გიორგი მიქაძე (GE); 
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შოთა ციხელაშვილი (GE); 
პაატა გიორგაძე (GE) 

(54) მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობი- 
       ლობა 
_________________________________________ 
 
E 04 
 
(11) P 2008 4348 B (51) Int. Cl. (2006) 

         E 04 C 3/10 
(10) AP 2007 8966 A (44) 23(243)/2007 
(21) AP 2005 008966 
(22) 2005 09 06 
(24) 2005 09 06 
(73) ბიჭიკო სურგულაძე (GE) 
        გლდანის მას., I მკრ., კორპ. 19, ბ.34,  
       0167, თბილისი (GE) 
(72) ბიჭიკო სურგულაძე (GE) 
(54) წინასწარდაძაბული სამშენებლო  
       კონსტრუქცია 
_________________________________________ 
 
ganyofileba G 
 
G 02 
 
(11) P 2008 4353 B (51) Int. Cl. (2006) 

        G 02 C 5/08 
(10) AP 2007 9777 A (44) 19(239)/2007 
(21) AP 2006 009777 
(22) 2006 12 22 
(24) 2006 12 22 
(73) ჯემალ კიკნაძე (GE) 
        რჩეულიშვილის ქ. კორპ. 3, ბ. 21, 0179,  
        თბილისი (GE) 
(72) ჯემალ კიკნაძე (GE) 
(54) სათვალე 
_________________________________________ 
 
ganyofileba H 
 
H 05 
 
(11) P 2008 4350 B (51) Int. Cl. (2006) 

       H 05 H 1/00 
(10) AP 2007 9213 A (44) 11(231)/2007 
(21) AP 2006 009213 
(22) 2006 02 09 
(24) 2006 02 09 
(73)  შოთა ნემსაძე (GE) 

დიღმის მას., III კვარტ., კორპ. 11, ბ. 38, 
 0159, თბილისი (GE); 
შალვა ნაჭყებია (GE) 
კოსტავას ქ. 75, 0168, თბილისი (GE); 
პეტრე მერაბიშვილი (GE) 
წერეთლის გამზ., კორპ.1, ბ.163, 0112,  
თბილისი (GE); 

მედგარ გელენიძე (GE) 
რუსთავის გზატ. 28, ბ.57, 0165,  
თბილისი (GE); 
ავთანდილ ტორონჯაძე (GE) 
ნუცუბიძის პლატო, IV მკრ., კორპ.11,  
ბ.60, 0183, თბილისი (GE); 
დავით გელენიძე (GE) 
რუსთავის გზატ., 28, ბ.57, 0165,  
თბილისი (GE); 
დავით ტორონჯაძე (GE) 
ნუცუბიძის პლატო, IV მკრ., კორპ.11,  
ბ.60, 0183, თბილისი (GE); 
მარინე გიუაშვილი (GE) 
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 37ა, კორპ. 3-ა, ბ.503,  
0179, თბილისი (GE) 

(72)  შოთა ნემსაძე (GE); 
შალვა ნაჭყებია (GE); 
პეტრე მერაბიშვილი (GE); 
მედგარ გელენიძე (GE); 
ავთანდილ ტორონჯაძე (GE); 
დავით გელენიძე (GE); 
დავით ტორონჯაძე (GE); 
მარინე გიუაშვილი (GE) 

(54) პლაზმური ჭავლის აჩქარების მეთოდი 
_________________________________________ 
 



6. sasargeblo modelebi 

6.1. patentebi sasargeblo modelebze (meore publikacia) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
ganyofileba A 
 
A 23 
 
(11) U 2008 1409 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 K 1/16 
A 23 K 1/06 

       A 23 K 1/175 
(10) AU 2007 10022 U (44) 23(243)/2007 
(21) AU 2007 010022 
(22) 2007 04 26 
(24) 2007 04 26 
(73) თემურ ღვინიანიძე (GE) 

მგალობლიშვილის ქ. 14, 4600,  
ქუთაისი (GE); 
ჯაულ გოგისვანიძე (GE) 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 129/13, 4607,  
ქუთაისი (GE); 
ვალერი ოცხელი (GE) 
მაისურაძის ქ. 11, 4616, ქუთაისი (GE); 
გელა მაგრაქველიძე (GE) 
სტაროსელსკის ქ. 31, 2000,  
ზესტაფონი (GE); 
ქეთევან ლეჟავა (GE) 
სოფ. ეწერი, 4000, სამტრედია (GE); 
ლევან ყიფიანი (GE) 
თამარ მეფის გამზ. ქ.2, 4600,  
ქუთაისი (GE) 

(72) თემურ ღვინიანიძე (GE); 
        ჯაულ გოგისვანიძე (GE); 
        ვალერი ოცხელი (GE); 
        გელა მაგრაქველიძე (GE); 
        ქეთევან ლეჟავა (GE); 
        ლევან ყიფიანი (GE) 
(54) კომბინირებული საკვები 
_________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) U 2008 1410 Y (51) Int. Cl. (2006) 

       A 61 K 36/00 
(10) AU 2007 10058 U (44) 23(243)/2007 
(21) AU 2007 010058 
(22) 2007 05 14 
(24) 2007 05 14 
(73) ამირან კვარაცხელია (GE) 
        ნუცუბიძის ფერდ., IV მკრ., კორპ.7, ბ.65,  
        0183, თბილისი (GE); 
        ბესიკ იაშვილი (GE) 
        ა.შანიძის ქ.18, 0179, თბილისი (GE); 
        ნინო ცუცქირიძე (GE) 
        მიხ.ჯავახიშვილის ქ.9, 0108,  
        თბილისი (GE); 
        რამაზ შალამბერიძე (GE) 
        ვარკეთილი-3, I მკრ., კორპ.13, ბ.84, 0163,  
        თბილისი (GE) 

(72) ამირან კვარაცხელია (GE); 
        ბესიკ იაშვილი (GE); 
        ნინო ცუცქირიძე (GE); 
        რამაზ შალამბერიძე (GE) 
(54) სამკურნალო ხსნარი 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C  
 
C 10 
 
(11) U 2008 1411 Y (51) Int. Cl. (2006) 

        C 10 L 1/18 
(10) AU 2007 10174 U (44) 23(243)/2007 
(21) AU 2007 010174 
(22) 2007 07 11 
(24) 2007 07 11 
(73) ვიქტორ მოსიძე (GE) 
        ფალიაშვილის ქ.51/6, ბ.20, 0130,  
        თბილისი (GE); 
        დიმიტრი შენგელია (GE) 
        დოლიძის ქ. კორპ.25, ბ.135, 0171,  
        თბილისი (GE) 
(72) ვიქტორ მოსიძე (GE); 
        დიმიტრი შენგელია (GE) 
(54) სასაქონლო ბენზინის ოქტანური  
      რიცხვის ამაღლების ხერხი 
_________________________________________ 
 
ganyofileba E  
 
E 04 
 
(11) U 2008 1412 Y (51) Int. Cl. (2006) 

        E 04 H 6/06 
(10) AU 2007 10207 U (44) 23(243)/2007 
(21) AU 2007 010207 
(22) 2007 08 01 
(24) 2007 08 01 
(73) დავით გოქაძე (GE) 
        ფანასკერტელის ქ. 22, ბ. 46, 0194, 
        თბილისი (GE) 
(72) დავით გოქაძე (GE) 
(54) მიწისქვეშა ავტოფარეხი 
_________________________________________ 
 
ganyofileba G 
 
G 12 
 
(11) U 2008 1408 Y (51) Int. Cl. (2006) 

        G 12 B 17/00 
(10) AU 2008 9650 U (44) 11(231)/2007 
(21) AU 2006 009650 
(22) 2006 10 06 
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(24) 2006 10 06 
(73) ჯიმშერ ანელი (GE) 
        მოსკოვის გამზ. I კომპლ., კორპ. 4, ბ.117,  
        0145, თბილისი (GE); 
        გურამ ბადრიშვილი (GE) 
        დიდუბის ქ.22,ბ.18, 0154, თბილისი (GE); 
        გიგა ქათალანძე (GE) 
       გალი, ოქტომბრის ქ.52, 6800 (GE) 
(72) ჯიმშერ ანელი (GE); 
        გურამ ბადრიშვილი (GE); 
        გიგა ქათალანძე (GE) 
(54) ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისა- 
       გან დამცავი ეკრანი 
_________________________________________ 
 



7. samrewvelo nimuSebi 

7.1. patenti samrewvelo nimuSebze (meore publikacia) 
___________________________________________________________________________ 
 
(11) D 2008 336 S (51) 27-03 
(10) AD 2007 449 S (44) 21(241)/2007 
(21) AD 2007 000449 
(22) 2007 09 11 
(24) 2007 09 11 
(18) 2012 09 11 
(73) ანტონ ჩარკვიანი (GE) 
        სულხან-საბას დასახლება 55/40, 4600,  
        ქუთაისი (GE) 
(72) ანტონ ჩარკვიანი (GE) 
(54) საფერფლე 
_________________________________________ 
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8. sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi 

8.1. gamogonebebi 

8.1.1.  saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis gamoqveynebis  
           nomrebis Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi  

(51) 
ganacxadis  

gamoqveynebis 
nomeri (10) 

1 2 
A 01 J 5/14, 7/00 AP 2008 9686 A 
A 21 D 8/02 AP 2008 9760 A 
A 23 L 1/36; A 23 G 3/00 AP 2008 9533 A 
A 61 K 31/44; C 07 D 401/12, 401/14 AP 2008 9458 A 
A 61 K 31/167; A 61 P 27/02 AP 2008 9816 A 
A 61 K 36/00; A 61 P 1/16 AP 2008 9798 A 
A 61 K 38/21 AP 2008 8638 A 
B 27 K 3/50 AP 2008 9557 A 
B 60 N 2/02 AP 2008 9248 A 
C 07 D 487/08, 493/08, 495/08, 207/34, 231/14, 213/78, 277/56, 263/34, 327/06; 
A 01 N 43/36, 43/32, 43/50 

AP 2008 8803 A 

C 07 D 493/04; A 61 K 31/34 AP 2008 9372 A 
D 01 D 5/00 AP 2008 8970 A 
E 04 B 1/32  AP 2008 8026 A 
E 04 H 9/02; E 02 D 27/34 AP 2008 5256 A 
F 16 H 1/20 AP 2008 9651 A 
F 16 K 11/00 AP 2008 10144 A 
F 16 K 15/00 AP 2008 10026 A 
F 16 K 17/34 AP 2008 9375 A 
F 16 L 55/045; G 01 N 11/02 AP 2008 9410 A 
F 27 B 3/08 AP 2008 9834 A 
H 05 B 7/02 AP 2008 9387 A 
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8.1.2. ganacxadis gamoqveynebis nomrebTan saerTaSoriso klasifikaciis  
          indeqsebis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
nomeri (10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi (51) 

1 2 
AP 2008 5256 A E 04 H 9/02; E 02 D 27/34 
AP 2008 8026 A E 04 B 1/32 
AP 2008 8638 A A 61 K 38/21 
AP 2008 8803 A C 07 D 487/08, 493/08, 495/08, 207/34, 231/14, 213/78, 277/56, 263/34, 327/06;  

A 01 N 43/36, 43/32, 43/50 
AP 2008 8970 A D 01 D 5/00 
AP 2008 9248 A B 60 N 2/02 
AP 2008 9372 A C 07 D 493/04; A 61 K 31/34 
AP 2008 9375 A F 16 K 17/34 
AP 2008 9387 A H 05 B 7/02 
AP 2008 9410 A F 16 L 55/045; G 01 N 11/02 
AP 2008 9458 A A 61 K 31/44; C 07 D 401/12, 401/14 
AP 2008 9533 A A 23 L 1/36; A 23 G 3/00 
AP 2008 9557 A B 27 K 3/50 
AP 2008 9651 A F 16 H 1/20 
AP 2008 9686 A A 01 J 5/14, 7/00 
AP 2008 9760 A A 21 D 8/02 
AP 2008 9798 A A 61 K 36/00; A 61 P 1/16 
AP 2008 9816 A A 61 K 31/167; A 61 P 27/02 
AP 2008 9834 A F 27 B 3/08 
AP 2008 10026 A F 16 K 15/00 
AP 2008 10144 A F 16 K 11/00 
 

 

 

8.2. sasargeblo modelebi 

8.2.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis gamoqveynebis 
           nomrebis Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi (51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

 (10) 
1 2 

A 21 D 8/02 AU 2008 10231 U 
A 21 D 8/02, 13/02 AU 2008 10232 U 
A 61 K 31/00 AU 2008 10061 U 
B 65 D 1/02 AU 2008 10229 U 
C 01 F 7/74 AU 2008 9938 U 
E 05 B 37/20  AU 2008 10275 U 
H 05 K 5/00 AU 2008 10451 U 
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8.2.2. ganacxadis gamoqveynebis nomrebTan saerTaSoriso klasifikaciis  
           indeqsebis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri  

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi (51) 

1 2 
AU 2008 9938 U C 01 F 7/74 
AU 2008 10061 U A 61 K 31/00 
AU 2008 10229 U B 65 D 1/02 
AU 2008 10231 U A 21 D 8/02 
AU 2008 10232 U A 21 D 8/02, 13/02 
AU 2008 10275 U E 05 B 37/20 
AU 2008 10451 U H 05 K 5/00 

 

 

8.3. samrewvelo nimuSebi 

8.3.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis gamoqveynebis 
           nomrebis Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 
1 2 

09-03 AD 2008 465 S 
09-05 AD 2008 467 S 
12-09 AD 2008 459 S 
12-16 AD 2008 470 S 
25-03 AD 2008 468 S 

 
 
 
8.3.2. ganacxadis gamoqveynebis nomrebTan saerTaSoriso klasifikaciis  
           indeqsebis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 
1 2 

AD 2008 459 S 12-09 
AD 2008 465 S 09-03 
AD 2008 467 S 09-05 
AD 2008 468 S 25-03 
AD 2008 470 S 12-16 
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8.4. gamogonebebi (meore publikacia) 
8.4.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da  
           gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
nomeri (10) 

1 2 3 
A 01 B 79/02; A 01 C 1/00 P 2008 4351 B AP 2007 9466 A 
A 23 C 21/00 P 2008 4352 B AP 2007 9575 A 
A 61 K 9/22, 31/4402 P 2008 4349 B AP 2007 9148 A 
C 07 D 269/00; C 07 D 413/14; A 61 K 31/395 PI 2008 4346 B - 
C 07 F 9/38; C 07 F 9/40; A 61 K 31/66 PI 2008 4347 B - 
E 02 B 3/06 P 2008 4354 B AP 2007 9864 A 
E 04 C 3/10 P 2008 4348 B AP 2007 8966 A 
G 02 C 5/08 P 2008 4353 B AP 2007 9777 A 
H 05 H 1/00 P 2008 4350 B AP 2007 9213 A 

 

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

patentis 
nomeri 

(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 
nomeri (10) 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsi
(51) 

1 2 3 
PI 2008 4346 B - C 07 D 269/00; C 07 D 413/14; A 61 K 31/395 
PI 2008 4347 B - C 07 F 9/38; C 07 F 9/40; A 61 K 31/66 
P 2008 4348 B AP 2007 8966 A E 04 C 3/10 
P 2008 4349 B AP 2007 9148 A A 61 K 9/22, 31/4402 
P 2008 4350 B AP 2007 9213 A H 05 H 1/00 
P 2008 4351 B AP 2007 9466 A A 01 B 79/02; A 01 C 1/00 
P 2008 4352 B AP 2007 9575 A A 23 C 21/00 
P 2008 4353 B AP 2007 9777 A G 02 C 5/08 
P 2008 4354 B AP 2007 9864 A E 02 B 3/06 

 
 

8.4.3. ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis  
         nomris Sesabamisobis cxrili  
 

ganacxadis 
nomeri 

(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

1 2 3 
AP 2005 008966 AP 2007 8966 A P 2008 4348 B 
AP 2004 009148 AP 2007 9148 A P 2008 4349 B 
AP 2006 009213 AP 2007 9213 A P 2008 4350 B 
API 2006 009443 - PI 2008 4346 B 
AP 2006 009466 AP 2007 9466 A P 2008 4351 B 
API 2006 009467 - PI 2008 4347 B 
AP 2006 009575 AP 2007 9575 A P 2008 4352 B 
AP 2006 009777 AP 2007 9777 A P 2008 4353 B 
AP 2007 009864 AP 2007 9864 A P 2008 4354 B 
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8.5. sasargeblo modelebi (meore publikacia) 
8.5.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da  
          gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi (51) 
patentis nomeri 

(11) 
ganacxadis  

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

1 2 3 
A 23 K 1/16, 1/06, 1/175 U 2008 1409 Y AU 2007 10022 U 
A 61 K 36/00 U 2008 1410 Y AU 2007 10058 U 
C 10 L 1/18 U 2008 1411 Y AU 2007 10174 U 
E 04 H 6/06 U 2008 1412 Y AU 2007 10207 U 
G 12 B 17/00 U 2008 1408 Y AU 2007 9650 U 

 

 

 

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

 
patentis nomeri 

(11) 
ganacxadis  

gamoqveynebis nomeri 
 (10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi  

(51) 
1 2 3 

U 2008 1408 Y AU 2007 9650 U G 12 B 17/00 
U 2008 1409 Y AU 2007 10022 U A 23 K 1/16, 1/06, 1/175 
U 2008 1410 Y AU 2007 10058 U A 61 K 36/00 
U 2008 1411 Y AU 2007 10174 U C 10 L 1/18; 
U 2008 1412 Y AU 2007 10207 U E 04 H 6/06 

 
 
8.5.3. ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis  
          nomris Sesabamisobis cxrili  

 
ganacxadis 

nomeri 
(21) 

ganacxadis  
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

1 2 3 
AU 2006 009650 AU 2007 9650 U U 2008 1408 Y 
AU 2007 010022 AU 2007 10022 U U 2008 1409 Y 
AU 2007 010058 AU 2007 10058 U U 2008 1410 Y 
AU 2007 010174 AU 2007 10174 U U 2008 1411 Y 
AU 2007 010207 AU 2007 10207 U U 2008 1412 Y 
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8.6. samrewvelo nimuSebi (meore publikacia) 
8.6.1. saerTaSoriso klasifikaciis indeqsTan ganacxadis patentisa da  
          gamoqveynebis nomrebis Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi (51) 
patentis nomeri 

(11) 
ganacxadis  

gamoqveynebis 
nomeri (10) 

1 2 3 
27-03 D 2008 336 S AD 2007 449 S 

 

 

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

 
patentis nomeri 

(11) 
ganacxadis  

gamoqveynebis nomeri (10) 
saerTaSoriso 
klasifikaciis 

indeqsi (51) 
1 2 3 

D 2008 336 S AD 2007 449 S 27-03 
 
 
8.6.3. ganacxadis nomerTan, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da patentis  
          nomris Sesabamisobis cxrili  

 
ganacxadis 

nomeri 
(21) 

ganacxadis  
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

1 2 3 
AD 2007 000449 AD 2007 449 S D 2008 336 S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sasaqonlo niSnebi 
 

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi 
 

M - sasaqonlo niSani 

(210) - AM 0000 000000 - ganacxadis  nomeri; 

(260) -AAM 0000 00000 A - ganacxadis gamoqveynebis nomeri; 

(111) - M 0000 00000 R - registraciis nomeri; 

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

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

 

bibliografiuli monacemebis saidentifikacio kodebi 

 

(111) - registraciis nomeri; 

(151) - registraciis TariRi; 

(156) - registraciis vadis gagrZelebis TariRi; 

(181) - registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi; 

(186) - vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi; 

(210) - ganacxadis nomeri; 

(220) - ganacxadis Setanis TariRi; 

(230) - sagamofeno monacemebi; 

(260) - nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis                                
          dadebiTi gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveynebis  
          nomeri); 

(310) - pirveli ganacxadis nomeri; 

(320) - pirveli ganacxadis Setanis TariRi; 

(330) - pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli  uwyebis an  
          organizaciis saidentifikacio kodi; 

(511) - saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasa- 
          qonlo niSnis registraciisaTvis da/an klasificirebuli saqon- 
          lisa da/an momsaxurebis CamonaTvali; 

(531) - sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqon- 
           lo niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso  
           klasifikaciis (venis klasifikacia) mixedviT; 

(540) - niSnis gamosaxuleba; 

(550) - sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba; 

(580) - ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis  
           cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi; 

(591) - informacia gancxadebul ferebze; 

(731) - ganmcxadeblis saxeli da misamarTi; 

(732) - mflobelis saxeli da misamarTi; 
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(740) - warmomadgenlis  saxeli da misamarTi; 

(750) - mimoweris misamarTi; 

(770) - cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamar- 
          Ti uflebis gadacemis SemTxvevaSi; 

(771) - cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misamar- 
           Ti uflebis gadacemis gareSe; 

(791) - licenziatis saxeli da misamarTi; 

(800) - sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTa- 
           Soriso registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSi- 
          rebuli protokolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis  
          nomeri) 

 
  

orasoiani kodebi da maTi Sesabamisi saxelmwifoebis, 

saerTaSoriso da regionaluri  organizaciebis dasaxeleba 

(ismos standarti 3) 

 
 

AD andora  BJ benini 

AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi  BM bermudis kunZulebi 

AF avRaneTi  BN brunei-darusalami 

AG antigua da barbuda  BO bolivia 

AI angilia  BR brazilia 

AL albaneTi  BS bahamis kunZulebi 

AM somxeTi  BT bhutani 

AN antilis kunZulebi (niderlandebi)  BV buvetis kunZulebi 

AO angola  BW botsvana 

AP sawarmoo sakuTrebis afrikis  
regionaluri organizacia 

 BX beneluqsis sasaqonlo niSne-
bis uwyeba (BBM) da beneluqsis 
samrewvelo niSnebis uwyeba 
(BBDM) 

AR argentina  BY belorusia 

AT avstria  BZ belizi 

AU avstralia  CA kanada 

AW aruba  CD kongos demokratiuli resp. 

AZ azerbaijani  CF centraluri afrikis resp. 

BA bosnia da hercegovina  CG kongo 

BB barbadosi  CH Sveicaria 

BD bangladeSi  CI kot_d' ivuari 

BE belgia  CK kukis kunZulebi 

BF burkina-faso  CL Cile 

BG bulgareTi  CM kameruni 

BH bahreini  CN CineTi 

BI burundi  CO kolumbia 
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CR kosta-rika  HK honkongi 

CU kuba  HN hondurasi 

CV mwvane koncxis kunZulebi  HR xorvatia 

CY kviprosi  HT haiti 

CZ Cexiis respublika  HU ungreTi 

DE germania  IB inteleqtualuri sakuTrebis  
msoflio organizaciis ismo  
(WIPO) saerTaSoriso biuro 

DJ jibuti  ID indonezia 

DK dania  IE irlandia 

DM dominika  IL israeli 

DO dominikelTa respublika  IN indoeTi 

DZ alJiri  IQ erayi 

EA evraziis sapatento organizacia 
(EAPO) 

 IR iranis islamuri respublika 

EC ekvadori  IS islandia 

EE estoneTi  IT italia 

EG egvipte  JM iamaika 

EH dasavleTi sahara  JO iordania 

EM Sinagani bazris  harmonizaciis uw-
yeba (sasaqonlo niSnebi da samrew-
velo nimuSebi (OHIM) 

 JP iaponia 

EP evropis sapatento uwyeba  KE kenia 

ER eritrea  KG yirgizeTi 

ES espaneTi  KH kampuCia 

ET eTiopia  KI kiribati 

FI fineTi  KM komoris kunZulebi 

FJ fiji  KN sent-kitsi da nevisi 

FK folklendis kunZulebi  KP koreis saxalxo demokrati-
uli respublika 

FO fareris kunZulebi  KR koreis respublika 

FR safrangeTi  KW kuveiti 

GA gaboni  KY kaimanis kunZulebi 

GB didi britaneTi  KZ yazaxeTi 

GD grenlandia  LA laosi 

GE saqarTvelo  LB libani 

GH gana  LC sent-lusia 

GI gibraltari  LI lixtenStaini 

GL grenlandia  LK Sri-lanka 

GM gambia  LR liberia 

GN gvinea  LS lesoto 

GQ ekvatoruli gvinea  LT litva 

GR saberZneTi  LU luqsemburgi 

GS samxreTi jorjia da samxreTi 
sendviCis kunZulebi 

 LV latvia 

GT gvatemala  LY libia 

GW gvinea-bisau  MA maroko 

GY gaiana  MC monako 
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MD moldaveTi Å SG singapuri 

MG madagaskari  SH wminda elenes kunZuli 

MK makedonia yofili iugoslavia   SL slovenia 

ML mali  SK slovakia 

MM mianma  SL siera-leone 

MN monRoleTi  SM san-marino 

MO makao  SN senegali 

MP Crd. marianas kunZulebi  SO somali 

MR mavritania  SR surinami 

MS monserati  ST san-tome da prinsipi 

MT malta  SV salvadori 

MU mavrikia  SY siria 

MV maldivis kunZulebi  SZ svazilendi 

MX meqsika  TC Terqsis da kaikosis kunZulebi 

MW malavi  TD Cadi 

MY malaizia  TG togo 

MZ mozambiki  TH tailandi 

NA namibia  TJ tajikeTi 

NE nigeri  TM TurqmeneTi 

NG nigeria  TN tunisi 

NI nikaragua  TO tonga 

NL niderlandebi  TP aRmosavleTi timori 

NO norvegia  TR TurqeTi 

NP nepali  TT trinidadi da tobago 

NR nauru  TV tuvalu 

NZ axali zelandia  TW taivani, CineTis provincia 

OA afrikis inteleqtualuri  
sakuTrebis organizacia (OAPI) 

 TZ tanzania 

OM omani  UA ukraina 

PA       panama  UG uganda 

PE peru  US aSS 

PG papua-axali gvinea  UY urugvai 

PH filipinebi  UZ uzbekeTi 

PK pakistani  VA vatikani 

PL poloneTi  VC sent-vinsenti da grenadinebi 

PT portugalia  VE venesuela 

PW palau  VG virjinis kunZulebi (britaneTi)

PY paragvai  VN vietnami 

QA katari  VU vanuatu 

RO rumineTi  WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-
rebis msoflio organizacia 

RU ruseTis federacia      WS samoa 

RW ruanda  YE iemeni 

SA saudis arabeTi  YU iugoslavia 

SB solomonis kunZulebi  ZA samxreTi afrika 

SC seiSelis kunZulebi  ZM zambia 

SD sudani  ZW zimbabve 

SE SvedeTi    

 



9. sasaqonlo niSnebi  

9.1. ganacxadebi  

ganacxadebi, romlebzedac gamotanilia eqspertizis dadebiTi gadawyve-

tileba registraciis Sesaxeb da gaTvaliswinebulia gasaCivreba "saqpatentis" 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan sami Tvis vadaSi. 

9.1.1. erovnuli ganacxadebi 
___________________________________________________________________________ 
 

40 

 

(260) AM 2008 39926 A 
(210) AM 039926 
(220) 2006 09 27 
(731) ჯენერალ მოტორს კორპორეიშენ, 
          300 რენეისენს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტ- 
          როიტი, 48265-3000 მიჩიგანის შტატი, 
           აშშ 
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი; 
          ალექსანდრე გეგეჭკორი; 
           გელა მიქაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.13.25- 
(511)  9 - ელექტრული, ელექტრონული, სა-
მეცნიერო, საზღვაო, ფოტოგრაფიული, ოპ-
ტიკური, ჩამწერი, გამზომი, გეოდეზიური და 
სამაშველო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტე-
ბი, მათი ნაწილები და საკუთნო; კომპიუტე-
რი, ლეპტოპი (პორტატიული კომპიუტერები), 
კომპიუტერული თამაშების მანქანები, კომპი-
უტერული პროგრამები, კომპიუტერული თა-
მაშის პროგრამები; კომპიუტერის პერიფე-
რიული მოწყობილობები; მოდემები, დამამახ-
სოვრებელი პლატები, კომპაქტური ფლოპ-
დისკები, ქსელის ბარათები, უმავთულო ბა-
რათები, სტაციონარული დრაივერები, DVD 
დრაივერები; მიკროჩიპები; კონტროლერები; 
ავტომატური გამომრთველები; ბატარეები; 
სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენე-
ბელი ელექტრული სიმძლავრის ადაპტერები, 
ბატარეის დამტენები; თავზე დასამაგრებელი 
ტელეფონები, რეპროდუქტორები, მიკროფო-
ნები, კლავიატურები, სკანერები, კომპიუტე-
რის სხვა კომპიუტერთან და კომპიუტერის 
პერიფერიულ აპარატურასთან დამაკავშირე-
ბელი ხელსაწყოები და ჩარჩოები; კამერები; 
ციფრული კამერები და პრინტერები; გლო-
ბალური პოზიციის შესარჩევი მოწყობილო-
ბები; სანავიგაციო მოწყობილობები ძრავია-
ნი ტრანსპორტისათვის; ძრავიანი სატრანს-
პორტო ლოკაციური სისტემები; მართვის სა-
შუალებები ძრავიანი ტრანსპორტისა და მან-
ქანებისათვის; ელემენტიანი ფანრები (ხელის 
ფანრების ჩათვლით); საზომი ხელსაწყოები 
და მოწყობილობები; რადიო, ტელევიზორი, 
ხმისა და გამოსახულების ჩამწერი და აღმ-
წარმოებელი ხელსაწყოები, ხმისა და გამო-
სახულების ფირები, დისკები და ჩანაწერები; 
კომპასები, სახაზავები, საზომი ხვეულა (რუ-

ლეტი), კალკულატორი, მაღვიძარა საათები, 
სასიგნალო და გამაფრთხილებელი შუქნიშ-
ნები და მოწყობილობები; ტემპერატურის, 
განათების, კუთხის, წნევის, უსწორ-მასწო-
რობის, სიბრტყის, ბალანსის, რეგულირების, 
სითხის ხარჯვის, სითხის დონის, სიჩქარის, 
კუთხის დახრილობისა და ძალის გამოსაც-
დელი, გასაზომი, საკონტროლო და სასიგნა-
ლო ხელსაწყოები; სატელეკომუნიკაციო ხე-
ლსაწყოები და ინსტრუმენტები, პორტატიუ-
ლი ტელეფონები, ფიჭური ტელეფონები; მიკ-
როპროცესორები, ძრავას სამართავი მოწყო-
ბილობები, გამომრთველები, ელექტრული 
მავთულები, კაბელები, მავთულებისა და კა-
ბელების გამანაწილებელი კოლოფები და 
შემაერთებლები; ხმისა და ვიზუალური გა-
მოსახულების ჩამწერი, აღმწარმოებელი და 
დამპროექტებელი აპარატურა; კინოფილმე-
ბი, სათვალეები, მზის სათვალეები, მკაფიო 
შუქის საწინაამღდეგო სათვალეები, დამცავი 
და არამტვრევადი სათვალეები და მათი ლინ-
ზები, ჩარჩოები და სათვალის ბუდეები; რა-
დიო, ტელევიზორი, მიმღებ-გადამცემი, ტე-
ლესკოპი, პერისკოპი, ბინოკლი, გამადიდებე-
ლი მინები, სასიგნალო და გამაფრთხილე-
ბელი შუქნიშნები და ხელსაწყოები; ამრეკ-
ლავი დისკები, ტანსაცმლის თასმები, გამაფ-
რთხილებელი სამკუთხედები და სხვა საავა-
რიო ნიშნები; გასაბერი ჟილეტები, დამცავი 
შლემები და ტანსაცმელი, მყვინთავების სა-
კუთნო, წყალქვეშა ცურვის დროს გამოსაყე-
ნებელი საჰაერო მილაკები, საცურაო ნიღბე-
ბი, ცურვისთვის განკუთვნილი სათვალეები, 
მაგნიტები; კარის გასაღებად განკუთვნილი 
ელექტრული მოწყობილობები, ელექტრული 
კოჭა, ელექტრული ტერმინალი და გამომრ-
თველი; თერმოსტატი; საგანგაშო, სასიგნა-
ლო და გამაფრთხილებელი აპარატები. 
     14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი 
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან და-
ფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნე-
ბა სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, 
ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტ-
რული ხელსაწყოები; სამკაულების, ძვირფა-
სი ქვების, მაჯის საათების, საათების, ქრო-
ნომეტრების, წამმზომებისა და ტაიმერების 
დამცავი საშუალებები; ძვირფასი ლითონი-
საგან დამზადებული ყუთები, კეისები და 
კონტეინერები; მაჯის საათის ბრასლეტები 
და ძეწკვები; ძვირფასი ლითონისაგან დამზა-
დებული სანთებელები. 
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     16 - წიგნები, ჟურნალები, პერიოდული პუ-
ბლიკაციები, ნაბეჭდი მასალა, საკანცელა-
რიო საქონელი, ქაღალდის ან მუყაოს სა-
რეკლამო ფარები, მუყაოზე და ქაღალდზე 
დატანილი მასალა, ცნობარები, ფანქრები, 
კალმები, საინსტრუქციო და სასწავლო მასა-
ლა (გარდა მოწყობილობებისა), პლაკატები, 
ფოტოსურათები; საყიდლებისთვის განკუთვ-
ნილი ქაღალდის ჩანთები, ქაღალდის სუფ-
რები, ცხვირსახოცები, ჭიქები და თეფშები; 
შესაფუთი ქაღალდი. 
     18 - ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნა-
წარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრე-
ბი, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები, 
ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები, ცხენის 
აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; ჩე-
მოდნებისა და სამგზავრო ჩანთების შალითე-
ბი; ტყავისა და ტყავის იმიტაციისაგან გაკე-
თებული საქონელი, სპორტული ჩანთები, 
ბავშვის სატარებელი ზურგჩანთები, ზურგ-
ჩანთები, პლიაჟის ჩანთები, წიგნების სატა-
რებელი ჩანთები, სახიანი ქსოვილისაგან 
გაკეთებული ჩანთები, ტანსაცმლის ტომრე-
ბი, სპორტული ჩანთები, ტვირთის გადასა-
ტანი ჩანთები, სკოლის ჩანთები, ქილების 
ჩასაწყობი პარკები, საყიდლების ჩასაწყობი 
ჩანთები, საფულეები, ხელჩანთები, მხარზე 
გადასადები ჩანთები, კოსმეტიკის ჩანთები, 
ატაშე კეისები, პორტფელები, საბუთების გა-
დასატანი ჩანთები, საფულე-საქაღალდეები, 
კრედიტ-ბარათის კეისები, პასპორტის კეისე-
ბი, გასაღების ფუტლიარები, მონეტის კეი-
სები და სათვალის ფუტლიარები; სამაჯურე-
ბი მაჯის საათისათვის; სამკაულის კეისები; 
ქალის ჩანთები; ქოლგები, მზის ქოლგები, 
პატარა ქოლგები; ხელჯოხები. 
     21 - მინის ჭიქები, მინის ყუთები, სასმელი-
სათვის განკუთვნილი მინის, ფაიფურისა და 
კერამიკის ნაკეთობები (რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს), სასმელისათვის 
განკუთვნილი ქაღალდის ჭიქები; პარფიუმე-
რული სპრეები და პუდრის სათავსოები (არა-
ძვირფასი ლითონისაგან); მინის მანქანის მო-
დელები და ნაწილები (სუვენირები); ქაღალ-
დის ფიალები და თეფშები. 
     25 - ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბუ-
რავი; მამაკაცის, ქალისა და ბავშვის ტან-
საცმლის დამცავების, მოკლემკლავიანი მაი-
სურების, ტრიკოტაჟის მაისურების, სპორტუ-
ლი კოსტიუმების, შარვლების, კალსონების, 
შორტების, ბრეტელიანი მაისურების, წყალ-
გაუმტარი ტანსაცმლის, ბავშვის სამკერდეე-
ბის, ქვედა კაბების, ბლუზების, კაბების, აჭი-
მების, სვიტრების, ჟაკეტების, პალტოების, 
საწვიმრების, თოვლში ჩასაცმელი კოსტიუ-
მების, ჰალსტუხების, პერანგების, ქუდების, 
კეპების, მზისგან დამცავი წინაფრების, ქამ-
რების, შარფების, ძილისთვის განკუთვნილი 

ტანსაცმლის, პიჟამოების, ქალის ქვედა სა-
მოსის, მოკლეყელიანი ჩექმების, ფეხსაცმ-
ლის, რეზინისძირიანი ფეხსაცმლის, სანდ-
ლების, ჩექმების, სახლის ფეხსაცმლის, წინ-
დების, საცურაო ტანსაცმლის, მასკარადის, 
ჰელოუინის ტანსაცმლისა და ნიღბების ჩათვ-
ლით. 
     28 - თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯი-
შისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქო-
ნელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა; სათამა-
შოებისა და სპორტული საქონლის დამცა-
ვები, თამაშებისა და სათამაშოების ჩათვ-
ლით; მოძრავი ფიგურები და მათი აქსესუა-
რები, პლუშის სათამაშოები, ბუშტები, აბა-
ზანის სათამაშოები, საქანაო ან საგორაო 
სათამაშოები, ბანქო და შესაბამისი თამა-
შები; სათამაშო ტრანსპორტი, თოჯინები, 
საფრენი დისკები; ელექტრული ხელით სა-
თამაშო მოწყობილობები, სათამაშო აპარა-
ტურა, რომელიც იყიდება როგორც მოწყო-
ბილობა მაგიდის თამაშების შესასრულებ-
ლად, მანიპულაციური თამაშები, ან ოთახის 
თამაშები, დასამიზნებელი თამაშები, დამოუ-
კიდებელი ვიდეოსიგნალიანი სათამაშო მან-
ქანები, მოზაიკური და მანიპულაციური ასაწ-
ყობი სათამაშოები, სკეიტბორდები, ციგურე-
ბი, წყლით საწუწავი სათამაშოები; ბურთები, 
მიწაზე სათამაშო ბურთების ჩათვლით; ფეხ-
ბურთის, ბეისბოლისა და კალათბურთის 
ბურთები, ბეისბოლის ხელთათმანები, გა-
სართობი საცურაო ტივტივები, მოწყობილო-
ბები საცურაო დაფებით გართობისთვის, 
სერფინგის დაფები, საცურაო გასართობი 
დაფები, საცურაო ლასტები, მცხობელისა და 
მზარეულის სათამაშო ტანსაცმელი, თოჯი-
ნის სახლი, ავეჯი და ტანსაცმელი; ნაძვის-
ხის მოსართავები; მოძრავი რეზინის ბურ-
თები; მოძრავი ფიგურები; პოლისტიროლით 
გავსებული თოჯინები; სათამაშო ბლოკები; 
სათამაშო მოდელის რაციები; სასრიალო და-
ფები; იო-იოები(არამდგრადი სათამაშო); სა-
თამაშოს სათავსები; სათამაშო ვედროები და 
ნიჩბები; თოჯინას საწოლები და სათამაშო 
მობილურები; ჩვილებისა და ბავშვებისათვის 
განკუთვნილი სხვადასხვა მოძრავი სათამა-
შოები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 39927 A 
(210) AM 039927 
(220) 2006 09 27 
(731) ჯენერალ მოტორს კორპორეიშენ, 
          300 რენეისენს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტ- 
          როიტი, 48265-3000 მიჩიგანის შტატი, 
           აშშ 
(740) გელა მიქაძე; 
          გიორგი თაქთაქიშვილი; 
          ალექსანდრე გეგეჭკორი 
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(540) 

CHEVROLET 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  9 - ელექტრული, ელექტრონული, სა-
მეცნიერო, საზღვაო, ფოტოგრაფიული, ოპ-
ტიკური, ჩამწერი, გამზომი, გეოდეზიური და 
სამაშველო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტე-
ბი, მათი ნაწილები და საკუთნო; კომპიუტე-
რი, ლეპტოპი (პორტატიული კომპიუტერები), 
კომპიუტერული თამაშების მანქანები, კომ-
პიუტერული პროგრამები, კომპიუტერული 
თამაშის პროგრამები; კომპიუტერის პერიფე-
რიული მოწყობილობები; მოდემები, დამამახ-
სოვრებელი პლატები, კომპაქტური ფლოპ-
დისკები, ქსელის ბარათები, უმავთულო ბა-
რათები, სტაციონარული დრაივერები, DVD 
დრაივერები; მიკროჩიპები; კონტროლერები; 
ავტომატური გამომრთველები; ბატარეები; 
სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენე-
ბელი ელექტრული სიმძლავრის ადაპტერები, 
ბატარეის დამტენები; თავზე დასამაგრებელი 
ტელეფონები, რეპროდუქტორები, მიკროფო-
ნები, კლავიატურები, სკანერები, კომპიუტე-
რის სხვა კომპიუტერთან და კომპიუტერის პე-
რიფერიულ აპარატურასთან დამაკავშირებე-
ლი ხელსაწყოები და ჩარჩოები; კამერები; 
ციფრული კამერები და პრინტერები; გლობა-
ლური პოზიციის შესარჩევი მოწყობილობე-
ბი; სანავიგაციო მოწყობილობები ძრავიანი 
ტრანსპორტისათვის; ძრავიანი სატრანსპორ-
ტო ლოკაციური სისტემები; მართვის საშუა-
ლებები ძრავიანი ტრანსპორტისა და მანქა-
ნებისათვის; ელემენტიანი ფანრები (ხელის 
ფანრების ჩათვლით); საზომი ხელსაწყოები 
და მოწყობილობები; რადიო, ტელევიზორი, 
ხმისა და გამოსახულების ჩამწერი და აღმ-
წარმოებელი ხელსაწყოები, ხმისა და გამო-
სახულების ფირები, დისკები და ჩანაწერები; 
კომპასები, სახაზავები, საზომი ხვეულა (რუ-
ლეტი), კალკულატორი, მაღვიძარა საათები, 
სასიგნალო და გამაფრთხილებელი შუქნიშ-
ნები და მოწყობილობები; ტემპერატურის, 
განათების, კუთხის, წნევის, უსწორ-მასწო-
რობის, სიბრტყის, ბალანსის, რეგულირების, 
სითხის ხარჯვის, სითხის დონის, სიჩქარის, 
კუთხის დახრილობისა და ძალის გამოსაც-
დელი, გასაზომი, საკონტროლო და სასიგ-
ნალო ხელსაწყოები; სატელეკომუნიკაციო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები, პორტა-
ტიული ტელეფონები, ფიჭური ტელეფონები; 
მიკროპროცესორები, ძრავას სამართავი მოწ-
ყობილობები, გამომრთველები, ელექტრული 
მავთულები, კაბელები, მავთულებისა და კა-
ბელების გამანაწილებელი კოლოფები და 
შემაერთებლები; ხმისა და ვიზუალური გა-
მოსახულების ჩამწერი, აღმწარმოებელი და 
დამპროექტებელი აპარატურა; კინოფილმე-
ბი, სათვალეები, მზის სათვალეები, მკაფიო 

შუქის საწინაამღდეგო სათვალეები, დამცავი 
და არამტვრევადი სათვალეები და მათი 
ლინზები, ჩარჩოები და სათვალის ბუდეები; 
რადიო, ტელევიზორი, მიმღებ-გადამცემი, ტე-
ლესკოპი, პერისკოპი, ბინოკლი, გამადიდე-
ბელი მინები, სასიგნალო და გამაფრთხი-
ლებელი შუქნიშნები და ხელსაწყოები; ამ-
რეკლავი დისკები, ტანსაცმლის თასმები, გა-
მაფრთხილებელი სამკუთხედები და სხვა სა-
ავარიო ნიშნები; გასაბერი ჟილეტები, დამ-
ცავი შლემები და ტანსაცმელი, მყვინთავების 
საკუთნო, წყალქვეშა ცურვის დროს გამოსა-
ყენებელი საჰაერო მილაკები, საცურაო ნიღ-
ბები, ცურვისთვის განკუთვნილი სათვა-
ლეები, მაგნიტები; კარის გასაღებად გან-
კუთვნილი ელექტრული მოწყობილობები, 
ელექტრული კოჭა, ელექტრული ტერმინალი 
და გამომრთველი; თერმოსტატი; საგანგაშო, 
სასიგნალო და გამაფრთხილებელი აპარატე-
ბი. 
     14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი 
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან და-
ფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთ-
ვნება სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, 
ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონო-
მეტრული ხელსაწყოები; სამკაულების, ძვი-
რფასი ქვების, მაჯის საათების, საათების, 
ქრონომეტრების, წამმზომებისა და ტაიმერე-
ბის დამცავი საშუალებები; ძვირფასი ლი-
თონისაგან დამზადებული ყუთები, კეისები 
და კონტეინერები; მაჯის საათის ბრასლეტე-
ბი და ძეწკვები; ძვირფასი ლითონისაგან 
დამზადებული სანთებელები. 
     16 - წიგნები, ჟურნალები, პერიოდული 
პუბლიკაციები, ნაბეჭდი მასალა, საკანცე-
ლარიო საქონელი, ქაღალდის ან მუყაოს სა-
რეკლამო ფარები, მუყაოზე და ქაღალდზე 
დატანილი მასალა, ცნობარები, ფანქრები, 
კალმები, საინსტრუქციო და სასწავლო მასა-
ლა (გარდა მოწყობილობებისა), პლაკატები, 
ფოტოსურათები; საყიდლებისთვის განკუთვ-
ნილი ქაღალდის ჩანთები, ქაღალდის სუფ-
რები, ცხვირსახოცები, ჭიქები და თეფშები; 
შესაფუთი ქაღალდი. 
     18 - ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნა-
წარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრე-
ბი, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები, 
ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები, ცხენის 
აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; ჩე-
მოდნებისა და სამგზავრო ჩანთების შალითე-
ბი; ტყავისა და ტყავის იმიტაციისაგან გა-
კეთებული საქონელი, სპორტული ჩანთები, 
ბავშვის სატარებელი ზურგჩანთები, ზურგ-
ჩანთები, პლიაჟის ჩანთები, წიგნების სატა-
რებელი ჩანთები, სახიანი ქსოვილისაგან გა-
კეთებული ჩანთები, ტანსაცმლის ტომრები, 
სპორტული ჩანთები, ტვირთის გადასატანი 
ჩანთები, სკოლის ჩანთები, ქილების ჩასაწ-
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ყობი პარკები, საყიდლების ჩასაწყობი ჩანთე-
ბი, საფულეები, ხელჩანთები, მხარზე გადა-
სადები ჩანთები, კოსმეტიკის ჩანთები, ატაშე 
კეისები, პორტფელები, საბუთების გადასა-
ტანი ჩანთები, საფულე-საქაღალდეები, კრე-
დიტ-ბარათის კეისები, პასპორტის კეისები, 
გასაღების ფუტლიარები, მონეტის კეისები 
და სათვალის ფუტლიარები; სამაჯურები მა-
ჯის საათისათვის; სამკაულის კეისები; ქა-
ლის ჩანთები; ქოლგები, მზის ქოლგები, პა-
ტარა ქოლგები; ხელჯოხები. 
     21 - მინის ჭიქები, მინის ყუთები, სასმელი-
სათვის განკუთვნილი მინის, ფაიფურისა და 
კერამიკის ნაკეთობები (რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს), სასმელისათვის 
განკუთვნილი ქაღალდის ჭიქები; პარფიუმე-
რული სპრეები და პუდრის სათავსოები (არა-
ძვირფასი ლითონისაგან); მინის მანქანის 
მოდელები და ნაწილები (სუვენირები); ქა-
ღალდის ფიალები და თეფშები. 
     25 - ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბუ-
რავი; მამაკაცის, ქალისა და ბავშვის ტანსაც-
მლის დამცავების, მოკლემკლავიანი მაისუ-
რების, ტრიკოტაჟის მაისურების, სპორტული 
კოსტიუმების, შარვლების, კალსონების, 
შორტების, ბრეტელიანი მაისურების, წყალ-
გაუმტარი ტანსაცმლის, ბავშვის სამკერდეე-
ბის, ქვედა კაბების, ბლუზების, კაბების, აჭი-
მების, სვიტრების, ჟაკეტების, პალტოების, 
საწვიმრების, თოვლში ჩასაცმელი კოსტიუ-
მების, ჰალსტუხების, პერანგების, ქუდების, 
კეპების, მზისგან დამცავი წინაფრების, ქამ-
რების, შარფების, ძილისთვის განკუთვნილი 
ტანსაცმლის, პიჟამოების, ქალის ქვედა სა-
მოსის, მოკლეყელიანი ჩექმების, ფეხსაცმ-
ლის, რეზინისძირიანი ფეხსაცმლის, სანდ-
ლების, ჩექმების, სახლის ფეხსაცმლის, წინ-
დების, საცურაო ტანსაცმლის, მასკარადის, 
ჰელოუინის ტანსაცმლისა და ნიღბების ჩათვ-
ლით. 
     28 - თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარ-
ჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი სა-
ქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა; სათამა-
შოებისა და სპორტული საქონლის დამცა-
ვები, თამაშებისა და სათამაშოების ჩათვ-
ლით; მოძრავი ფიგურები და მათი აქსე-
სუარები, პლუშის სათამაშოები, ბუშტები, 
აბაზანის სათამაშოები, საქანაო ან საგორაო 
სათამაშოები, ბანქო და შესაბამისი თამაშე-
ბი; სათამაშო ტრანსპორტი, თოჯინები, საფ-
რენი დისკები; ელექტრული ხელით სათამა-
შო მოწყობილობები, სათამაშო აპარატურა, 
რომელიც იყიდება როგორც მოწყობილობა 
მაგიდის თამაშების შესასრულებლად, მანი-
პულაციური თამაშები, ან ოთახის თამაშები, 
დასამიზნებელი თამაშები, დამოუკიდებელი 
ვიდეოსიგნალიანი სათამაშო მანქანები, მო-
ზაიკური და მანიპულაციური ასაწყობი სა-

თამაშოები, სკეიტბორდები, ციგურები, 
წყლით საწუწავი სათამაშოები; ბურთები, მი-
წაზე სათამაშო ბურთების ჩათვლით; ფეხ-
ბურთის, ბეისბოლისა და კალათბურთის ბუ-
რთები, ბეისბოლის ხელთათმანები, გასარ-
თობი საცურაო ტივტივები, მოწყობილობები 
საცურაო დაფებით გართობისთვის, სერფინ-
გის დაფები, საცურაო გასართობი დაფები, 
საცურაო ლასტები, მცხობელისა და მზა-
რეულის სათამაშო ტანსაცმელი, თოჯინის 
სახლი, ავეჯი და ტანსაცმელი; ნაძვისხის მო-
სართავები; მოძრავი რეზინის ბურთები; მოძ-
რავი ფიგურები; პოლისტიროლით გავსებუ-
ლი თოჯინები; სათამაშო ბლოკები; სათა-
მაშო მოდელის რაციები; სასრიალო დაფები; 
იო-იოები(არამდგრადი სათამაშო); სათამა-
შოს სათავსები; სათამაშო ვედროები და 
ნიჩბები; თოჯინას საწოლები და სათამაშო 
მობილურები; ჩვილებისა და ბავშვებისათვის 
განკუთვნილი სხვადასხვა მოძრავი სათამა-
შოები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43530 A 
(210) AM 043530 
(220) 2007 07 06 
(731) დოჩერნეე პრედპრიატიე "იმიჯ  
          ჰოლდინგ" აქციონერნოი კომპანიი  
          "იმიჯ ჰოლდინგ აპს",  
           ულ. პერვომაისკაია, დ. 2-ბ, ს. ნოვოე- 
            ზაპოროჟიე, ზაპოროჟსკი რაიონი,  
             ზაპოროჟსკაია ობლ., 70420, უკრაინა 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

Main inside 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის 
გარდა). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43531 A 
(210) AM 043531 
(220) 2007 07 06 
(731) კატერპილარ ინკ.,  
          100 ნ.ე. ადამს სტრიტი, პეორია, შტატი  
          ილინოისი 61629, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

CATERPILLAR 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  7 - მანქანები და ჩარხები; ძრავები (მი-
წისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და 
გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნი-
ლის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღე-
ბი, განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; 
მანქანები და მოწყობილობები, განკუთვნილი 
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მიწაზე სამუშაოდ, ნიადაგის კონდიცირების, 
მასალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამ-
თო სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და 
დაგების და სატყეო მეურნეობისათვის; ნა-
წილები, სამარჯვები და კიდული მოწყობი-
ლობები ყველა ზემოთ აღნიშნული საქონლი-
სათვის; სასოფლო-სამეურნეო მანქანები და 
მათი ნაწილები, სამარჯვები და კიდული 
მოწყობილობები; მრეწველობაში, ნაოსნობა-
ში, გემთმშენებლობასა და სხვა დარგებში 
გამოყენებული ძრავები და მათი ნაწილები; 
გენერატორებისა და საგენერატორო დანად-
გარების ძრავები და მათი ნაწილები; ზეთის, 
საწვავისა და ჰაერის ფილტრები მოტორე-
ბისა და ძრავებისათვის; გენერატორები და 
საგენერატორო დანადგარები ელექტრომო-
მარაგებისათვის. 
     9 - სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, 
ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, 
საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და 
სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარ-
დაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მარ-
თვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი, აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მა-
ტარებლები, შემავალი ამ კლასში, მათ შო-
რის მაგნიტური; ხმის ჩამწერი დისკები; საან-
გარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუ-
შავებლად განკუთვნილი მოწყობილობები 
და კომპიუტერები; ელექტრული და ელექ-
ტრონული აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწ-
ყობილობები და ინსტრუმენტები; გაზომვისა 
და ტესტირებისათვის განკუთვნილი ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; დაკვირვებისა 
და კონტროლისათვის განკუთვნილი აპარა-
ტურა და დისპლეი; დიაგნოსტიკისათვის გან-
კუთვნილი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
წნევისა და ტემპერატურის მაჩვენებლები, 
გამზომები და გადამწოდები; კომპიუტერის 
აპარატული და პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; მართვის მოწყობილობები; ოპერატორ-
ინტერფეისები; მოწყობილობები უსაფრთ-
ხოების უზრუნველყოფისათვის; მოწყობი-
ლობები, ხელსაწყოები და დანადგარები ნა-
ვიგაციის გლობალური სისტემებისათვის და 
მდებარეობის განსაზღვრისათვის; ძრავების, 
ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილო-
ბების, არასაგზაო სატვირთო ავტომობილე-
ბის, სატრანსპორტო საშუალებების, მიწის 
სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, სამშენებლო, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და დაგე-
ბის, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო-სა-
მეურნეო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი 
მოწყობილობების, მანქანებისა და დანადგა-
რების დისტანციური მართვის, კონტროლისა 
და დაკვირვების დანადგარები; აკუმულატო-
რები და დამმუხტავი მოწყობილობები; კაბე-

ლები, საკაბელო სადენები (გამტარები), ბგე-
რის გამტარები (სადენები), მაგისტრალური 
ხაზები, საიზოლაციო (გამამხოლოებელი) 
მილები, გადამრთველები; რადიოხელსაწ-
ყოები; კავშირგაბმულობის მოწყობილობე-
ბი; სათვალეები; მზისგან დამცავი სათვა-
ლეები; თამაშობები კომპაქტურ დისკებზე; 
ფიტინგები და ნაწილები ყველა ზემოთ აღ-
ნიშნული საქონლისათვის შემავალი ამ კლა-
სში. 
     12 - სატრანსპორტო საშუალებები; აპარა-
ტები ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადა-
საადგილებლად; სატრანსპორტო საშუალე-
ბები მიწის სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცი-
რების, მშენებლობის, მასალათა დამუშავე-
ბის, სამთო სამუშაოების, გზის მშენებლობი-
სა და დაგებისათვის, სოფლის მეურნეობისა 
და სატყეო მეურნეობისათვის; ორკაპა (ჩანგ-
ლური) მტვირთავები; მოწყობილობები ტვირ-
თის ტრანსპორტირებისათვის; ლოკომოტი-
ვები; სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები; 
ძრავები მიწისზედა სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის; გადამცემები მიწისზედა სა-
ტრანსპორტო საშუალებებისათვის; კონსტ-
რუქციული, სარემონტო და სათადარიგო ნა-
წილები ყველა ზემოთ აღნიშნული საქონლი-
სათვის. 
     35 - რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფე-
როში; ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზ-
ნესის სფეროში; საოფისე მომსახურება; მე-
ნეჯმენტი და საკონსულტაციო მომსახურება 
ბიზნესის სფეროში; საქმიანი ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; პროდუქციის გავრცელე-
ბის ოპერაციების მართვა; კონსულტაციები 
ლოჯისტიკის სფეროში მიწოდების ჯაჭვის 
მართვისა და შემუშავების ჩათვლით; მარკე-
ტინგული მომსახურება; ინფორმაციის შეგ-
როვება და სისტემატიზაცია კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზებში; მონაცემთა კომპიუტე-
რული ბაზის მართვა და კომპილაცია; გაყიდ-
ვისა და გაქირავების პუნქტების მომსახურე-
ბა; საცალო ვაჭრობა "ონ-ლაინ" რეჟიმში; სა-
ცალო ვაჭრობა; მოკვლევის ჩატარების შე-
საძლებლობების მქონე კომპიუტერულ მონა-
ცემთა ბაზით უზრუნველყოფა, ვებ-საიტები-
თა და "ონ-ლაინ" საინფორმაციო მომსახუ-
რებით უზრუნველყოფა, რომელიც ეხება ვაჭ-
რობას, იჯარით გაცემას, ფინანსირებას ძრა-
ვების, ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყო-
ბილობების, სატრანსპორტო საშუალებების, 
მიწის სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირე-
ბის, მასალათა დამუშავების, მშენებლობის, 
სამთო სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და 
დაგების, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო 
მეურნეობისთვის განკუთვნილი მოწყობი-
ლობების, მანქანების და დანადგარების 
რემონტსა და მომსახურებას. 
     36 - დაზღვევა; საფინანსო საქმიანობა, 
ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ ქო-
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ნებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; და-
ფინანსება; საფინანსო მენეჯმენტი; ფასიანი 
ქაღალდების გამოცემა, მათ შორის ფასიანი 
ქაღალდების გამოცემა სესხის ვალდებულე-
ბების სახით; ინვესტირება; სადაზღვევო მომ-
სახურება; დაკრედიტება, კრედიტების მომსა-
ხურება; საგარანტიო მომსახურება, გარან-
ტიის გაცემა, გარანტირებული მომსახურება. 
     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება (მონტაჟი); ძრავების, ელექტრო-
ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილო-
ბების, სატრანსპორტო საშუალებების, მიწის 
სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და დაგე-
ბის, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურ-
ნეობისთვის განკუთვნილი მოწყობილობე-
ბის, მანქანებისა და დანადგარების, და ყვე-
ლა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლის მართვის 
მოწყობილობებისა და ბლოკების ტექნიკური 
მომსახურება, მოვლა და რემონტი; სამანქანო 
მოწყობილობების დაყენება, რემონტი და 
ტექნიკური მომსახურება; მიწის სამუშაოე-
ბის, ნიადაგის კონდიცირების, მასალათა და-
მუშავების, მშენებლობის, სამთო სამუშაოე-
ბის, გზის მშენებლობისა და დაგების, სოფ-
ლის მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობის-
თვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუა-
ლებების, მოწყობილობების, მანქანებისა და 
დანადგარების გაქირავება; ელექტროენერ-
გიის გამოსამუშავებელი მოწყობილობის გა-
ქირავება; მიწისზედა სატრანსპორტო საშუა-
ლებების, მიწის სამუშაოებისა და ნიადაგის 
კონდიცირებისთვის განკუთვნილი მანქანე-
ბისა და მოწყობილობების, მასალათა დამუ-
შავების მანქანებისა და მოწყობილობების, 
სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისა და მოწ-
ყობილობების, სამშენებლო მოწყობილობე-
ბის, გზის მშენებლობისა და დაგების მოწ-
ყობილობების ძრავების, გადაცემის, ძალური 
გადაცემის დეტალების, ენერგობლოკების 
და ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის გან-
კუთვნილი და საყოფაცხოვრებო ელექტრო-
ნიკის ელექტროკომპონენტების გადამუშავე-
ბა (ხელახალი აწყობა), აღდგენა და მო-
დერნიზაცია; საგარანტიო მომსახურება. 
     39 - ტრანსპორტირება; შუამავლობა დაფ-
რახტვაში; შუამავლობა გადაზიდვებში; 
ტვირთის ექსპედირება (გადაგზავნა); საქონ-
ლის შენახვა; საქონლის დაფასოება; ინფორ-
მაცია საქონლის საწყობებში შენახვისა და 
გადაზიდვის საკითხებში; საქონლის შენახვა 
საწყობებში; მოგზაურობის ორგანიზება; სა-
რანსპორტო საშუალებების გაქირავება. 
     42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომ-
სახურება და მათთან დაკავშირებული სა-
მეცნიერო კვლევები და დამუშავებები; სამ-
რეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლე-
ვასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომ-

პიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; 
კომპიუტერული მომსახურება; ტექნიკური და 
საინჟინრო სახის კონსულტაციები; კომპიუ-
ტერული პროგრამების შედგენა; პროგრამუ-
ლი "ონ-ლაინით" უზრუნველყოფის (არაჩატ-
ვირთვადი) მიწოდება; კომპიუტერული საინ-
ფორმაციო სისტემების პროექტირება; ძრა-
ვების, მანქანებისა და მოწყობილობების 
ტესტირება და შემოწმება; მიწის სამუშაოე-
ბის, ნიადაგის კონდიცირების, მასალათა და-
მუშავების, მშენებლობის, სამთო სამუშაოე-
ბის, გზის მშენებლობისა და დაგებისათვის, 
სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურნეო-
ბისათვის განკუთვნილი მანქანებისა და და-
ნადგარების, მოწყობილობების, სატრანს-
პორტო საშუალებების, ძრავების, ენერგიის 
გამოსამუშავებელი მოწყობილობის, სამუ-
შაო მოედნების, მანქანებისა და მოწყობი-
ლობების პარკების, სატვირთო ავტომობი-
ლების, სატვირთო სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისა და მანქანებისა და მოწყობილო-
ბების კომპიუტერული ქსელითა და ინტერნე-
ტით მართვის ტესტირება, კონტროლი, მართ-
ვა, დიაგნოსტიკა, დაკალიბრება და ოპერა-
ტიული კონტროლი (მონიტორინგი); მანქანე-
ბისა და მოწყობილობების მართვა კომპიუ-
ტერული ქსელითა და ინტერნეტით; ძრავე-
ბის, ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყო-
ბილობების, მიწის სამუშაოების, ნიადაგის 
კონდიცირების, მასალათა დამუშავების, მშე-
ნებლობის, სამთო სამუშაოების, გზების მშე-
ნებლობისა და დაგების, სოფლის მეურნეო-
ბისა და სატყეო მეურნეობისთვის განკუთვ-
ნილი მანქანებისა და მოწყობილობების, 
სატრანსპორტო საშუალებების დისტანციუ-
რი კონტროლი და დისტანციური მართვა 
კომპიუტერული ქსელისა და ინტერნეტის სა-
შუალებით; მონაცემთა შეგროვება და ანა-
ლიზი კომპიუტერული ქსელისა და ინტერნე-
ტის საშუალებით; კომპიუტერული აპარატე-
ბისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შეუ-
თავსებლობის (მოუგვარებლობის) თავიდან 
აცილება/აღმოფხვრა; საგარანტიო მომსახუ-
რება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43532 A 
(210) AM 043532 
(220) 2007 07 06 
(731) კატერპილარ ინკ.,  
          100 ნ.ე. ადამს სტრიტი, პეორია, შტატი  
           ილინოისი 61629, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

CAT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  7 - მანქანები და ჩარხები; ძრავები (მი- 
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წისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და 
გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრან-
სპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნი-
ლის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღე-
ბი, განსხვავებული ხელის იარაღებისაგან; 
მანქანები და მოწყობილობები, განკუთვნილი 
მიწაზე სამუშაოდ, ნიადაგის კონდიცირების, 
მასალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამ-
თო სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და 
დაგების და სატყეო მეურნეობისათვის; ნა-
წილები, სამარჯვები და კიდული მოწყო-
ბილობები ყველა ზემოთ აღნიშნული საქონ-
ლისათვის; სასოფლო-სამეურნეო მანქანები 
და მათი ნაწილები, სამარჯვები და კიდული 
მოწყობილობები; მრეწველობაში, ნაოსნობა-
ში, გემთმშენებლობასა და სხვა დარგებში 
გამოყენებული ძრავები და მათი ნაწილები; 
გენერატორებისა და საგენერატორო დანად-
გარების ძრავები და მათი ნაწილები; ზეთის, 
საწვავისა და ჰაერის ფილტრები მოტორები-
სა და ძრავებისათვის; გენერატორები და 
საგენერატორო დანადგარები ელექტრომო-
მარაგებისათვის. 
     9 - სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, 
ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, სა-
კონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და 
სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარ-
დაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მარ-
თვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი, აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მა-
ტარებლები, შემავალი ამ კლასში, მათ შო-
რის მაგნიტური; ხმის ჩამწერი დისკები; საან-
გარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშა-
ვებლად განკუთვნილი მოწყობილობები და 
კომპიუტერები; ელექტრული და ელექტრო-
ნული აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყობი-
ლობები და ინსტრუმენტები; გაზომვისა და 
ტესტირებისათვის განკუთვნილი ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; დაკვირვებისა და 
კონტროლისათვის განკუთვნილი აპარატურა 
და დისპლეი; დიაგნოსტიკისათვის განკუთვ-
ნილი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; წნე-
ვისა და ტემპერატურის მაჩვენებლები, გამ-
ზომები და გადამწოდები; კომპიუტერის აპა-
რატული და პროგრამული უზრუნველყოფა; 
მართვის მოწყობილობები; ოპერატორ-ინ-
ტერფეისები; მოწყობილობები უსაფრთხოე-
ბის უზრუნველყოფისათვის; მოწყობილობე-
ბი, ხელსაწყოები და დანადგარები ნავიგა-
ციის გლობალური სისტემებისათვის და მდე-
ბარეობის განსაზღვრისათვის; ძრავების, ენ-
ერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილობე-
ბის, არასაგზაო სატვირთო ავტომობილების, 
სატრანსპორტო საშუალებების, მიწის სამუ-
შაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მასალა-
თა დამუშავების, სამშენებლო, სამთო სამუ-

შაოების, გზის მშენებლობისა და დაგების, 
სოფლის მეურნეობისა და სატყეო-სამეურ-
ნეო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი მოწყო-
ბილობების, მანქანებისა და დანადგარების 
დისტანციური მართვის, კონტროლისა და 
დაკვირვების დანადგარები; აკუმულატორები 
და დამმუხტავი მოწყობილობები; კაბელები, 
საკაბელო სადენები (გამტარები), ბგერის 
გამტარები (სადენები), მაგისტრალური ხა-
ზები, საიზოლაციო (გამამხოლოებელი) მი-
ლები, გადამრთველები; რადიოხელსაწყოე-
ბი; კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; სა-
თვალეები; მზისგან დამცავი სათვალეები; 
თამაშობები კომპაქტურ დისკებზე; ფიტინ-
გები და ნაწილები ყველა ზემოთ ზემოთ 
აღნიშნული საქონლისათვის შემავალი ამ 
კლასში. 
     12 - სატრანსპორტო საშუალებები; აპარა-
ტები ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადა-
საადგილებლად; სატრანსპორტო საშუალე-
ბები მიწის სამუშაოების, ნიადაგის კონდი-
ცირების, მშენებლობის, მასალათა დამუშა-
ვების, სამთო სამუშაოების, გზის მშენებლო-
ბისა და დაგებისათვის, სოფლის მეურნეო-
ბისა და სატყეო მეურნეობისათვის; ორკაპა 
(ჩანგლური) მტვირთავები; მოწყობილობები 
ტვირთის ტრანსპორტირებისათვის; ლოკო-
მოტივები; სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორე-
ბი; ძრავები მიწისზედა სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; გადამცემები მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; კონს-
ტრუქციული, სარემონტო და სათადარიგო 
ნაწილები ყველა ზემოთ აღნიშნული საქონ-
ლისათვის. 
     35 - რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფე-
როში; ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზ-
ნესის სფეროში; საოფისე მომსახურება; მე-
ნეჯმენტი და საკონსულტაციო მომსახურება 
ბიზნესის სფეროში; საქმიანი ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; პროდუქციის გავრცელე-
ბის ოპერაციების მართვა; კონსულტაციები 
ლოჯისტიკის სფეროში მიწოდების ჯაჭვის 
მართვისა და შემუშავების ჩათვლით; მარ-
კეტინგული მომსახურება; ინფორმაციის შე-
გროვება და სისტემატიზაცია კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზებში; მონაცემთა კომპიუტე-
რული ბაზის მართვა და კომპილაცია; გა-
ყიდვისა და გაქირავების პუნქტების მომსა-
ხურება; საცალო ვაჭრობა "ონ-ლაინ" რეჟიმ-
ში; საცალო ვაჭრობა; მოკვლევის ჩატარების 
შესაძლებლობების მქონე კომპიუტერულ მო-
ნაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა, ვებ-საიტე-
ბითა და "ონ-ლაინ" საინფორმაციო მომსა-
ხურებით უზრუნველყოფა, რომელიც ეხება 
ვაჭრობას, იჯარით გაცემას, ფინანსირებას 
ძრავების, ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწ-
ყობილობების, სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის, მიწის სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცი-
რების, მასალათა დამუშავების, მშენებლო-
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ბის, სამთო სამუშაოების, გზის მშენებლო-
ბისა და დაგების, სოფლის მეურნეობისა და 
სატყეო მეურნეობისთვის განკუთვნილი მოწ-
ყობილობების, მანქანების და დანადგარების 
რემონტსა და მომსახურებას. 
     36 - დაზღვევა; საფინანსო საქმიანობა, 
ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ ქო-
ნებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; და-
ფინანსება; საფინანსო მენეჯმენტი; ფასიანი 
ქაღალდების გამოცემა, მათ შორის ფასიანი 
ქაღალდების გამოცემა სესხის ვალდებულე-
ბების სახით; ინვესტირება; სადაზღვევო მომ-
სახურება; დაკრედიტება, კრედიტების მომსა-
ხურება; საგარანტიო მომსახურება, გარან-
ტიის გაცემა, გარანტირებული მომსახურება. 
     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება (მონტაჟი); ძრავების, ელექტრო-
ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილო-
ბების, სატრანსპორტო საშუალებების, მიწის 
სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და და-
გების, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო 
მეურნეობისთვის განკუთვნილი მოწყობი-
ლობების, მანქანებისა და დანადგარების, და 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლის მარ-
თვის მოწყობილობებისა და ბლოკების ტექ-
ნიკური მომსახურება, მოვლა და რემონტი; 
სამანქანო მოწყობილობების დაყენება, რე-
მონტი და ტექნიკური მომსახურება; მიწის 
სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და დაგე-
ბის, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურ-
ნეობისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო 
საშუალებების, მოწყობილობების, მანქანე-
ბისა და დანადგარების გაქირავება; ელექ-
ტროენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობი-
ლობის გაქირავება; მიწისზედა სატრანსპორ-
ტო საშუალებების, მიწის სამუშაოებისა და 
ნიადაგის კონდიცირებისთვის განკუთვნილი 
მანქანებისა და მოწყობილობების, მასალათა 
დამუშავების მანქანებისა და მოწყობილო-
ბების, სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისა და 
მოწყობილობების, სამშენებლო მოწყობი-
ლობების, გზის მშენებლობისა და დაგების 
მოწყობილობების ძრავების, გადაცემის, ძა-
ლური გადაცემის დეტალების, ენერგობლო-
კების და ზემოთ აღნიშნული საქონლისათ-
ვის განკუთვნილი და საყოფაცხოვრებო ელ-
ექტრონიკის ელექტროკომპონენტების გადა-
მუშავება (ხელახალი აწყობა), აღდგენა და 
მოდერნიზაცია; საგარანტიო მომსახურება. 
     39 - ტრანსპორტირება; შუამავლობა და-
ფრახტვაში; შუამავლობა გადაზიდვებში; 
ტვირთის ექსპედირება (გადაგზავნა); საქონ-
ლის შენახვა; საქონლის დაფასოება; ინფორ-
მაცია საქონლის საწყობებში შენახვისა და 
გადაზიდვის საკითხებში; საქონლის შენახვა 

საწყობებში; მოგზაურობის ორგანიზება; სა-
ტრანსპორტო საშუალებების გაქირავება. 
     42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომ-
სახურება და მათთან დაკავშირებული სა-
მეცნიერო კვლევები და დამუშავებები; სამ-
რეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლე-
ვასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომ-
პიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; 
კომპიუტერული მომსახურება; ტექნიკური და 
საინჟინრო სახის კონსულტაციები; კომპიუ-
ტერული პროგრამების შედგენა; პროგრამუ-
ლი "ონ-ლაინით" უზრუნველყოფის (არაჩატ-
ვირთვადი) მიწოდება; კომპიუტერული საინ-
ფორმაციო სისტემების პროექტირება; ძრავე-
ბის, მანქანებისა და მოწყობილობების ტეს-
ტირება და შემოწმება; მიწის სამუშაოების, 
ნიადაგის კონდიცირების, მასალათა დამუ-
შავების, მშენებლობის, სამთო სამუშაოების, 
გზის მშენებლობისა და დაგებისათვის, სოფ-
ლის მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობი-
სათვის განკუთვნილი მანქანებისა და და-
ნადგარების, მოწყობილობების, სატრანსპო-
რტო საშუალებების, ძრავების, ენერგიის გა-
მოსამუშავებელი მოწყობილობის, სამუშაო 
მოედნების, მანქანებისა და მოწყობილობე-
ბის პარკების, სატვირთო ავტომობილების, 
სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მანქანებისა და მოწყობილობების კომ-
პიუტერული ქსელითა და ინტერნეტით მართ-
ვის ტესტირება, კონტროლი, მართვა, დია-
გნოსტიკა, დაკალიბრება და ოპერატიული 
კონტროლი (მონიტორინგი); მანქანებისა და 
მოწყობილობების მართვა კომპიუტერული 
ქსელითა და ინტერნეტით; ძრავების, ენერ-
გიის გამოსამუშავებელი მოწყობილობების, 
მიწის სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირე-
ბის, მასალათა დამუშავების, მშენებლობის, 
სამთო სამუშაოების, გზების მშენებლობისა 
და დაგების, სოფლის მეურნეობისა და სატ-
ყეო მეურნეობისთვის განკუთვნილი მანქანე-
ბისა და მოწყობილობების, სატრანსპორტო 
საშუალებების დისტანციური კონტროლი და 
დისტანციური მართვა კომპიუტერული ქსე-
ლისა და ინტერნეტის საშუალებით; მონა-
ცემთა შეგროვება და ანალიზი კომპიუტერუ-
ლი ქსელისა და ინტერნეტის საშუალებით; 
კომპიუტერული აპარატებისა და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის შეუთავსებლობის 
(მოუგვარებლობის) თავიდან აცილება/აღ-
მოფხვრა; საგარანტიო მომსახურება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43533 A 
(210) AM 043533 
(220) 2007 07 06 
(731) კატერპილარ ინკ.,  
          100 ნ.ე. ადამს სტრიტი, პეორია, შტატი  
           ილინოისი 61629, აშშ 



GE       sasaqonlo niSnebi          biuleteni  #7               2008.04.10 

 

 

 48

(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.01-26.03.24-27.05.05- 
(511)  4 - ტექნიკური ზეთები და საპოხები; სა-
პოხი (საცხები) მასალა; მტვრის შთამნთქმე-
ლი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგე-
ნილობები; საწვავი (მათ შორის, ბენზინი 
ძრავებისათვის) და გასანათებელი ნივთიერე-
ბები; გასანათებელი პატრუქები და სანთლე-
ბი; საპოხები; საპოხი (საცხები) მასალა და 
ზეთები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის; საპოხები; საპოხი (საცხები) 
მასალა და ზეთები ძრავებისათვის; ტექნი-
კური ცხიმები, საპოხები; საპოხი (საცხები) 
მასალა და ზეთები; სითხეები ჰიდრავლი-
კური მექანიზმებისათვის; ჰიდრავლიკური 
ზეთები; საპოხები; საპოხი (საცხები) მასალა 
და ზეთები სამრეწველო დანიშნულების მან-
ქანების, ჩარხებისა (დაზგების) და დანადგა-
რებისათვის; არაქიმიური საშუალებები ძრა-
ვების დამუშავებისათვის, დანამატები და გა-
საჟღენთი ნივთიერებები მანქანის ზეთების, 
ბენზინის, დიზელის საწვავის, ტრანსმისიის 
სითხეებისა და სამაცივრო აგენტებისათვის. 
     9 - სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, 
ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, სა-
კონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სა-
სწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარ-
დაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მარ-
თვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი, აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მა-
ტარებლები, შემავალი ამ კლასში, მათ შო-
რის მაგნიტური; ხმის ჩამწერი დისკები; საან-
გარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშა-
ვებლად განკუთვნილი მოწყობილობები და 
კომპიუტერები; ელექტრული და ელექტრო-
ნული აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყობი-
ლობები და ინსტრუმენტები; გაზომვისა და 
ტესტირებისათვის განკუთვნილი ხელსაწყო-
ები და ინსტრუმენტები; დაკვირვებისა და 
კონტროლისათვის განკუთვნილი აპარატურა 
და დისპლეი; დიაგნოსტიკისათვის განკუთვ-
ნილი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
წნევისა და ტემპერატურის მაჩვენებლები, 
გამზომები და გადამწოდები; კომპიუტერის 
აპარატული და პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; მართვის მოწყობილობები; ოპერატორ-
ინტერფეისები; მოწყობილობები უსაფრთხო-
ების უზრუნველყოფისათვის; მოწყობილობე-
ბი, ხელსაწყოები და დანადგარები ნავიგა-
ციის გლობალური სისტემებისათვის და მდე-
ბარეობის განსაზღვრისათვის; ძრავების, 
ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილო-
ბების, არასაგზაო სატვირთო ავტომობილე-
ბის, სატრანსპორტო საშუალებების, მიწის 

სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, სამშენებლო, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და 
დაგების, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო-
სამეურნეო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი 
მოწყობილობების, მანქანებისა და დანადგა-
რების დისტანციური მართვის, კონტროლისა 
და დაკვირვების დანადგარები; აკუმულატო-
რები და დამმუხტავი მოწყობილობები; კაბე-
ლები, საკაბელო სადენები (გამტარები), ბგე-
რის გამტარები (სადენები), მაგისტრალური 
ხაზები, საიზოლაციო (გამამხოლოებელი) 
მილები, გადამრთველები; რადიოხელსაწ-
ყოები; კავშირგაბმულობის მოწყობილობე-
ბი; სათვალეები; მზისგან დამცავი სათვა-
ლეები; თამაშობები კომპაქტურ დისკებზე; 
ფიტინგები და ნაწილები ყველა ზემოთ 
აღნიშნული საქონლისათვის შემავალი ამ 
კლასში. 
     35 - რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფე-
როში; ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზ-
ნესის სფეროში; საოფისე მომსახურება; მე-
ნეჯმენტი და საკონსულტაციო მომსახურება 
ბიზნესის სფეროში; საქმიანი ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; პროდუქციის გავრცელე-
ბის ოპერაციების მართვა; კონსულტაციები 
ლოჯისტიკის სფეროში მიწოდების ჯაჭვის 
მართვისა და შემუშავების ჩათვლით; მარკე-
ტინგული მომსახურება; ინფორმაციის შეგ-
როვება და სისტემატიზაცია კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზებში; მონაცემთა კომპიუტე-
რული ბაზის მართვა და კომპილაცია; გა-
ყიდვისა და გაქირავების პუნქტების მომსა-
ხურება; საცალო ვაჭრობა "ონ-ლაინ" რეჟიმ-
ში; საცალო ვაჭრობა; მოკვლევის ჩატარების 
შესაძლებლობების მქონე კომპიუტერულ მო-
ნაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა, ვებ-საიტე-
ბითა და "ონ-ლაინ" საინფორმაციო მომსა-
ხურებით უზრუნველყოფა, რომელიც ეხება 
ვაჭრობას, იჯარით გაცემას, ფინანსირებას 
ძრავების, ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწ-
ყობილობების, სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის, მიწის სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცი-
რების, მასალათა დამუშავების, მშენებლო-
ბის, სამთო სამუშაოების, გზის მშენებლობი-
სა და დაგების, სოფლის მეურნეობისა და 
სატყეო მეურნეობისთვის განკუთვნილი მოწ-
ყობილობების, მანქანების და დანადგარების 
რემონტსა და მომსახურებას. 
     36 - დაზღვევა; საფინანსო საქმიანობა, 
ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ ქო-
ნებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; და-
ფინანსება; საფინანსო მენეჯმენტი; ფასიანი 
ქაღალდების გამოცემა, მათ შორის ფასიანი 
ქაღალდების გამოცემა სესხის ვალდებულე-
ბების სახით; ინვესტირება; სადაზღვევო მომ-
სახურება; დაკრედიტება, კრედიტების მომსა-
ხურება; საგარანტიო მომსახურება, გარან-
ტიის გაცემა, გარანტირებული მომსახურება. 
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     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება (მონტაჟი); ძრავების, ელექტრო-
ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილო-
ბების, სატრანსპორტო საშუალებების, მიწის 
სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და და-
გების, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მე-
ურნეობისთვის განკუთვნილი მოწყობილო-
ბების, მანქანებისა და დანადგარების, და 
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლის მარ-
თვის მოწყობილობებისა და ბლოკების ტექ-
ნიკური მომსახურება, მოვლა და რემონტი; 
სამანქანო მოწყობილობების დაყენება, რე-
მონტი და ტექნიკური მომსახურება; მიწის 
სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და დაგე-
ბის, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურ-
ნეობისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო 
საშუალებების, მოწყობილობების, მანქანე-
ბისა და დანადგარების გაქირავება; ელექ-
ტროენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობი-
ლობის გაქირავება; მიწისზედა სატრანსპორ-
ტო საშუალებების, მიწის სამუშაოებისა და 
ნიადაგის კონდიცირებისთვის განკუთვნილი 
მანქანებისა და მოწყობილობების, მასალათა 
დამუშავების მანქანებისა და მოწყობილობე-
ბის, სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისა და 
მოწყობილობების, სამშენებლო მოწყობი-
ლობების, გზის მშენებლობისა და დაგების 
მოწყობილობების ძრავების, გადაცემის, ძა-
ლური გადაცემის დეტალების, ენერგობლო-
კების და ზემოთ აღნიშნული საქონლისათ-
ვის განკუთვნილი და საყოფაცხოვრებო ელ-
ექტრონიკის ელექტროკომპონენტების გადა-
მუშავება (ხელახალი აწყობა), აღდგენა და 
მოდერნიზაცია; საგარანტიო მომსახურება. 
     39 - ტრანსპორტირება; შუამავლობა დაფ-
რახტვაში; შუამავლობა გადაზიდვებში; 
ტვირთის ექსპედირება (გადაგზავნა); საქონ-
ლის შენახვა; საქონლის დაფასოება; ინფორ-
მაცია საქონლის საწყობებში შენახვისა და 
გადაზიდვის საკითხებში; საქონლის შენახვა 
საწყობებში; მოგზაურობის ორგანიზება; სა-
ტრანსპორტო საშუალებების გაქირავება. 
     42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომ-
სახურება და მათთან დაკავშირებული სა-
მეცნიერო კვლევები და დამუშავებები; სამ-
რეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლე-
ვასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომ-
პიუტერების ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყო-
ფა; კომპიუტერული მომსახურება; ტექნიკუ-
რი და საინჟინრო სახის კონსულტაციები; 
კომპიუტერული პროგრამების შედგენა; პრო-
გრამული "ონ-ლაინით" უზრუნველყოფის 
(არაჩატვირთვადი) მიწოდება; კომპიუტერუ-
ლი საინფორმაციო სისტემების პროექტირე-

ბა; ძრავების, მანქანებისა და მოწყობილო-
ბების ტესტირება და შემოწმება; მიწის სამუ-
შაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მასალა-
თა დამუშავების, მშენებლობის, სამთო სამუ-
შაოების, გზის მშენებლობისა და დაგები-
სათვის, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო 
მეურნეობისათვის განკუთვნილი მანქანებისა 
და დანადგარების, მოწყობილობების, სატ-
რანსპორტო საშუალებების, ძრავების, ენერ-
გიის გამოსამუშავებელი მოწყობილობის, სა-
მუშაო მოედნების, მანქანებისა და მოწყო-
ბილობების პარკების, სატვირთო ავტომობი-
ლების, სატვირთო სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისა და მანქანებისა და მოწყობილობე-
ბის კომპიუტერული ქსელითა და ინტერნე-
ტით მართვის ტესტირება, კონტროლი, 
მართვა, დიაგნოსტიკა, დაკალიბრება და 
ოპერატიული კონტროლი (მონიტორინგი); 
მანქანებისა და მოწყობილობების მართვა 
კომპიუტერული ქსელითა და ინტერნეტით; 
ძრავების, ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწ-
ყობილობების, მიწის სამუშაოების, ნიადაგის 
კონდიცირების, მასალათა დამუშავების, მშე-
ნებლობის, სამთო სამუშაოების, გზების მშე-
ნებლობისა და დაგების, სოფლის მეურნეო-
ბისა და სატყეო მეურნეობისთვის განკუთვ-
ნილი მანქანებისა და მოწყობილობების, 
სატრანსპორტო საშუალებების დისტანციუ-
რი კონტროლი და დისტანციური მართვა 
კომპიუტერული ქსელისა და ინტერნეტის სა-
შუალებით; მონაცემთა შეგროვება და ანა-
ლიზი კომპიუტერული ქსელისა და ინტერნე-
ტის საშუალებით; კომპიუტერული აპარატე-
ბისა და პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეუთავსებლობის (მოუგვარებლობის) თავი-
დან აცილება/აღმოფხვრა; საგარანტიო მომ-
სახურება. 
_________________________________________ 
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          100 ნ.ე. ადამს სტრიტი, პეორია, შტატი  
           ილინოისი 61629, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.01-26.03.24-27.05.05- 
(511)  4 - ტექნიკური ზეთები და საპოხები; 
საპოხი (საცხები) მასალა; მტვრის შთამნთ-
ქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედ-
გენილობები; საწვავი (მათ შორის, ბენზინი 
ძრავებისათვის) და გასანათებელი ნივთიე-
რებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთ-
ლები; საპოხები; საპოხი (საცხები) მასალა 
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და ზეთები სახმელეთო სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის; საპოხები; საპოხი (საც-
ხები) მასალა და ზეთები ძრავებისათვის; 
ტექნიკური ცხიმები, საპოხები; საპოხი (საც-
ხები) მასალა და ზეთები; სითხეები ჰიდრავ-
ლიკური მექანიზმებისათვის; ჰიდრავლიკური 
ზეთები; საპოხები; საპოხი (საცხები) მასალა 
და ზეთები სამრეწველო დანიშნულების მან-
ქანების, ჩარხებისა (დაზგების) და დანადგა-
რებისათვის; არაქიმიური საშუალებები ძრა-
ვების დამუშავებისათვის, დანამატები და გა-
საჟღენთი ნივთიერებები მანქანის ზეთების, 
ბენზინის, დიზელის საწვავის, ტრანსმისიის 
სითხეებისა და სამაცივრო აგენტებისათვის. 
     9 - სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, 
ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, სა-
კონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და 
სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარ-
დაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მარ-
თვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი, აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მა-
ტარებლები, შემავალი ამ კლასში, მათ შო-
რის მაგნიტური; ხმის ჩამწერი დისკები; საან-
გარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშა-
ვებლად განკუთვნილი მოწყობილობები და 
კომპიუტერები; ელექტრული და ელექტრო-
ნული აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყობი-
ლობები და ინსტრუმენტები; გაზომვისა და 
ტესტირებისათვის განკუთვნილი ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; დაკვირვებისა და 
კონტროლისათვის განკუთვნილი აპარატურა 
და დისპლეი; დიაგნოსტიკისათვის განკუთვ-
ნილი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; წნე-
ვისა და ტემპერატურის მაჩვენებლები, გამ-
ზომები და გადამწოდები; კომპიუტერის აპა-
რატული და პროგრამული უზრუნველყოფა; 
მართვის მოწყობილობები; ოპერატორ-ინ-
ტერფეისები; მოწყობილობები უსაფრთხოე-
ბის უზრუნველყოფისათვის; მოწყობილობე-
ბი, ხელსაწყოები და დანადგარები ნავიგა-
ციის გლობალური სისტემებისათვის და მდე-
ბარეობის განსაზღვრისათვის; ძრავების, ენ-
ერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილობე-
ბის, არასაგზაო სატვირთო ავტომობილების, 
სატრანსპორტო საშუალებების, მიწის სამუ-
შაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მასალა-
თა დამუშავების, სამშენებლო, სამთო სამუ-
შაოების, გზის მშენებლობისა და დაგების, 
სოფლის მეურნეობისა და სატყეო-სამეურ-
ნეო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი მოწყო-
ბილობების, მანქანებისა და დანადგარების 
დისტანციური მართვის, კონტროლისა და 
დაკვირვების დანადგარები; აკუმულატორები 
და დამმუხტავი მოწყობილობები; კაბელები, 
საკაბელო სადენები (გამტარები), ბგერის 
გამტარები (სადენები), მაგისტრალური ხაზე-
ბი, საიზოლაციო (გამამხოლოებელი) მილე-

ბი, გადამრთველები; რადიოხელსაწყოები; 
კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; სათ-
ვალეები; მზისგან დამცავი სათვალეები; თა-
მაშობები კომპაქტურ დისკებზე; ფიტინგები 
და ნაწილები ყველა ზემოთ აღნიშნული 
საქონლისათვის შემავალი ამ კლასში. 
     35 - რეკლამა; მენეჯმენტი ბიზნესის სფე-
როში; ადმინისტრაციული საქმიანობა ბიზ-
ნესის სფეროში; საოფისე მომსახურება; მე-
ნეჯმენტი და საკონსულტაციო მომსახურება 
ბიზნესის სფეროში; საქმიანი ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; პროდუქციის გავრცელე-
ბის ოპერაციების მართვა; კონსულტაციები 
ლოჯისტიკის სფეროში მიწოდების ჯაჭვის 
მართვისა და შემუშავების ჩათვლით; მარ-
კეტინგული მომსახურება; ინფორმაციის 
შეგროვება და სისტემატიზაცია კომპიუტე-
რულ მონაცემთა ბაზებში; მონაცემთა კომ-
პიუტერული ბაზის მართვა და კომპილაცია; 
გაყიდვისა და გაქირავების პუნქტების მომსა-
ხურება; საცალო ვაჭრობა "ონ-ლაინ" რეჟიმ-
ში; საცალო ვაჭრობა; მოკვლევის ჩატარების 
შესაძლებლობების მქონე კომპიუტერულ მო-
ნაცემთა ბაზით უზრუნველყოფა, ვებ-საიტე-
ბითა და "ონ-ლაინ" საინფორმაციო მომსახუ-
რებით უზრუნველყოფა, რომელიც ეხება ვაჭ-
რობას, იჯარით გაცემას, ფინანსირებას ძრა-
ვების, ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყო-
ბილობების, სატრანსპორტო საშუალებების, 
მიწის სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირე-
ბის, მასალათა დამუშავების, მშენებლობის, 
სამთო სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და 
დაგების, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო 
მეურნეობისთვის განკუთვნილი მოწყობი-
ლობების, მანქანების და დანადგარების რე-
მონტსა და მომსახურებას. 
     36 - დაზღვევა; საფინანსო საქმიანობა, 
ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ ქო-
ნებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; და-
ფინანსება; საფინანსო მენეჯმენტი; ფასიანი 
ქაღალდების გამოცემა, მათ შორის ფასიანი 
ქაღალდების გამოცემა სესხის ვალდებულე-
ბების სახით; ინვესტირება; სადაზღვევო მომ-
სახურება; დაკრედიტება, კრედიტების მომსა-
ხურება; საგარანტიო მომსახურება, გარან-
ტიის გაცემა, გარანტირებული მომსახურება. 
     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება (მონტაჟი); ძრავების, ელექტროენ-
ერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილობე-
ბის, სატრანსპორტო საშუალებების, მიწის 
სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და დაგე-
ბის, სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურ-
ნეობისთვის განკუთვნილი მოწყობილობე-
ბის, მანქანებისა და დანადგარების, და ყვე-
ლა ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლის მართვის 
მოწყობილობებისა და ბლოკების ტექნიკური 
მომსახურება, მოვლა და რემონტი; სამანქანო 
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მოწყობილობების დაყენება, რემონტი და 
ტექნიკური მომსახურება; მიწის სამუშაოე-
ბის, ნიადაგის კონდიცირების, მასალათა და-
მუშავების, მშენებლობის, სამთო სამუშაოე-
ბის, გზის მშენებლობისა და დაგების, სოფ-
ლის მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობის-
თვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუა-
ლებების, მოწყობილობების, მანქანებისა და 
დანადგარების გაქირავება; ელექტროენერ-
გიის გამოსამუშავებელი მოწყობილობის გა-
ქირავება; მიწისზედა სატრანსპორტო საშუა-
ლებების, მიწის სამუშაოებისა და ნიადაგის 
კონდიცირებისთვის განკუთვნილი მანქანე-
ბისა და მოწყობილობების, მასალათა და-
მუშავების მანქანებისა და მოწყობილობების, 
სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისა და მოწ-
ყობილობების, სამშენებლო მოწყობილობე-
ბის, გზის მშენებლობისა და დაგების მოწ-
ყობილობების ძრავების, გადაცემის, ძალური 
გადაცემის დეტალების, ენერგობლოკების 
და ზემოთ აღნიშნული საქონლისათვის გან-
კუთვნილი და საყოფაცხოვრებო ელექტრო-
ნიკის ელექტროკომპონენტების გადამუშავე-
ბა (ხელახალი აწყობა), აღდგენა და მო-
დერნიზაცია; საგარანტიო მომსახურება. 
     39 - ტრანსპორტირება; შუამავლობა დაფ-
რახტვაში; შუამავლობა გადაზიდვებში; ტვი-
რთის ექსპედირება (გადაგზავნა); საქონლის 
შენახვა; საქონლის დაფასოება; ინფორმაცია 
საქონლის საწყობებში შენახვისა და გადა-
ზიდვის საკითხებში; საქონლის შენახვა საწ-
ყობებში; მოგზაურობის ორგანიზება; სატ-
რანსპორტო საშუალებების გაქირავება. 
     42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური 
მომსახურება და მათთან დაკავშირებული 
სამეცნიერო კვლევები და დამუშავებები; სა-
მრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერო კვლე-
ვასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომ-
პიუტერების ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყო-
ფა; კომპიუტერული მომსახურება; ტექნიკუ-
რი და საინჟინრო სახის კონსულტაციები; 
კომპიუტერული პროგრამების შედგენა; 
პროგრამული "ონ-ლაინით" უზრუნველყო-
ფის (არაჩატვირთვადი) მიწოდება; კომპიუ-
ტერული საინფორმაციო სისტემების პროექ-
ტირება; ძრავების, მანქანებისა და მოწყო-
ბილობების ტესტირება და შემოწმება; მიწის 
სამუშაოების, ნიადაგის კონდიცირების, მა-
სალათა დამუშავების, მშენებლობის, სამთო 
სამუშაოების, გზის მშენებლობისა და და-
გებისათვის, სოფლის მეურნეობისა და სატ-
ყეო მეურნეობისათვის განკუთვნილი მანქა-
ნებისა და დანადგარების, მოწყობილობების, 
სატრანსპორტო საშუალებების, ძრავების, 
ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწყობილო-
ბის, სამუშაო მოედნების, მანქანებისა და 
მოწყობილობების პარკების, სატვირთო ავ-
ტომობილების, სატვირთო სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მანქანებისა და მოწყო-
ბილობების კომპიუტერული ქსელითა და 
ინტერნეტით მართვის ტესტირება, კონტრო-
ლი, მართვა, დიაგნოსტიკა, დაკალიბრება და 
ოპერატიული კონტროლი (მონიტორინგი); 
მანქანებისა და მოწყობილობების მართვა 
კომპიუტერული ქსელითა და ინტერნეტით; 
ძრავების, ენერგიის გამოსამუშავებელი მოწ-
ყობილობების, მიწის სამუშაოების, ნიადაგის 
კონდიცირების, მასალათა დამუშავების, მშე-
ნებლობის, სამთო სამუშაოების, გზების მშე-
ნებლობისა და დაგების, სოფლის მეურნეო-
ბისა და სატყეო მეურნეობისთვის განკუთვ-
ნილი მანქანებისა და მოწყობილობების, სა-
ტრანსპორტო საშუალებების დისტანციური 
კონტროლი და დისტანციური მართვა კომ-
პიუტერული ქსელისა და ინტერნეტის საშუა-
ლებით; მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი 
კომპიუტერული ქსელისა და ინტერნეტის 
საშუალებით; კომპიუტერული აპარატებისა 
და პროგრამული უზრუნველყოფის შეუთავ-
სებლობის (მოუგვარებლობის) თავიდან აცი-
ლება/აღმოფხვრა; საგარანტიო მომსახურე-
ბა.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43836 A 
(210) AM 043836 
(220) 2007 07 23 
(731) ლაბორატუარ გარნიე & სიე,  
          281, რიუ სენტ-ონორე, 75008 პარიზი,  
          საფრანგეთი 
(740) გურამ ციციშვილი 
(540)  

IZRUNE SENS TAVZE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - პარფიუმერია, სუნამო, ტუალეტის 
წყალი; აბაზანისა და შხაპის დროს გამოსა-
ყენებელი მარილები(გარდა სამედიცინო და-
ნიშნულებისა); ტუალეტის საპნები, ტანის 
დეზოდორანტები; კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი, მათ შორის კრემები, კოსმეტიკური რძე, 
ლოსიონები, სახის, ტანისა და ხელის პუდრი 
და გელი; ნამზეურის მისაღები საშუალებე-
ბი; მაკიაჟის საშუალებები; გრიმი; შამპუნე-
ბი; გელები, აეროზოლები, მუსები და ბალ-
ზამები თმის ვარცხნილობისა და მოვლი-
სათვის; თმის ლაქი; საშუალებები თმის შე-
ღებვისა და გაუფერულებისათვის; თმის პერ-
მანენტული და ვერტიკალური დასახვევი სა-
შუალებები; ეთერზეთები პირადი მოხმარე-
ბისათვის.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43940 A 
(210) AM 043940 
(220) 2007 07 31 
(731) შპს "მეტეხი მედია",  
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          ერეკლე მე-2-ს ქ.7, 0105, თბილისი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 111) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი, მწვანე, წითელი, შავი,  
          ყვითელი 
(531) 01.05.01-28.19.00-29.01.00- 
(511)  16 - ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნა-
ბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუ-
შაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქა-
ღალდის საქონელი; საკანცელარიო და სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივ-
თიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; 
საბეჭდი მანქანები და კანტორის საკუთნო 
(ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და 
თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლას-
ტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრა-
ფიული კლიშე. 
     35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
     38 - კავშირგაბმულობა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44032 A 
(210) AM 044032 
(220) 2007 08 07 
(731) გიორგი გოგიჩაიშვილი,  
          გიორგი ჭანტურიას ქ.6, 1400, გორი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 111) 

 
(591) თეთრი, ყვითელი, შავი, ღია ყავისფერი 
(531) 05.13.08-25.01.01-26.01.18-27.05.05- 
          28.19.00-29.01.00- 
(511)  33 - ღვინო. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44034 A 
(210) AM 044034 
(220) 2007 08 07 
(731) გიორგი გოგიჩაიშვილი, 
          გიორგი ჭანტურიას ქ.6, 1400, გორი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 111) 

 

(591) თეთრი, ღია ყვითელი, ყვითელი,  
          შავი, ღია ყავისფერი 
(531) 05.13.08-25.01.01-26.01.18-27.05.05- 
          28.19.00-29.01.00- 
(511)  33 - ღვინო. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44035 A 
(210) AM 044035 
(220) 2007 08 07 
(731) გიორგი გოგიჩაიშვილი, 
          გიორგი ჭანტურიას ქ.6, 1400, გორი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 111) 

 
(591) თეთრი, ვარდისფერი, ყვითელი, შავი,  
           ღია ყავისფერი 
(531) 05.13.08-25.01.01-26.01.18-27.05.05- 
           28.19.00-29.01.00- 
(511)  33 - ღვინო. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44036 A 
(210) AM 044036 
(220) 2007 08 07 
(731) გიორგი გოგიჩაიშვილი, 
          გიორგი ჭანტურიას ქ.6, 1400, გორი,  
          საქართველო 
 (540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 111) 
 

 
(591) თეთრი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, შავი,  
          ღია ყავისფერი 
(531) 05.13.08-25.01.01-26.01.18-27.05.05- 
          28.19.00-29.01.00- 
(511)  33 - ღვინო 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44037 A 
(210) AM 044037 
(220) 2007 08 07 
(731) გიორგი გოგიჩაიშვილი, 
          გიორგი ჭანტურიას ქ.6, 1400, გორი,  
          საქართველო  
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 
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(591) თეთრი, ღია ყვითელი, ყვითელი, შავი,  
          ღია ყავისფერი 
(531) 05.13.08-25.01.01-26.01.18-27.05.05- 
          28.19.00-29.01.00- 
(511)  33 - ღვინო. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44038 A 
(210) AM 044038 
(220) 2007 08 07 
(731) გიორგი გოგიჩაიშვილი, 
          გიორგი ჭანტურიას ქ.6, 1400, გორი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) თეთრი, ლურჯი, ყვითელი, შავი, ღია  
          ყავისფერი 
(531) 05.13.08-25.01.01-26.01.18-27.05.05- 
          28.19.00-29.01.00- 
(511)  33 - ღვინო. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44041 A 
(210) AM 044041 
(220) 2007 08 07 
(731) შპს "ლუქსლაით ჯორჯია",  
          ბახტრიონის ქ.22/57, 0194, თბილისი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) წითელი, შავი 
(531) 01.15.05-26.04.09-27.05.07-29.01.00- 
(511)  34 - მწეველთა საკუთნო; სანთებელა. 
     35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური, საქონლის გასაღების ხელშეწ-
ყობა მესამე პირთათვის; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44073 A 
(210) AM 044073 
(220) 2007 08 08 
(310) 2007706178 
(320) 2007 08 08 
(330) RU 
(731) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
           ''პივოვარნია მოსკვა-ეფეს'',  
           პრომზონა ბირიულევო, ულ. პოდოლ- 
           სკიხ კურსანტოვი, დ 15ბ, 117546, 
            ქ. მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) შალვა გვარამაძე  
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) სხვადასხვა ტონალობის ყავისფერი და  
           ყვითელი 
(531) 19.07.01-29.01.00- 
(511)  32 - ლუდი; მინერალური და გაზიანი 
წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხი-
ლის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები 
და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგე-
ნილობები. 
     33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარ-
და). 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44074 A 
(210) AM 044074 
(220) 2007 08 08 
(731) შპს "საქნახშირი" (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი),  
           კარლო ლომაძის მოედანი #4, 4300,  
           ტყიბული, საქართველო 
(740) ვანო იმნაიშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი 
(531) 06.01.01-27.05.05-28.19.00-29.01.00- 
(511)  4 - ტექნიკური ზეთები და საპოხები; სა-
პოხი მასალა; ქვანახშირი, ქვანახშირის ბრი-
კეტები, ქვანახშირის მტვერი, კოქსი; საწვავი, 
ბენზინი, გაზი; ელექტროენერგია და გასა-
ნათებელი ნივთიერებები. 
     35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
     36 - ფინანსებთან დაკავშირებული საქმია-
ნობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძ-
რავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
     40 - მასალების დამუშავება. 
     42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომ-
სახურება და მასთან დაკავშირებული სამეც-
ნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო 
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან და-
კავშირებული მომსახურება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44076 A 
(210) AM 044076 
(220) 2007 08 08 
(731) შპს "ლატე",  
          ფალიაშვილის 55, 0179, თბილისი,  
          საქართველო 
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(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 11.03.04-27.05.01- 
(511)  43 - კაფე-ბარი, რესტორანი, ყავახანა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44166 A 
(210) AM 044166 
(220) 2007 08 10 
(731) შპს "გუნდა",  
          ფოცხვერაშვილის ქ.20, 0112,  
          თბილისი, საქართველო 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 04.05.05- 
(511)  28 - სათამაშოები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44180 A 
(210) AM 044180 
(220) 2007 08 10 
(310) 197823 
(320) 2007 02 12 
(330) IL 
(731) პ.რ.ს. მედიტერეინიენ ლტდ,  
          ეუროპ-ისრაელ ტაუერი, 2 ვეიზმან სტ.,  
          თელ-ავივი 64239, ისრაელი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

NEOWEB 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 19 - სამშენებლო მასალები (არალითო-
ნური); უჯრედული შემზღუდავი სისტემები; 
გზის მშენებლობისას გამოსაყენებელი და 
გრუნტის ეროზიისაგან დამცავი პლასტმასის 
გაფართოებადი გისოსოვანი ფურცლები 
გზის საფუძვლისათვის და გრუნტის გასა-
მაგრებლად; მშენებლობასა და კონსტრუქ-
ციებში გამოსაყენებელი პლასტმასის ნაწარ-
მი გეოტექნიკური მტკიცე მასალების არმი-
რებისათვის; გზის მშენებლობისა და სამოქა-
ლაქო მშენებლობისას გამოსაყენებელი მა-
სალები; გზის მშენებლობისა და სამოქა-
ლაქო მშენებლობისას გამოსაყენებელი და 
გზისა და მსგავსი ნაგებობების ეროზიისაგან 
დამცავი გისოსოვანი ფურცლები, ფილები 
და ბლოკები გზის საფუძვლისათვის და 
გრუნტის გასამაგრებლად; გზის მოსაკირ-
წყლი და გზის საფარი მასალები. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 44181 A 
(210) AM 044181 
(220) 2007 08 10 
(731) პ.რ.ს. მედიტერეინიენ ლტდ,  
          ეუროპ-ისრაელ ტაუერი, 2 ვეიზმან სტ.,  
          თელ-ავივი 64239, ისრაელი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

GEOWEB 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 19 - სამშენებლო მასალები (არალითო-
ნური); უჯრედული შემზღუდავი სისტემები; 
გზის მშენებლობისას გამოსაყენებელი და 
გრუნტის ეროზიისაგან დამცავი პლასტმასის 
გაფართოებადი გისოსოვანი ფურცლები 
გზის საფუძვლისათვის და გრუნტის გასა-
მაგრებლად; მშენებლობასა და კონსტრუქ-
ციებში გამოსაყენებელი პლასტმასის ნაწარ-
მი გეოტექნიკური მტკიცე მასალების არმი-
რებისათვის; გზის მშენებლობისა და სამო-
ქალაქო მშენებლობისას გამოსაყენებელი მა-
სალები; გზის მშენებლობისა და სამოქალა-
ქო მშენებლობისას გამოსაყენებელი და გზი-
სა და მსგავსი ნაგებობების ეროზიისაგან 
დამცავი გისოსოვანი ფურცლები, ფილები 
და ბლოკები გზის საფუძვლისათვის და 
გრუნტის გასამაგრებლად; გზის მოსაკირ-
წყლი და გზის საფარი მასალები.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44182 A 
(210) AM 044182 
(220) 2007 08 10 
(731) პ.რ.ს. მედიტერეინიენ ლტდ,  
          ეუროპ-ისრაელ ტაუერი, 2 ვეიზმან სტ.,  
           თელ-ავივი 64239, ისრაელი 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

NEOLOY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  1 - სამრეწველო, სამეცნიერო დანიშნუ-
ლების და ფოტოგრაფიაში, ასევე სოფლის 
მეურნეობაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში 
გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშა-
ვებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი 
პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედ-
გენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთო-
ბისა და რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტე-
ბის დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერე-
ბები; ნივთიერებები თრიმლვისათვის; სამრე-
წველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებე-
ბი. 
     17 - კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბეს-
ტი, ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადე-
ბული ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს; ნაწილობრივ დამუშავებული 
პლასტმასის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდ-
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როებელი და საიზოლაციო მასალა; არალი-
თონური მოქნილი მილები. 
     19 - სამშენებლო მასალები (არალითო-
ნური); უჯრედული შემზღუდავი სისტემები; 
გზის მშენებლობისას გამოსაყენებელი და 
გრუნტის ეროზიისაგან დამცავი პლასტმასის 
გაფართოებადი გისოსოვანი ფურცლები 
გზის საფუძვლისათვის და გრუნტის გასა-
მაგრებლად; მშენებლობასა და კონსტრუქ-
ციებში გამოსაყენებელი პლასტმასის ნაწარ-
მი გეოტექნიკური მტკიცე მასალების არმი-
რებისათვის; გზის მშენებლობისა და სამო-
ქალაქო მშენებლობისას გამოსაყენებელი მა-
სალები; გზის მშენებლობისა და სამოქალა-
ქო მშენებლობისას გამოსაყენებელი და გზი-
სა და მსგავსი ნაგებობების ეროზიისაგან 
დამცავი გისოსოვანი ფურცლები, ფილები 
და ბლოკები გზის საფუძვლისათვის და 
გრუნტის გასამაგრებლად; გზის მოსაკირ-
წყლი და გზის საფარი მასალები.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44183 A 
(210) AM 044183 
(220) 2007 08 13 
(731) გიორგი რევაზიშვილი,  
         ვარკეთილის მე-3 მკრ., კორპ 324, 
         ბინა 23,  0163, თბილისი, საქართველო 
(540)  

გრევ 
GREV 
ГРЕВ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი 
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან და-
ფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვ-
ნება სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი; 
ძვირფასი ქვები. 
     35 - საქონლის გასაღების ხელშეწყობა მე-
სამე პირთათვის, საცალო და საბითუმო ვაჭ-
რობა. 
     36 - საიუველირო ნაწარმის, ძვირფასეუ-
ლობის შეფასება. 
     40 - მასალების დამუშავება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44184 A 
(210) AM 044184 
(220) 2007 08 13 
(731) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი,  
          410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  
          ილინოისი 60611, აშშ 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ROLL N'TWIST 
(591) შავ-თეთრი 

(511)  30 - საკონდიტრო ნაწარმი, მათ შორის 
საღეჭი რეზინი, გასაბერი საღეჭი რეზინი, კა-
ნფეტები და პიტნიანი საკონდიტრო ნაწარმი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44185 A 
(210) AM 044185 
(220) 2007 08 14 
(731) პფაიზერ ინკ., დელავერის შტატის  
          კორპორაცია,  
           235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ - იორკი, ნიუ -  
           -იორკის შტატი 10017, აშშ 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540) 

EXULETT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  5 - ფარმაცევტული პრეპარატები, სა-
ხელდობრ, ანტიბიოტიკები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44186 A 
(210) AM 044186 
(220) 2007 08 14 
(731) პირესა ჰოლდინგს ლიმიტიდ, 
          ნაიკუ ჯორჯიუ, 6 ბლოკ C, 7 ფლორი,  
           ფლეტ/ოფის 704, P.C. 1095, ნიქოზია,  
           კვიპროსი 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

ILE DE BEAUTE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი საშუალებები; წმენდის, გაპრიალე-
ბის, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუ-
შავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და 
პასტები. 
     5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
     14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი 
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან და-
ფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვ-
ნება სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, 
ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონო-
მეტრული ხელსაწყოები. 
     16 - ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნა-
ბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუ-
შაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქა-
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ღალდის საქონელი; საკანცელარიო და სა-
ყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივ-
თიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; 
საბეჭდი მანქანები და კანტორის საკუთნო 
(ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და 
თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლას-
ტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიე-
კუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრა-
ფიული კლიშე. 
     21 - საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი 
და ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონე-
ბისაგან დამზადებულის ან დაფარულის 
გარდა); სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგ-
რისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგ-
რისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდი-
სა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; 
დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული 
მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაი-
ფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
     26 - მაქმანი და ნაქარგები, თასმა და ლენ-
ტები; ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცე-
ბიანი ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები; 
ხელოვნური ყვავილები. 
     35 - მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში, ადმი-
ნისტრირება ბიზნესის სფეროში, საცალო, 
წვრილსაბითუმო და საბითუმო მაღაზიები, 
ბუტიკები, ტელე-მაღაზიები და ინტერნეტ-მა-
ღაზიები, ვიტრინების გაფორმება, სავაჭრო 
საქონლის დემონსტრირება, ნიმუშების გავრ-
ცელება, გამოფენების ორგანიზება კომერ-
ციული მიზნით, საქონლისა და მომსახურე-
ბის გასაღება შუამავლის მეშვეობით, მათ 
შორის კომპიუტერული ქსელებითა და ინ-
ტერნეტის ქსელით. 
     44 - მომსახურება ადამიანების ჰიგიენისა 
და კოსმეტიკის სფეროში, მათ შორის რჩე-
ვები და კონსულტაციები კოსმეტოლოგიისა 
და მაკიაჟის, მანიკიურისა და პედიკიურის, 
თმის მოვლის სფეროში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44187 A 
(210) AM 044187 
(220) 2007 08 14 
(731) პირესა ჰოლდინგს ლიმიტიდ,  
          ნაიკუ ჯორჯიუ, 6 ბლოკ C, 7 ფლორი,  
           ფლეტ/ოფის 704, P.C. 1095, ნიქოზია,  
           კვიპროსი 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540)  

ИЛЬ ДЕ БОТЭ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა 
სარეცხი საშუალებები; წმენდის, გაპრიალე-
ბის, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული და-
მუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმე-

რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებე-
ბი, თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და 
პასტები. 
     5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების 
ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთა 
კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის 
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუა-
ლებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებე-
ლი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდე-
ბი. 
     14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი 
შენადნობები, მათგან დამზადებული ან და-
ფარული ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვ-
ნება სხვა კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, 
ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონო-
მეტრული ხელსაწყოები. 
     16 - ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო 
სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-
ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და 
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი 
ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯე-
ბი; საბეჭდი მანქანები და კანტორის საკუთ-
ნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და 
თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლას-
ტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპო-
გრაფიული კლიშე. 
     21 - საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი 
და ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონე-
ბისაგან დამზადებულის ან დაფარულის 
გარდა); სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგ-
რისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგ-
რისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდი-
სა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; 
დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული 
მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, 
ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
     26 - მაქმანი და ნაქარგები, თასმა და ლენ-
ტები; ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცე-
ბიანი ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები; 
ხელოვნური ყვავილები. 
     35 - მენეჯმენტი ბიზნესის სფეროში, ად-
მინისტრირება ბიზნესის სფეროში, საცალო, 
წვრილსაბითუმო და საბითუმო მაღაზიები, 
ბუტიკები, ტელე-მაღაზიები და ინტერნეტ-მა-
ღაზიები, ვიტრინების გაფორმება, სავაჭრო 
საქონლის დემონსტრირება, ნიმუშების გავრ-
ცელება, გამოფენების ორგანიზება კომერ-
ციული მიზნით, საქონლისა და მომსახურე-
ბის გასაღება შუამავლის მეშვეობით, მათ 
შორის კომპიუტერული ქსელებითა და ინ-
ტერნეტის ქსელით. 
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     44 - მომსახურება ადამიანების ჰიგიენისა 
და კოსმეტიკის სფეროში, მათ შორის რჩე-
ვები და კონსულტაციები კოსმეტოლოგიისა 
და მაკიაჟის, მანიკიურისა და პედიკიურის, 
თმის მოვლის სფეროში. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44190 A 
(210) AM 044190 
(220) 2007 08 14 
(731) ინდ. საწარმო "ჩახმახჩიანი გრიგორი",  
          თბილისის ქ. #29, 0700, ახალქალაქი,  
          საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) ყვითელი, თეთრი, ყავისფერი, ღია 
          მწვანე, მუქი მწვანე, შავი 
(531) 05.07.02-11.03.04-27.05.05-29.01.00- 
(511)  30 - ყავა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44237 A 
(210) AM 044237 
(220) 2007 08 15 
(731) კაბუშიკი კაიშა ჰიტაჩი სეისაკუშო  
          (დ.ბ.ა. ჰიტაჩი, ლტდ),  
           6-6, მარუნოუჩი 1-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,  
           ტოკიო, იაპონია 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  25 - ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსა-
ბურავი; თბოქურთუკები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44238 A 
(210) AM 044238 
(220) 2007 08 15 
(731) კაბუშიკი კაიშა ჰიტაჩი სეისაკუშო  
          (დ.ბ.ა. ჰიტაჩი, ლტდ), 
           6-6, მარუნოუჩი 1-ჩომე, ჩიიოდა-კუ,  
           ტოკიო, იაპონია 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

 
591) შავ-თეთრი 
(531) 21.03.21- 
(511)  5 - ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსა-
ბურავი; თბოქურთუკები. 
_________________________________________ 
 

(260) AM 2008 44239 A 
(210) AM 044239 
(220) 2007 08 15 
(731) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
          კომერჩესკიი ბანკ "პრივატბანკ", 
           ულ. ნაბერეჟნაია პობედი, 50,  
            დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) თეთრი, შავი, მწვანე 
(531) 26.04.06-26.04.24-28.19.00-29.01.00- 
(511)  35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფერო-
ში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური. 
     36 - დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირე-
ბული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპე-
რაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებუ-
ლი ოპერაციები, კლიენტების მომსახურება 
ინტერნეტით. 
 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44240 A 
(210) AM 044240 
(220) 2007 08 15 
(731) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  
          კომერჩესკიი ბანკ "პრივატბანკ", 
           ულ. ნაბერეჟნაია პობედი, 50,  
            დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) თეთრი, შავი, მწვანე 
(531) 26.04.06-26.04.24-27.05.05-29.01.00- 
(511)  35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფერო-
ში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საო-
ფისე სამსახური. 
      36 - დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირე-
ბული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპე-
რაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებუ-
ლი ოპერაციები, კლიენტების მომსახურება 
ინტერნეტით. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44241 A 
(210) AM 044241 
(220) 2007 08 15 
(731) შპს "ემბავუდ ჯორჯია",  
          მარნეულის ქ. #37, 0165, თბილისი,  
          საქართველო 
(540)  
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TFF 
თაქ 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 20 - ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარ-
ჩოები და ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერ-
წმის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, 
ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარ-
ვის, სადაფის, ზღვის ხვირთქლისა და ამ მა-
სალების შემცვლელებისაგან დამზადებული 
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44242 A 
(210) AM 044242 
(220) 2007 08 15 
(731) შპს "ემბავუდ ჯორჯია",  
          მარნეულის ქ. #37, 0165, თბილისი,  
          საქართველო 
(540) 

EMBAWOOD 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 20 - ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარ-
ჩოები და ა.შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერ-
წმის, ტირიფის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, 
ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, 
ქარვის, სადაფის, ზღვის ხვირთქლისა და ამ 
მასალების შემცვლელებისაგან დამზადებუ-
ლი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს. 
     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44298 A 
(210) AM 044298 
(220) 2007 08 16 
(731) შპს "იბერიან პინტომარინ აკუაკალჩე",  
           მემედ აბაშიძის ქ. 56, ბინა 21, 6000,  
           ბათუმი, საქართველო 
(740) თამარ პაპუაშვილი 
(540)  

ნიჟართევზა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  31 - ცოცხალი ცხოველები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44299 A 
(210) AM 044299 
(220) 2007 08 17 
(731) სს "პროკრედიტ ბანკი",  
          დ. აღმაშენებლის გამზირი #154, 0112,  
          თბილისი, საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 

(591) ლურჯი, წითელი, თეთრი 
(531) 27.05.04-28.19.00-29.01.00- 
(511)  35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფე-
როში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; 
საოფისე სამსახური. 
     41 - აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა; გართობა; სპორტული და 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიე-
ბების ორგანიზება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44300 A 
(210) AM 044300 
(220) 2007 08 17 
(731) ვიქტორ ბუაჩიძე,  
          ირაკლი აბაშიძის ქ. 68, ბ. 8, 0162,  
           თბილისი, საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 26.11.08-27.05.04-27.05.22-29.01.00- 
(511) 4 - ტექნიკური ზეთები და საპოხები (კო-
ნსისტენტური); საპოხი მასალა; მტვრის შთა-
მნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი 
შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრა-
ვას ბენზინი) და სანათი მასალა; გასანათე-
ბელი პატრუქები და სანთლები. 
     7 - მანქანები და ჩარხები; მოტორები და 
ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუა-
ლებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერ-
თებები და გადაცემის ელემენტები (მიწისზე-
და სატრანსპორტო საშუალებებისათვის გა-
ნკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო 
იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღე-
ბისაგან; ინკუბატორები. 
     12 - სატრანსპორტო საშუალებები; ხმე-
ლეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილე-
ბელი აპარატები. 
     35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
     37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
     39 - ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთ-
ვა და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
     40 - მასალების დამუშავება. 
      41 - აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა; გართობა; სპორტული და 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიე-
ბების ორგანიზება. 
     42 - სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომ-
სახურება და მასთან დაკავშირებული სამეც-
ნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო 
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან და-
კავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყო-
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ფის დამუშავება და სრულყოფა; იურიდიული 
სამსახური. 
     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა. 
_________________________________________ 
(260) AM 2008 44306 A 
(210) AM 044306 
(220) 2007 08 20 
(731) კარენ ვარდანიანი, 
          ნ. დუმანის 1, აპპ. 76,  ერევანი, სომხეთი 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) თეთრი, წითელი, ვერცხლისფერი,  
          ყვითელი, ლურჯი, ყავისფერი 
(531) 05.07.01-11.03.04-25.01.01-28.05.00- 
          29.01.00- 
(511)  30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, 
ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელე-
ბი; ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, 
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, 
საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმა-
რი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინუ-
ლი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44307 A 
(210) AM 044307 
(220) 2007 08 20 
(731) კარენ ვარდანიანი, 
          ნ. დუმანის 1, აპპ. 76,  ერევანი, სომხეთი 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) თეთრი, წითელი, ვერცხლისფერი,  
          ყვითელი, ლურჯი, რუხი 
(531) 05.07.01-11.03.04-25.01.01-28.05.00- 
          29.01.00- 
(511) 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, 
ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელე-
ბი; ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, 
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, 
საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმა-

რი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინუ-
ლი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44308 A 
(210) AM 044308 
(220) 2007 08 20 
(731) კარენ ვარდანიანი, 
          ნ. დუმანის 1, აპპ. 76,  ერევანი, სომხეთი  
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) თეთრი, წითელი, ოქროსფერი,  
          ყვითელი, ლურჯი 
(531) 05.07.01-11.03.04-25.01.01-28.05.00- 
          29.01.00- 
(511) 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, 
ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელე-
ბი; ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, 
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, 
საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმა-
რი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინუ-
ლი. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44309 A 
(210) AM 044309 
(220) 2007 08 20 
(731) კარენ ვარდანიანი, 
          ნ. დუმანის 1, აპპ. 76,  ერევანი, სომხეთი 
(740) დავით ზურაბიშვილი 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 112) 

 
(591) თეთრი, წითელი, ვერცხლისფერი,  
          ლურჯი 
(531) 05.07.02-11.03.04-25.01.01-28.05.00- 
          29.01.00- 
(511)  30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, 
ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელე-
ბი; ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, 
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, 
ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, 
საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმა-
რი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინუ-
ლი. 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 44311 A 
(210) AM 044311 
(220) 2007 08 20 
(731) ვიქტორ ბუაჩიძე,  
          ირაკლი აბაშიძის ქ. 68, ბ. 8, 0162,  
           თბილისი, საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 113) 

 
(591) წითელი, ყვითელი 
(531) 27.05.02-27.05.22-29.01.00- 
(511)  29 - ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანა-
დირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპო-
ტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზე-
თები და საკვები ცხიმები. 
     30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტა-
პიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყი-
ნი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საც-
ხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, 
საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
     32 - ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყა-
ლი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის 
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და 
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენი-
ლობები. 
     33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარ-
და). 
     43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელე-
ბით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვ-
რებლით უზრუნველყოფა. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44312 A 
(210) AM 044312 
(220) 2007 08 21 
(731) პერდიგაო აგროინდუსტრიალ ს/ა,  
          ავენიდა ესკოლა პოლიტეკნიკა, n 760,  
           ჟაგუარი, 05350-901 სან- პაულუ, სან- 
           -პაულუ, ბრაზილია 
(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.03-26.13.25-28.19.00- 
(511)  29 - ქათმები და წიწილები, ნაწილებად 
დაჭრილი ქათმები, წიწილები და გულ-
ღვიძლი, ინდაურები, ნაწილებად დაჭრილი 
ინდაურები და გულ-ღვიძლი, ქათმის შიგნეუ-
ლი, დამუშავებული/მომზადებული ქათმისა 

და წიწილის ნაწარმი, ღორის ხორცის ანაჭ-
რები, საქონლის ხორცის უძვლო ანაჭრები, 
საქონლის სუბპროდუქტები, დამუშავებუ-
ლი/მომზადებული საქონლის ხორცის ნა-
წარმი, საქონლის ხორცის მზა ნაწარმი, გა-
ყინული მზა კერძები, ორცხობილაში ამოვ-
ლებული ქათამი, ხორცის რულეტები, შებო-
ლილი ფრინველი, თბურად დამუშავებული 
ხორცი, სალიამი (ღორის ხორცის გადამუ-
შავებული ნაწარმი), ბეკონი, შებოლილი ღო-
რის ხორცი (მკერდის ნაწილი). 
     30 - ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული 
ღვეზლები, პიცა, პიკანტური ცხარე ღვეზლე-
ბი, ტკბილი ღვეზლები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44313 A 
(210) AM 044313 
(220) 2007 08 21 
(731) შპს "მეღვინეობა ხარება",  
           რუსთაველის 50/1, 0108, თბილისი,  
            საქართველო 
(540)  

ხარება კოლხური 
ХАРЕБА КОЛХУРИ 

KHAREBA KOLCHURI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  33 - ალკოჰოლიანი სასმელები. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44327 A 
(210) AM 044327 
(220) 2007 08 21 
(731) ვალიდ არფუშ,  
          ულ. კრუგლოუნივერსიტეტსკაია, დ. 14,  
          კვ. 21, ქ. კიევი, უკრაინა 
(740) შალვა გვარამაძე  
(540)  

Мисс СНГ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  41 - აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზ-
რუნველყოფა; გართობა; სპორტული და 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიე-
ბების ორგანიზება. 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44329 A 
(210) AM 044329 
(220) 2007 08 23 
(731) შპს ფირმა "ციტადელი",  
           ჭყონდიდელის 5, 4640, სენაკი,  
           საქართველო 
(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 113) 
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            410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,  (591) წითელი, მწვანე, ყვითელი, მუქი  
            ილინოისი 60611, აშშ            ლურჯი, ყავისფერი 
(740) თამაზ შილაკაძე (531) 03.07.03-26.01.12-26.11.13-28.19.00- 
(540)            29.01.00- 

(511) 29 - ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანა-
დირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპო-
ტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზე-
თები და საკვები ცხიმები. 

Манго-Мания 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  30 - საკონდიტრო ნაწარმი, მათ შორის 
საღეჭი რეზინი, გასაბერი საღეჭი რეზინი, 
კანფეტები და პიტნიანი საკონდიტრო ნაწარ-
მი.      30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტა-

პიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყი-
ნი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საც-
ხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, 
საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44357 A 
(210) AM 044357 
(220) 2007 08 30 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენოი  
          ოტვეტსტვენოსტიუ "რეინოლდს",       37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 

დაყენება.            ულ. დზეგუჟუ 1/2, LV-1007 რიგა,  
            ლატვია _________________________________________ (740) დავით ზურაბიშვილი  (540)  (260) AM 2008 44330 A 

 

(210) AM 044330 
(220) 2007 08 23 
(731) შპს ფირმა "ციტადელი", 
          ჭყონდიდელის 5, 4640, სენაკი,  (591) შავ-თეთრი 
          საქართველო (531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00- 
(540)  (511)  5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული 

პრეპარატები. ლომური _________________________________________ 
(591) შავ-თეთრი  
(511) 29 - ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანა-
დირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვე-
ბული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 
ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპო-
ტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; 
ზეთები და საკვები ცხიმები. 

(260) AM 2008 44360 A 
(210) AM 044360 
(220) 2007 08 31 
(731) ს.ს. ''ლომისი'',  
          სანაპიროს ქ.#1, 0600, დაბა ახალგორი,  
           საქართველო 

     30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტა-
პიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; 
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-
ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყი-
ნი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საც-
ხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, 
საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. 

(540) იხილეთ ნიშანთა ფერადი გამოსახუ- 
           ლებანი (გვ. 113) 

 
(591) თეთრი, ნარინჯისფერი, შავი       32 - ლუდი; მინერალური და გაზიანი 

წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; 
ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟი-
ნები და სასმელების დასამზადებელი სხვა 
შედგენილობები. 

(531) 26.04.03-26.04.22-29.01.00- 
(511)  32 - ლუდი; მინერალური და გაზიანი 
წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხი-
ლის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები 
და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგე-
ნილობები. 

     33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის 
გარდა). 

_________________________________________      37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება.  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 44347 A 
(210) AM 044347 
(220) 2007 08 27 
(731) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი,  



9.1.2. saerTaSoriso ganacxadebi 

___________________________________________________________________________ 
 
(260) AM 2008 42056 A 
(800) 910064 
(731) Agfa-Gevaert AG,  
          Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,  
          Germany 
(540)  

AGFAPHOTO 
(591) Black, white 
(511)  01, 09, 16, 17, 40 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 42915 A 
(800) 464137 
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V.,  
          Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem,  
           THE NETHERLANDS 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  02 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43387 A 
(800) 920643 
(731) bwin Interactive Entertainment AG,  
          Börsegasse 11, A-1010 Wien, Austria 
(540)  

 
(591) Dark brown, light brown, white 
(511)  09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43388 A 
(800) 920644 
(731)  INSTITUTE OF COMPUTING 
           TECHNOLOGY, CHINESE ACADEMY  
           OF SCIENCES,  
           No. 6 Kexueyuan South Road,  
            Zhongguancun, Haidian District Beijing,  
             China 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43389 A 
(800) 920653 
(731) Apple Inc.,  
          1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 
(540)  

ITUNES STORE 
(591) Black, white 
(511)  35, 38, 41, 42 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 43390 A 
(800) 920655 
(731) Porzellanfabrik Weiden Gebr. 
          Bauscher, Zweigniederlassung der BHS  
           tabletop AG, Ober Bauscherstr. 1, 92637  
           Weiden, Germany 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43391 A 
(800) 920692 
(731) Providence 2003 Trade Mark Licensing  
          Limited Liability Company,  
          Szabadkai u. 9, H-2000 Szentendre, Hungary 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43392 A 
(800) 920714 
(731) Ivoclar Vivadent AG, 
          Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan,  
           Liechtenstein 
(540)  

IVOCLAR 
(591) Black, white 
(511)  05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43394 A 
(800) 920715 
(731) Ivoclar Vivadent AG,  
          Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan,  
           Liechtenstein 
(540)  

VIVADENT 
(591) Black, white 
(511)  05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43395 A 
(800) 920733 
(731) SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM 
          SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Baǧlar  
           Mevkii Osmanpaşa, Caddesi No:89 Güneşli- 
            İstanbul, Turkey 
(540)  

 
(591) Red, black, white 
(511)  19 
_________________________________________ 
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(260) AM 2008 43396 A 
(800) 920758 
(731) Trumpf GmbH + Co. KG,  
          Johann-Maus-Straße 2, 71254 Ditzingen, 
          Germany 
(540) 

TruTops 
(591) Black, white 
(511)  07, 09, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43397 A 
(800) 920761 
(731) "Lauma", Akciju sabiedrība,  
          "Lauma fabrics", Sabiedrība ar ierobežotu 
           atbildību, Ziemelu iela 19, LV-3417 Liepāja,  
            Latvia 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43399 A 
(800) 920762 
(731) Richter Gedeon Nyrt.,  
          Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest,  
          Hungary 
(540)  

САМБА 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43400 A 
(800) 920769 
(731) MODY, SAMIR S.,  
          2166 Zeus Court Bakersfield, CA 93308,  
          USA 
(540)  

MODY PUMPS 
(591) Black, white 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43401 A 
(800) 920779 
(731) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY  
          OTVETSTVENNOSTYU "GRUPPA  
           KOMPANY UNISERVIS", 
           d. 46, ul. Ivana Franko, RU-121351  
            Moskva, Russian Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 43402 A 
(800) 920803 
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  
          "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA,  
           Pelplinska 19, PL-83-200 STAROGARD  
           GDANSKI, Poland 
(540)  

IMPERIDOL 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43403 A 
(800) 920804 
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  
          "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA,  
           Pelplinska 19, PL-83-200 STAROGARD  
           GDANSKI, Poland 
(540)  

MENOXOL 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43537 A 
(800) 921112 
(731) Aktsionerne tovarystvo zakrytogo typu  
          "Kharkivska biskvitna fabryka",  
           vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43731 A 
(800) 922759 
(731) Prof Pet Corporation B.V., 
          Stullenbaan 23, NL-1602 JB ENKHUIZEN,  
           THE NETHERLANDS 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43732 A 
(800) 922777 
(731) Donald Hess,  
          Roerswyl, CH-3065 Bolligen, Switzerland 
(540)  

ALTURA MAXIMA 
(591) Black, white 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43735 A 
(800) 922809 
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 Behrouz, 
 NL-1508 EC Zaandam,  

(591) Black, white 

__________________________ 

) AM 2008 43736 A 

stvo s ogranichennoy  
,  

 Russian  

(731) Farhoudi
          Slachthuisstraat 23,
           THE NETHERLANDS 
(540)  

I-TOPS 
(511)  03, 05, 21 
_______________
 
(260
(800) 922824 
(731) Obshche
          otvetstvennostyu "Tosol-Sintez"
           31 A, ul. Vatutina, g. Dzerzhinsk,  
            RU-606000 Nizhegorodskaya obl.,
            Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 

__________________________ 

) AM 2008 43737 A 

V ANATOLY ANATOL'EVICH,  

 

(511)  01, 20, 39 
_______________
 
(260
(800) 922836 
(731) MIRONO
          kv. 116, korp. 3, 26, ul. Dem'yana Bednogo,  
          RU-197046 SANKT-PETERBURG, Russian 
          Federation 
(540)  

 
(591) Black, white 

__________________________ 

) AM 2008 43738 A 

es Produits Nestlé S.A., 

(511)  03, 05, 44 
_______________
 
(260
(800) 922843 
(731) Société d
          CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540)  

 
(591) Red, yellow, white, brown

________________________________ 

) AM 2008 43739 A 

O INVESTMENTS B.V., 
HJ  

 
(511)  30 
_________
 
(260
(800) 922881 
(731) BADAR
         Officia 1, de Boelelaan 7, NL-1083 
          Amsterdam, THE NETHERLANDS 
(540)  

 
(591) Red, white, beige, yellow, own 

________________________________ 

O INVESTMENTS B.V.,  
J  

br
(511)  05 
_________

(260) AM 2008 43740 A 
(800) 922882 
(731) BADAR
         Officia 1, de Boelelaan 7, NL-1083 H
          Amsterdam, THE NETHERLANDS 
(540)  

 
(591) Red, white, beige, yellow, b wn 

________________________________ 

) AM 2008 43741 A 

uy (USA) Limited,  
rayton,  

(59

________________________________ 

) AM 2008 43742 A 

 Breweries A/S,  

ro
(511)  05 
_________
 
(260
(800) 922899 
(731) Toni & G
          TIGI House, Bentinck Road, West D
           Middlesex UB7 7RQ, United Kingdom 
(540) 

TIGI COLOUR WITH STYLE 
1) Black, white 

(511)  44 
_________
 
(260
(800) 922949 
(731) Carlsberg
          Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760  
          Copenhagen V, Denmark 
(540)  

 
(591) Black, white, grey 

________________________________ 

) AM 2008 43743 A 

osmetic GmbH,  
eim, Germany 

(591) Black

________________________________ 

) AM 2008 43744 A 

d GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

(511)  32 
_________
 
(260
(800) 922951 
(731) Florena C
          Am Eichberg, 04736 Waldh
(540) 

ARCTIC BLUE 
, white 

(511)  03 
_________
 
(260
(800) 922956 
(731) Nycome
Konstanz, Germany 
(540)  
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(591) Yellow 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43745 A 

 Company "SARMAT", 
(800) 922979 

Stock(731) Joint-
          Iljicha str., 106, Donetsk 83059, Ukraine 

)  (540

 
(591) Deep green, chlorine, gray, white 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43748 A 
(800) 922994 

artis AG,  (731) Nov
          CH-4002 Basel, Switzerland 

)  (540

 
(591) Black, white 

____________ 

(260) AM 2008 43773 A 

  

(511)  05 
_____________________________
 

(800) 923169 
el KGaA,(731) Henk

          Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,  
        Germany   

(540)  

 
(591) Blue, gold, white, yellow, brown 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43774 A 
(800) 923170 

el KGaA,  (731) Henk
          Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,  

        Germany   
(540)  

 
(591) Blue, gold, white, lilac 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43775 A 

kel KGaA,  

        Germany 

(800) 923171 

(731) Hen
          Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,  
  
(540)  

 
(591) Blue, gold, white, pink, red, green 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43776 A 

SSARUK MYKHAILO  

         Vul. Konstitutsii, 6, kv. 34, Donetsk 83000,  

____________________________ 

(260) AM 200

SSARUK MYKHAILO  

        Vul. Konstitutsii, 6, kv. 34, Donetsk 83000,  

____________________________ 

(260) AM 2008 

SSARUK MYKHAILO  

         Vul. Konstitutsii, 6, kv. 34, Donetsk 83000,  

_________________________ 

(260) AM 2008 4

ME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET  

        Yukaridudullu Mahallesi, Sanayi Sokak No:  
-Ümraniye,  

UL, Turkey 

(800) 923179 
(731) KOMI
          BORYSOVYCH, 
  
           Ukraine 
(540)  

FLYCHECK 
(591) Black, white 
(511)  36 

_____________
 

8 43777 A 
(800) 923180 
(731) KOMI
          BORYSOVYCH,  
  
           Ukraine 
(540)  

FLYWIRE 
(591) Black, white 
(511)  36 

_____________
 

43778 A 
(800) 923181 
(731) KOMI
          BORYSOVYCH, 
  
            Ukraine 
(540)  

FLYPAY 
(591) Black, white 
(511)  36 

________________
 

3779 A 
(800) 923187 
(731) AZİ
          LİMİTED SİRKETİ,  
  
           48/3, Yukaridudullu
           ISTANB



GE      sasaqonlo niSnebi            biuleteni  #7              2008.04.10 

 

 

 66

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25 

_______________________
 

__________________ 

(260) AM 2008 43780 A 

TİL SANAYİ VE TİCARET  

        Yukaridudullu Mahallesi, Sanayi Sokak No:  
-Ümraniye,  

BUL, Turkey 

_________________ 

(260) AM 2008

KIYE GARANTİ BANKASI ANONİM  

         Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi  
nbul, Turkey 

(800) 923188 
(731) AZİME TEKS
          LİMİTED SİRKETİ, 
  
           48/3, Yukaridudullu
            ISTAN
(540)  

MAVECON 
(591) Black, white 
(511)  25 

________________________
 

 43781 A 
(800) 923194 
(731) TÜR
          ŞİRKETİ, 
  
           No: 2, Beşiktaş İsta
(540)  

 
ellow, white, grey (591) Y

(511)  09, 35, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43782 A 

) 

T FOLIO 

_ 

(260) A

ksana Eduardovna, 

         Moskva, Russian Federation 

(800) 923206 
(731) Fabasoft AG, 
          Honauerstraße 4, A-4020 Linz, Austria 
(540

FABASOF
(591) Black, white 
(511)  09, 35, 37, 41, 42 

________________________________________
 

M 2008 43783 A 
(800) 923211 
(731) BONDARENKO O
          Of. 1, d.1, Molochny pereulok, RU-119034  
  
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43784 A 

elecom" Closed Joint-Stock Company,  

)  

(800) 923218 

(731) "K-T
           4/1, Argishti Str., YEREVAN, Armenia 
(540

 
(591) Red, white, blue 
(511)  38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43785 A 

FARMA,  

         -SEINE, France 

(800) 923272 
(731) BIO
          22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR- 
  
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  05 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 43786 A 

NZHEN COMIX STATIONERY CO.,  

        No. 05-06, F17, Building A, World Trade  
, Futian District,  

, Guangdong 518033, China 

 

(800) 923296 
(731) SHE
          LTD.,  
  
           Plaza, Fuhong Road
           Shenzhen
(540)  

 
(591) grey 
(511)  07, 09, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43788 A 

0 
ERNATIONAL LTD., 

         London SW3 6NJ, United Kingdom 

(800) 92331
(731) GAAT INT
          Alameda House, 90-100 Sydney Street,  
  
(540)  

 
(591) Brown, light brown 

03, 09, 14, 18, 22, 24, 25, 30, 35, 40, (511)  
______

42 
___________________________________ 

 
(260) AM 2008 43789 A 

 &  

        Maria-Eich-Straße 66, 82166 Gräfelfing,  

_________________________ 

(800) 923316 
(731) Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH
         Co. KG,  
  
          Germany 
(540)  

Fitaki 
(591) Black, white 
(511)  29 

________________
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(260) AM 2008 437

national Limited,  

___________________________________ 
 

06 71 Athens, Greece 

90 A 
(800) 923320 

nion Inter(731) Affi
          Charter Court, 50 Windsor Road, Slough,  

, United Kingdom            Berkshire SL1 2EJ
(540)  

SENTINEL 
(591) Black, white 
(511)  35, 36, 45 
______

(260) AM 2008
(800) 923321 

 43791 A 

(731) TRAPEZA PROBANK AE trading as  
          PROBANK AE, 
           Amerikis 10, GR-1
(540)  

 
(591) Black, white 

09, 16, 36 (511)  
_________________________________________ 
 

2 A 

06 71 Athens, Greece 

(260) AM 2008 4379
(800) 923322 
(731) TRAPEZA PROBANK AE trading as 
           PROBANK AE, 
           Amerikis 10, GR-1
(540)  

 
(591) Black, white, red 
(511)  09, 16, 36 
_________________________________________ 
 

 

___________________________________ 
 

Athens, Greece 

(260) AM 2008 43793 A
(800) 923323 
(731) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 
          45, Place Abel Gance, F-92100  
          BOULOGNE, France 
(540)  

FUNGSTER 
(591) Black, white 
(511)  05 
______

(260) AM 200
(800) 923327 

8 43794 A 

(731) TRAPEZA PROBANK AE trading as  
          PROBANK AE, 
          Amerikis 10, GR-106 71 
(540)  

 
(591) Black, white, red 
(511)  09, 16, 36 
_________________________________________ 
 

 

MMEL GMBH,  

         Germany 

_________________________ 

(260) AM 2008 43

         pos.B.Kozino, Balakhninsky r-n,  
orodskaya oblast,  

 Federation 

(260) AM 2008 43795 A
(800) 923371 

(731) MANN+HU
          Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg,  
  
(540)  

PreLine 
(591) Black, white 
(511)  07, 11, 37 

________________
 

796 A 
(800) 923420 
(731) Natalia Viktorovna Fufina, 
          k.v.5, d.5, voyskovaya chast 28274,  
  
           RU-606420 Nizheg
           Russian
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  29, 30 

______________________
 

___________________ 

(260) AM 2008 43797 A 

nc.,  

)  

ERA 

___________________________________ 

(260) AM 2008

DOTHERM-Gesellschaft für  

         Westendhof 11 a, 45143 Essen, Germany 

_ 

(260) AM 

BANKI ISLANDS HF, 

)  

(800) 923440 
(731) Alcon, I
          Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Switzerland 
(540

ZYNT
(591) Black, white 
(511)  05 
______
 

 43798 A 
(800) 923441 
(731) WEL
          Wärmetechnik m.b.H.,  
  
(540)  

WELDOTHERM 
(591) Black, white 
(511)  09, 11 

________________________________________
 

2008 43799 A 
(800) 923442 
(731) LANDS
          Austurstraeti 11, IS-155 Reykjavik, Iceland 
(540

 
(591) Blue, white, red 
(511)  36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43800 A 
(800) 923447 



GE      sasaqonlo niSnebi            biuleteni  #7              2008.04.10 

 

 

 68

INESA" DROUJESTVO S  

          j.k. "Nadejda-1" Bl. 143, vkh.. V, et. 5,  
ofia, Bulgaria 

(731) "OL
           OGRANITCHENA OTGOVORNOST,  
  
            ap. 58, BG-1220 S
(540)  

 
(591) Beige, light blue, dark grey, dark brown,  
          brownish yellow, brown, greyish brown,  

llow, white, red, green, light  
          yellow, dark yellow 
(511)  30 

__ 

n Hotel Schools Switzerland GmbH,  

        Switzerland 

          black, ye

_______________________________________
 
(260) AM 2008 43801 A 
(800) 923474 
(731) Orio
          Scheuchzerstrasse 167, CH-8057 Zürich,  
  
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43802 A 

lia Tobacco Company Inc.,  

)  

TY 

(260) AM 2008 43

el KGaA,  

        Germany 

(800) 923486 
(731) Kare
          Athinon Street, GR-24100 Kalamata, Greece 
(540

PAR
(591) Black, white 
(511)  34 

___________________________________ ______
 

803 A 
(800) 923490 
(731) Henk
          Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,  
  
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03 

_____________
 

____________________________ 

(260) AM 2008 43804 A 

ge Ltd.,  

)  

INE 
hite 

(260) AM 2008 4

o Inc.,  

(800) 923493 
(731) Sava
          8, Copthall, Roseau Valley 00152, Dominica 
(540

LAW
(591) Black, w

(511)  25 
_________________________________________ 
 

3805 A 
(800) 923515 

n Tobacc(731) Japa
          2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
540)  (

 
(591) White, blue, gold 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43807 A 

ucts S.A.,  

_________________________ 

(260) AM 

MERCIAL LIMITED, 

 

(800) 923590 
ip Morris Prod(731) Phil

          Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
          Switzerland  

(540)  
MINOUS MARK LU

(591) Black, white 
(511)  34 
________________
 

2008 43808 A 
(800) 923594 

D COM(731) EXAI
          163, Spirou Araouzou, Lordos Woterfront,  
          2nd Floor office 201, Limassol Cyprus,   

            Russian Federation
(540)  

 
(591) Black, red 

09 (511)  
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43809 A 

 S.P.A.,  
(800) 923596 

OGLIO(731) MIR
          Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA (CN),  
           Italy  

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  24, 25, 35 

___________________________________ 
 
(260) AM 2008 43810 A 

Products S.A.,  

______

(800) 923605 
is (731) Philip Morr

          Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
          Switzerland 
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) 
INOUS 

__ 

M 2008
(800) 92360

 Inc.,  
1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540
LIVE LUM

(591) Black, white 
(511)  34 
_______________________________________
 
(260) A  43812 A 

8 
(731) Japan Tobacco
          2-2-
(540)  

 
lack, white (591) B

(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43813 A 
(800) 923609 

 Inc.,  
1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(731) Japan Tobacco
          2-2-
(540)  

 
(591) White, blue, pearl, gold 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43814 A 
(800) 923612 

 avenue de France, F-75013 PARIS,  

)  

ORIS 

__ 

M 200
(800) 923614 

nue de France, F-75013 PARIS,  

)  

RUS 

__ 

M 2008 43817 A 
(800) 923615 

(731) sanofi-ave
 PARIS,  

SLIQEX 

_______________________ 

8 43818 A 
96384 

(731) TDR d.o.o., 
R-52210  

tia 

(731) sanofi-aventis,  
          174,
           France 
(540

COSM
(591) Black, white 
(511)  05, 10 

_______________________________________
 
(260) A 8 43816 A 

,  (731) sanofi-aventis
         174, ave
          France 
(540

NEXT
(591) Black, white 
(511)  05, 10 

_______________________________________
 
(260) A

ntis,  
e France, F-75013         174, avenue d

          France 
(540)  

(591) Black, white 
(511)  05, 10 
__________________
 
(260) AM 200
(800) 4

          Obala Vladim
, Croa

ira Nazora 1, H
           Rovinj
(540)  

 
(591) B
(511)  34

rown, gold, red and white 
 

_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43820 A 
(800) 862876 
(731) Glaxo Group Limited,  

rkeley Avenue,  
 ONN, United  

RMA 
hite 

1 A 
75414 

(731) DISPLAY
 BASSANO  

 (BRESCIA), Italy 

          Glaxo Wellcome House e
nford, Middlesex UB6

, B
           Gree
            Kingdom 
540) (

PATO
(591) Black, w
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 4382
(800) 8

 S.R.L.,  
igiani, 30, I-25020          Via degli Art

ESCIANO           BR
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  03, 18, 25 

_________________________________
 

________ 

(260) AM 2008 43822 A 
(800) 888690 
(731) REALKOM TEKSTİL ÜRÜNLERİ  

ARLAMA VE DIŞ TİCARET  
İ, 

         SANAYİ PAZ
ŞİRKET          ANONİM 

          Galeri Caddesi, No. 14, Kücükköy, İstanbul,  
          Turkey 
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)  (540

 
(591) Black, white 
(511)  25 

__________________ _______________________
 

8 43823 A (260) AM 200
96380 (800) 8

(731) Glaxo Group Limited,  
          Glaxo Wellcome House erkeley Avenue,  

iddlesex UB6 ONN, United  
gdom 

ENIS 

 

OCA SA
          S.A., Av. 29  

, Spain 

, B
          Greenford, M
           Kin
(540)  

RILG
hite (591) Black, w

(511)  05 
_________________________________________
 

3824 A (260) AM 2008 4
05212 (800) 9

(731) R NITARIO,  
Diagonal, 513, E-080

          BARCELONA
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  11, 19, 20, 21 

_________________ 

24406 
(731) GENERAL ELECTRIC COMPANY,  
           1 RIVER ROAD, SCHENECTADY, NY  

____ 

yco Intern mbH,  
          Bahnhofstra  Schaffhausen,  

____ 

c
          Ba ausen,  

________________________
 
(260) AM 2008 43844 A 
(800) 9

           12345, USA 
(540)  

SILTEM 
(591) Black, white 
(511)  01 
_____________________________________
 

45 A (260) AM 2008 438
24416 (800) 9

(731) T ational Services G
sse 29, CH-8200

          Switzerland 
(540) 

Tyco Electronics 
(591) Black, white 

9, 17, 37, 38 (511)  07, 08, 0
_____________________________________
 

846 A (260) AM 2008 43
924418 (800) 

(731) Ty o International Services GmbH,  
hnhofstrasse 29, CH-8200 Schaffh

           Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white 

09, 17, 37, 3(511)  07, 08, 8 
______ 

yco International Services GmbH,  
          Bahnhofstrasse 29, CH-8200 S ffhausen,  

___________________________________
 

47 A (260) AM 2008 438
24419 (800) 9

(731) T
cha

          Switzerland 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  07, 08, 09, 17, 37, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43848 A 

24446 
(731) Bacardi & Company Limited,  
          Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz,  

 

(800) 9

          Liechtenstein
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  25, 28 

_________________________________ ________ 

M 2008 43849 A 
(800) 924465 
(731) Landauer, Inc., 
          2 Science Road, Glenwo  IL 60425, USA 

 
(260) A

od,
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09 
___________________
 

______________________ 

24466 
(731) Landauer, Inc.,  
          2 Science Road, Glenwood, L 60425, USA 

____________________ 

nglo In
          Haring terdam,  

(260) AM 2008 43850 A 
(800) 9

 I
(540) 

MICROSTAR 
591) Black, white (

(511)  09 
_____________________

 
(260) AM 2008 43851 A 
(800) 924486 
(731) A ternational Mining B.V.,  

vliet 543, NL-3011 ZP Rot
RLANDS            THE NETHE
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(540)  

 
(591) Blue, white 
(511)  04 
_________________________________________ 

oruńskie Zakłady Materiałów  
          Opatrunkowych, Spółka Akcyjna,  

go 20/26, PL- 7-100 Toruń,  

 
(260) AM 2008 43852 A 

24489 (800) 9
(731) T

           Żółkiewskie 8
           Poland 
(540)  

 
(591) Navy blue, white, light blue, violet, orange,  

_____________________________ 

(260) AM 2008 43853 A 
(800) 924493 
(731) Toruńskie Zakłady Mater łów  

skiego 20/26, PL-87-100 Toruń,  

          yellow 
(511)  05 
____________
 

ia
          Opatrunkowych, Spółka Akcyjna, 
           Żółkiew
           Poland 
(540)  

 
(591) Navy blue, white, red, light blue, violet,  

_____________________________ 

M 2008 43854 A 
(800) 924494 
(731) Toruńskie Zakłady Mate łów  

skiego 20/26, PL-87-100 Toruń,  
nd 

          orange 
(511)  05 
____________
 
(260) A

ria
         Opatrunkowych, Spółka Akcyjna,  
          Żółkiew
          Pola
(540)  

 
(591) Navy blue, white, light blue, violet, orange 

__ 

8 43855 A 
24495 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów  
          Opatrunkowych, Spółka Akcyjna,  

nd 

(511)  05 
_______________________________________
 

M 200(260) A
(800) 9

          Żółkiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruń,  
          Pola
(540)  

 

(591) Navy blue, white, blue, light blue, green,  

_____________________________ 

(260) AM 2008 43856 A 
(800) 924496 
(731) Toruńskie Zakłady Mater łów  

skiego 20/26, PL-87-100 Toruń,  

           violet 
(511)  05 
____________
 

ia
          Opatrunkowych, Spółka Akcyjna,  
           Żółkiew
           Poland 
(540)  

 
(591) Navy blue, white, light blue, violet, orange,  

_____________________________ 

(260) AM 2008 43857 A 
(800) 924498 
(731) Zakrytoe aktsionernoe obc estvo  

Oulofa Palme, RU-119590 Moscou,  
ssian Federation 

          red 
(511)  05 
____________
 

htch
          "Kyoutek", 
            1, oul. 
             Ru
(540)  

 
(591) Red, gray, white 

__________________________ 

24513 
(731) JAM SESSION HOLDING S.r.l.,  
          Via Mercalli, 8/A, I-43100 A, Italy 

(511)  35, 37, 42 
_______________
 
(260) AM 2008 43862 A 
(800) 9

PARM
(540)  

 
(591) Black, white 

_____________________________ 

24560 
(731) Coverity, Inc., 
          185 Berry Street, Suite 2400, San Francisco,  

SA 

______________________ 

(511)  09, 18, 25 
____________
 
(260) AM 2008 43863 A 
(800) 9

           CA 94107, U
(540) 

COVERITY SCAN 
(591) Black, white 
(511)  42 
___________________
 
(260) AM 2008 43865 A 
(800) 924591 
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(731) KR
arješka  

01 Novo mesto, Slovenia 

____________________________ 

NGXI ZH  SCISSORS  

trict Yangxi, Guangdong,  

KA,  
il, d.d., Novo mesto, Šm          tovarna zdrav

a 6, SI-85          cest
(540) 

GLYCLADA 
(591) Black, white 
(511)  05 
_____________
 
(260) AM 2008 43866 A 

924636 (800) 
(731) YA ANG'S WIKO
          CO., LTD,  

ustrial Dis           Ind
           China 
540)  (

 
(591) Black, white 
(511)  08 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 43867 A 
(800) 924649 
(731) Gebr. Heinemann KG,  

, 20457 Ha burg, Germany 

) Black, white 

_____________________________ 

24652 
(731) Gebr. Heine

urg, Germany 

) Black, white 

_____________________________ 

24686 
(731) Sylvia G

rlin,  

 

           Koreastraße 3 m
(540)  

Cairline 
(591
(511)  03 
____________
 
(260) AM 2008 43868 A 
(800) 9

mann KG,  
3, 20457 Hamb           Koreastraße 

(540)  

Jet-à-Porter 
(591
(511)  03 
____________
 
(260) AM 2008 43869 A 
(800) 9

ädeke,  
straße 9, 14059 Be          Danckelmann

rmany            Ge
(540)  

 
(591) Ochre, white, black 

_____ 

M 2008 43870 A 
(800) 924693 

(731) Fabryka Maszyn i Urządzeń  
          Gastronomicznych "KROMET" S ółka  

 PL-66-600 Krosno  

(511)  43 
____________________________________
 
(260) A

p
           z o.o., Pocztowa 30,

rzańskie, Poland            Od
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  09, 11, 37 
________________________________________
 

_ 

rofiOffice GmbH,  
          Beyerbach Str. 9, 65830 Kriftel, Germany 

Alligator 
)  07, 09, 16 

____________________ 

rofiOffice GmbH,  
          Beyerbach el, Germany 

(260) AM 2008 43871 A 
(800) 924702 
(731) P

(540)  

(591) Black, white 
(511
_____________________
 
(260) AM 2008 43872 A 
(800) 924703 
(731) P

Str. 9, 65830 Krift
(540)  

 
(591) Black, white 

_____________________________ 

24707 
(731) BIOFARMA,  
          22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR- 

ce 

) Black, white 

_____________________________ 

IOFARMA,  
          22, rue Y-SUR- 

) Black, white 

_____________________________ 

tkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

(511)  07, 09, 16 
____________
 
(260) AM 2008 43873 A 
(800) 9

           -SEINE, Fran
(540) 

VALICORAM 
(591
(511)  05 
____________
 
(260) AM 2008 43874 A 
(800) 924708 
(731) B

Garnier, F-92200 NEUILL
nce            -SEINE, Fra

(540)  

VALARTIM 
(591
(511)  05 
____________
 
(260) AM 2008 43875 A 
(800) 924723 
(731) O
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               "EVR
-107045  

ussian Federation 

OTSEMENT grup",  
. Golovin per., RU                str.1, 3, M

Moskva, R                
(540)  

 
(591) White, grey, orange 

___________ 

24725 
(731) HERMES INTERNATIONAL,  
          24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008  

) Black, white 

_____________________________ 

ociedad Anónima DAMM,  
          Calle Roselló  BARCELONA,  

) Black, white 

_____________________________ 

 
IERRE FABRE DERMATOLOGIE,  

          45

) Black, white 

_____________________________ 

IBRAM S.P.A.,  
          Via Cri 41  

) Black, white 
6, 28 

_____________________________ 

IVENDI,  
          42, avenue  Paris,  

) Black, white 
2 

_____________________________ 

IVENDI,  
          42, is,  

) Black, white 
2 

_____________________________ 

OYUZ-VICTAN GROUP LTD.,  
          Victo st floor  

nited  

(511)  01, 19, 35, 37, 39, 42 
______________________________
 
(260) AM 2008 43878 A 
(800) 9

           PARIS, France 
(540)  

LINDY 
(591
(511)  18 
____________
 
(260) AM 2008 43879 A 
(800) 924729 
(731) S

, 515, E-08025
          Spain 
(540)  

ESTRELLA DAMM 
(591
(511)  32 
____________
 
(260) AM 2008 43880 A 
(800) 924732
(731) P

, Place Abel Gance, F-92100  
, France           BOULOGNE

(540)  

FONGISTER 
(591
(511)  05 
____________
 
(260) AM 2008 43881 A 
(800) 924746 
(731) V

stoforo Colombo, 5, I-210
 (Varese), Italy           ALBIZZATE

(540)  

VIBRAM 
(591
(511)  09, 10, 12, 18, 24, 2
____________
 
(260) AM 2008 43882 A 
(800) 924751 

(731) V
 de Friedland, F-75008

           France 
(540)  

VIVENDI TELECOM 
(591
(511)  09, 16, 35, 38, 41, 4
____________
 
(260) AM 2008 43883 A 
(800) 924752 
(731) V

 avenue de Friedland, F-75008 Par
          France 
(540)  

VIVENDI GAMES 
(591
(511)  09, 16, 28, 38, 41, 4
____________
 
(260) AM 2008 43884 A 
(800) 924787 
(731) S

ria Road, Millenium House, 1
ouglas, Isle of Man, U           IM2 4RW, D

           Kingdom 
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  32, 33, 43 

_______ 

İNŞAAT  
ADENCİLİK HAYVANCILIK TARIM  

L SANAYİ VE İCARET  
İRKETİ, 

__________________________________
 
(260) AM 2008 43885 A 
(800) 924792 

IRDAR PETROL (731) K
          M
           PVC PROFİ
            LİMİTED Ş

 T

            Kütahya Tavşanli Karayolu 12.km.  
            Kütahya, Turkey 
(540)  

 
(591) Red, white, grey, green, black 
(511)  19 
_________________________________________ 

M 2008 43886 A 
(800) 924810 
(731) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG,  
          Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany 

transsyberia 
)  12 

____________________ 

 
(260) A

(540) 

(591) Black, white 
(511
_____________________
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 43887 A 

DAO SHEBEI YOUXIAN GONGSI,  
          Dujiacu nzhen,  

(260) AM 2008
(800) 924857 
(731) ZHONGSHANSHI XIAOFEIJIANG  
          FANG

nce, Lianfengcun, Xiaola
uangdong, China            Zhongshan G

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43903 A 
(800) 925047 
(731) BADARO INVESTMENTS B.V.,  
         Officia 1, de Boelelaan 7, NL-1083 HJ  

HE NETHERL NDS           Amsterdam, T A
(540)  

 
(591) Red, white, yellow 

____ 

M 2008 43904 A 
(800) 925065 
(731) VIDAL GOLOSINAS, S.A.,  
          Avda. Gutierrez Mellado, s/n E-30500  

RA URCIA), Spain 

(511)  05 
_____________________________________
 
(260) A

          MOLINA DE SEGU  (M
(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  30 
_________________________________________ 

25076 
(731) NOVOMATIC AG, 
          Wiener Strasse 158, A-2352  

KIRCHEN, Austria 

) Black, white 

_____________________________ 

enkel KGaA,  
          Henkels orf,  

) Black, white 

_____________________________ 

li KUL, 
          Eichendorfs erkheim,  

) Black, white 

_____________________________ 

uhu Cigarette Factory,  
          135 Wushi R , Anhui  

 
(260) AM 2008 43905 A 
(800) 9

           GUMPOLDS
(540) 

TOUCH BET 
(591
(511)  09, 28, 41 
____________
 
(260) AM 2008 43906 A 
(800) 925101 
(731) H

trasse 67, 40589 Düsseld
          Germany 
(540)  

Персил 
(591

(511)  03, 05 
____________
 
(260) AM 2008 43907 A 
(800) 925127 
(731) A

traße 19, 88450 B
          Germany 
(540)  

Simurg 
(591
(511)  25, 26 
____________
 
(260) AM 2008 43908 A 
(800) 925128 
(731) W

oad, Wuhu City
ina            Province, Ch

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  34 
_________________________________________ 

A S.n.c. di Massimo e Carlo Alberto  
          Rovere,  

02/1, I-16031 BOGLIASCO- 

BRAVA ITALIA 

__ 

eutsche Extrakt Kaffee GmbH, 
          Busc   

 
 (260) AM 2008 43909 A

25132 (800) 9
(731) AM

          Via Aurelia, 1
NOVA, Italy            -GE

(540)  

(591) Black, white 
(511)  32, 33 
_______________________________________
 
(260) AM 2008 43910 A 
(800) 925135 
(731) D

hwerder Hauptdeich 10, 21107
rmany           Hamburg, Ge

(540)  

 
(591) Black, white 
(511)  01, 05, 09, 29, 30, 32, 33, 43 
_________________________________________ 

(260) AM 2008 43911 A 
(800) 925155 
(731) Shanghai Automotive Co., Ltd.,  
          No. 25, Bibo Road, Zhangjiang Hi-tech Park,  

ghai, China 

 

          Pudong, Shan
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(540)  

 
(591) Red, golden, black, white 
(511)  07, 12, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43912 A 
(800) 925162 
(731) Tyco International Services GmbH,  
          Bahnhofstrasse 29, CH 200 Schaffhausen,  -8
          Switzerland 
(540)  

 
(591) Blue, orange 

3 A 
5163 

(731) Tyco International Services GmbH, 
Bahnhofstrasse 29, CH-8 0 Schaffhausen, 

(511)  07, 08, 09, 17, 37, 38 
_________________________________________ 
 

M 2008 4391(260) A
(800) 92

20
Switzerland 
(540)  

 
(591) Blue, orange 
(511)  07, 08, 09, 17, 37, 38 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2008 43914 A 

25178 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  
          otvetstvennostyu "Nizhegorodskaya

mpania",  
-603034 g. Nizhny  

)  

туса 

_____ 

RCELO SE S.A., 
          19, Aven 0  

RG, Luxembourg 

__ 

25188 
(731) "SOP

1220  
ria 

(260) AM 2008 43916 A 
(800) 9

HARMA" AD,  
sko chausse" 16, BG-           Oulitsa "Ilien

Bulga            Sofia, 
(540)  

 
(591) Black, white 

__ 

M 2008 43917 A 
(800) 925189 
(731) "SOPHARMA" AD,  

sko chausse" 16, BG-1220  
ia 

(511)  05, 30 
_______________________________________
 
(260) A

          Oulitsa "Ilien
Bulgar           Sofia, 

(540)  

 
(591) Black, white 

__ 
(511)  05, 30 
_______________________________________
 

(800) 9

  
           investitsionnaya ko
          6A, ul. Premudrova, RU
           Novgorod, Russian Federation 
(540

Супер
(591) Black, white 
(511)  30 

____________________________________
 
(260) AM 2008 43915 A 

25180 (800) 9
(731) A R COMMERCIAL FC

ue de la Liberté, L-293
           LUXEMBOU
(540)  

STEELCRASH 
(591) Black, white 
(511)  06, 12 
_______________________________________
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(181) 2018 03 19 
(260) AM 2007 42569 A 
(220) 2007 04 02 
(732) ნიკოლოზ ქარჩავა 
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          ულ.ესპერანტო 35/98, 420059 ყაზანი,  
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_________________________________________ 
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(181) 2018 03 27 
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          კორპორაცია "როშენ" 
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           უკრაინა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018325 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42119 A 
(220) 2007 02 15 
(732) დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა  
          კორპორაცია "როშენ" 
           ულიცა პავლა უსენკა 8, 02105 კიევი,  
           უკრაინა  
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018326 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42120 A 
(220) 2007 02 15 
(732) დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა  
          კორპორაცია "როშენ" 
           ულიცა პავლა უსენკა 8, 02105 კიევი,  
           უკრაინა  
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018327 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42121 A 
(220) 2007 02 15 
(732) დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა  
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           ულიცა პავლა უსენკა 8, 02105 კიევი,  
           უკრაინა  
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018328 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42122 A 
(220) 2007 02 15 
(732) დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა 
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_________________________________________ 
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(111) M 2008 018329 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42123 A 
(220) 2007 02 15 
(732) დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა  
          კორპორაცია "როშენ" 
           ულიცა პავლა უსენკა 8, 02105 კიევი,  
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           ზაპოროჟსკაია ობლ. 70420, უკრაინა 
_________________________________________ 
 

(111) M 2008 018334 R 
(151) 2008 03 27 

(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42323 A 
(220) 2007 03 07 
(732) შპს კამელინი 
          ქინძმარაულის ქ.7, 0145, თბილისი,  
           საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018335 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42478 A 
(220) 2007 03 19 
(732) შ.პ.ს. "ავერსი-ფარმა" 
          დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112, 
           თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018336 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42479 A 
(220) 2007 03 19 
(732) შპს "ივერიაფარმა" 
          დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-10 კმ.,   
          0159, თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018337 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42570 A 
(220) 2007 04 02 
(732) დავით ჯეჯელავა 
          თავისუფლების ქ.3, 2800, ლანჩხუთი,  
          საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018338 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42571 A 
(220) 2007 04 02 
(732) შპს ''საქართველოს თამბაქოს  
          წარმოება'' 
           სამგორის ჩიხი #5, 0120, თბილისი,  
           საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018339 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42596 A 
(220) 2007 04 11 
(732) შპს "ჯი-თი-სი & კომპანი" 
           აკაკი წერეთლის ქ.186, 4600, ქუთაისი,  
           საქართველო 
_________________________________________ 
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(111) M 2008 018340 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42628 A 
(220) 2007 04 12 
(732) შპს "ბადაგონი" 
          სოფელი ზემო ხოდაშენი, 0910, ახმეტის  
           რაიონი, საქართველო 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018341 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 42641 A 
(220) 2007 04 12 
(732) სუპერჯენ, ინკ. 
          4140 დუბლინ ბულვარი, სუიტ 200,  
           დუბლინი, კალიფორნია 94568, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018342 R 
(151) 2008 03 27 
(181) 2018 03 27 
(260) AM 2007 39571 A 
(220) 2006 08 29 
(732) გიორგი თევზაძე 
          გოგებაშვილის მე-2 შესახვევი, კორპ. 4,  
          ბინა 20, 0179, თბილისი, საქართველო 
_________________________________________ 
 



9.3. saerTaSoriso registrirebuli sasaqonlo niSnebi  

___________________________________________________________________________ 
 

(260) AM 2007 39248 A 
(800) 661976 
(151) 2006 05 25 
(181) 2016 05 25 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 40308 A 
(800) 876115 
(151) 2005 05 31 
(181) 2015 05 31 
(511)  20, 21, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 40915 A 
(800) 900099 
(151) 2006 07 21 
(181) 2016 07 21 
(511)  05, 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41178 A 
(800) 901997 
(151) 2006 10 05 
(181) 2016 10 05 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41651 A 
(800) 906554 
(151) 2006 04 19 
(181) 2016 04 19 
(511)  35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41697 A 
(800) 762021 
(151) 2001 06 07 
(181) 2011 06 07 
(511)  14 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41858 A 
(800) 908832 
(151) 2006 03 01 
(181) 2016 03 01 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41859 A 
(800) 908864 
(151) 2006 02 28 
(181) 2016 02 29 
(511)  25, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41864 A 
(800) 908875 
(151) 2006 09 25 

(181) 2016 09 25 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41865 A 
(800) 908894 
(151) 2006 05 25 
(181) 2016 05 25 
(511)  01 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41866 A 
(800) 908919 
(151) 2006 11 27 
(181) 2016 11 27 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41868 A 
(800) 908928 
(151) 2006 09 14 
(181) 2016 09 14 
(511)  09, 16, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41869 A 
(800) 908937 
(151) 2006 11 08 
(181) 2016 11 08 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41870 A 
(800) 908950 
(151) 2006 12 11 
(181) 2016 12 11 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41871 A 
(800) 908974 
(151) 2006 11 06 
(181) 2016 11 06 
(511)  18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41872 A 
(800) 908978 
(151) 2006 10 31 
(181) 2016 10 31 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41875 A 
(800) 908983 
(151) 2006 04 27 
(181) 2016 04 27 
(511)  16, 35, 41 
_________________________________________ 
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(260) AM 2007 41876 A 
(800) 909001 
(151) 2006 11 07 
(181) 2016 11 07 
(511)  41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41953 A 
(800) 629468 
(151) 2004 11 28 
(181) 2014 11 28 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41954 A 
(800) 655715 
(151) 2006 06 17 
(181) 2016 06 17 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41957 A 
(800) 731358 
(151) 2000 01 19 
(181) 2010 01 19 
(511)  03, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41958 A 
(800) 779998 
(151) 2002 04 19 
(181) 2012 04 19 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41960 A 
(800) 827201 
(151) 2004 02 20 
(181) 2014 02 20 
(511)  05, 29, 30, 32, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41982 A 
(800) 895037 
(151) 2006 06 06 
(181) 2016 06 06 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41983 A 
(800) 902724 
(151) 2006 02 07 
(181) 2016 02 07 
(511)  03, 09, 14, 18, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41998 A 
(800) 909664 
(151) 2006 11 22 

(181) 2016 11 22 
(511)  08 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 41999 A 
(800) 909670 
(151) 2006 11 06 
(181) 2016 11 06 
(511)  11, 20 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42001 A 
(800) 909709 
(151) 2006 01 19 
(181) 2016 01 19 
(511)  35, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42002 A 
(800) 909724 
(151) 2006 12 18 
(181) 2016 12 18 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42003 A 
(800) 909744 
(151) 2006 12 15 
(181) 2016 12 15 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42004 A 
(800) 909807 
(151) 2006 12 01 
(181) 2016 12 01 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42240 A 
(800) 911074 
(151) 2006 11 15 
(181) 2016 11 15 
(511)  08, 09, 11, 16, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42246 A 
(800) 911159 
(151) 2006 12 15 
(181) 2016 12 15 
(511)  05, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42263 A 
(800) 911343 
(151) 2006 05 24 
(181) 2016 05 24 
(511)  07, 11, 12, 37, 40, 42 
_________________________________________ 
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(260) AM 2007 42264 A 
(800) 911353 
(151) 2006 03 20 
(181) 2016 03 20 
(511)  07, 08, 09, 11, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42266 A 
(800) 911363 
(151) 2006 12 22 
(181) 2016 12 22 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42267 A 
(800) 911374 
(151) 2007 01 03 
(181) 2017 01 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42268 A 
(800) 911375 
(151) 2007 01 03 
(181) 2017 01 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42269 A 
(800) 911376 
(151) 2007 01 03 
(181) 2017 01 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42270 A 
(800) 911377 
(151) 2007 01 03 
(181) 2017 01 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42271 A 
(800) 911378 
(151) 2007 01 03 
(181) 2017 01 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42274 A 
(800) 911379 
(151) 2007 01 03 
(181) 2017 01 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42276 A 
(800) 911381 
(151) 2007 01 03 

(181) 2017 01 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42277 A 
(800) 911382 
(151) 2007 01 05 
(181) 2017 01 05 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42278 A 
(800) 911385 
(151) 2006 12 05 
(181) 2016 12 05 
(511)  09, 16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42279 A 
(800) 911402 
(151) 2006 10 21 
(181) 2016 10 21 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42303 A 
(800) 427654 
(151) 1997 01 21 
(181) 2007 01 21 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42324 A 
(800) 911693 
(151) 2006 10 31 
(181) 2016 10 31 
(511)  39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42325 A 
(800) 911694 
(151) 2006 10 31 
(181) 2016 10 31 
(511)  39 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42327 A 
(800) 911715 
(151) 2005 06 14 
(181) 2015 06 14 
(511)  06, 07, 08, 09, 19, 35, 37, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42328 A 
(800) 911725 
(151) 2006 09 25 
(181) 2016 09 25 
(511)  05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2007 42329 A 
(800) 911726 
(151) 2006 09 25 
(181) 2016 09 25 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42330 A 
(800) 911727 
(151) 2006 09 25 
(181) 2016 09 25 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42331 A 
(800) 911729 
(151) 2006 09 25 
(181) 2016 09 25 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42335 A 
(800) 911755 
(151) 2006 11 27 
(181) 2016 11 27 
(511)  09, 14, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42336 A 
(800) 911799 
(151) 2006 11 03 
(181) 2016 11 03 
(511)  03, 14, 18, 24, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42337 A 
(800) 911805 
(151) 2006 09 19 
(181) 2016 09 19 
(511)  18, 21 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42339 A 
(800) 911820 
(151) 2006 10 24 
(181) 2016 10 24 
(511)  03, 08, 11, 20, 21, 26, 41, 42, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42340 A 
(800) 911833 
(151) 2006 11 30 
(181) 2016 11 30 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42341 A 
(800) 911844 
(151) 2006 09 01 

(181) 2016 09 01 
(511)  07 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42342 A 
(800) 911858 
(151) 2006 11 02 
(181) 2016 11 02 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42344 A 
(800) 911891 
(151) 2006 09 19 
(181) 2016 09 19 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42345 A 
(800) 911914 
(151) 2006 12 19 
(181) 2016 12 19 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42347 A 
(800) 911936 
(151) 2006 07 21 
(181) 2016 07 21 
(511)  28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42348 A 
(800) 911977 
(151) 2006 06 09 
(181) 2016 06 09 
(511)  03, 05, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42352 A 
(800) 911989 
(151) 2006 11 24 
(181) 2016 11 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42353 A 
(800) 911992 
(151) 2006 10 25 
(181) 2016 10 25 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42354 A 
(800) 911993 
(151) 2005 07 25 
(181) 2015 07 25 
(511)  10, 44 
_________________________________________ 
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(260) AM 2007 42355 A 
(800) 912006 
(151) 2007 01 12 
(181) 2017 01 12 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42356 A 
(800) 912007 
(151) 2007 01 11 
(181) 2017 01 11 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42357 A 
(800) 912009 
(151) 2007 01 11 
(181) 2017 01 11 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42358 A 
(800) 912017 
(151) 2007 01 04 
(181) 2017 01 04 
(511)  05, 41, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42359 A 
(800) 912022 
(151) 2006 12 21 
(181) 2016 12 21 
(511)  31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42360 A 
(800) 912036 
(151) 2006 06 22 
(181) 2016 06 22 
(511)  35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42361 A 
(800) 912057 
(151) 2006 12 14 
(181) 2016 12 14 
(511)  29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42362 A 
(800) 912063 
(151) 2006 07 19 
(181) 2016 07 19 
(511)  05, 29, 30, 31, 32, 35, 43 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42364 A 
(800) 912072 
(151) 2006 08 02 

(181) 2016 08 02 
(511)  05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42365 A 
(800) 912082 
(151) 2006 10 10 
(181) 2016 10 10 
(511)  16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42366 A 
(800) 912083 
(151) 2006 09 13 
(181) 2016 09 13 
(511)  09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42367 A 
(800) 912149 
(151) 2006 08 11 
(181) 2016 08 11 
(511)  03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42368 A 
(800) 912151 
(151) 2006 08 09 
(181) 2016 08 09 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42369 A 
(800) 912167 
(151) 2006 11 17 
(181) 2016 11 17 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42371 A 
(800) 912185 
(151) 2006 11 07 
(181) 2016 11 07 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42372 A 
(800) 912186 
(151) 2006 11 08 
(181) 2016 11 08 
(511)  29, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42373 A 
(800) 912190 
(151) 2006 12 27 
(181) 2016 12 27 
(511)  33 
_________________________________________ 
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(260) AM 2007 42374 A 
(800) 912199 
(151) 2006 09 22 
(181) 2016 09 22 
(511)  09, 12, 14, 18, 25, 28, 37, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42375 A 
(800) 912255 
(151) 2006 11 09 
(181) 2016 11 09 
(511)  09, 14, 18 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42376 A 
(800) 912259 
(151) 2006 11 09 
(181) 2016 11 09 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42377 A 
(800) 912261 
(151) 2006 10 31 
(181) 2016 10 31 
(511)  09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42378 A 
(800) 912266 
(151) 2006 11 22 
(181) 2016 11 22 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42379 A 
(800) 912278 
(151) 2006 12 13 
(181) 2016 12 13 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42380 A 
(800) 912290 
(151) 2006 11 28 
(181) 2016 11 28 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42381 A 
(800) 912311 
(151) 2006 09 20 
(181) 2016 09 20 
(511)  09, 16, 35, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42382 A 
(800) 912312 
(151) 2006 09 20 

(181) 2016 09 20 
(511)  09, 16, 35, 36, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42383 A 
(800) 912322 
(151) 2006 04 03 
(181) 2016 04 03 
(511)  12, 35, 36, 37, 39, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42384 A 
(800) 912323 
(151) 2006 04 03 
(181) 2016 04 03 
(511)  12, 35, 36, 37, 39, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42385 A 
(800) 912324 
(151) 2006 04 03 
(181) 2016 04 03 
(511)  12, 35, 36, 37, 39, 41 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42386 A 
(800) 912348 
(151) 2006 10 17 
(181) 2016 10 17 
(511)  06, 08, 11, 14, 16, 21, 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42387 A 
(800) 912349 
(151) 2006 10 17 
(181) 2016 10 17 
(511)  06, 08, 11, 14, 16, 21, 34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42388 A 
(800) 912374 
(151) 2006 11 03 
(181) 2016 11 03 
(511)  01, 05, 29 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42390 A 
(800) 912382 
(151) 2007 01 10 
(181) 2017 01 10 
(511)  32 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42391 A 
(800) 912389 
(151) 2006 07 24 
(181) 2016 07 24 
(511)  03, 05, 10, 25 
_________________________________________ 
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(260) AM 2007 42392 A 
(800) 507533 
(151) 1996 07 07 
(181) 2006 07 07 
(511)  07, 12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42393 A 
(800) 696030 
(151) 1998 07 06 
(181) 2008 07 06 
(511)  04 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42395 A 
(800) 746226 
(151) 2000 08 02 
(181) 2010 08 02 
(511)  05, 10, 16, 29, 30, 35, 41, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42396 A 
(800) 912467 
(151) 2006 03 08 
(181) 2016 03 08 
(511)  03, 18, 25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42397 A 
(800) 912475 
(151) 2006 11 09 
(181) 2016 11 09 
(511)  35, 36 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42399 A 
(800) 912496 
(151) 2006 12 22 
(181) 2016 12 22 
(511)  16, 35, 36, 37, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42400 A 
(800) 912536 
(151) 2005 08 25 
(181) 2015 08 25 
(511)  01, 05, 10 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42401 A 
(800) 912555 
(151) 2006 04 25 
(181) 2016 04 25 
(511)  06, 35, 37, 40, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42402 A 
(800) 912560 
(151) 2006 11 02 

(181) 2016 11 02 
(511)  06, 07, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42419 A 
(800) 912773 
(151) 2007 01 22 
(181) 2017 01 22 
(511)  12 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42420 A 
(800) 912802 
(151) 2006 11 08 
(181) 2016 11 08 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42421 A 
(800) 912803 
(151) 2006 12 20 
(181) 2016 12 20 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42422 A 
(800) 912806 
(151) 2007 01 05 
(181) 2017 01 05 
(511)  33 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42423 A 
(800) 912812 
(151) 2006 12 20 
(181) 2016 12 20 
(511)  25, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42424 A 
(800) 912842 
(151) 2006 10 02 
(181) 2016 10 02 
(511)  11, 17, 19 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42425 A 
(800) 912862 
(151) 2006 12 15 
(181) 2016 12 15 
(511)  03, 05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42426 A 
(800) 912865 
(151) 2006 12 15 
(181) 2016 12 15 
(511)  03, 05 
_________________________________________ 
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(260) AM 2007 42427 A 
(800) 912893 
(151) 2007 01 05 
(181) 2017 01 05 
(511)  05, 41, 44 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42428 A 
(800) 912910 
(151) 2006 10 12 
(181) 2016 10 12 
(511)  09, 17, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42429 A 
(800) 912931 
(151) 2006 11 24 
(181) 2016 11 24 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42430 A 
(800) 912937 
(151) 2006 12 15 
(181) 2016 12 15 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42431 A 
(800) 912949 
(151) 2006 11 16 
(181) 2016 11 16 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42432 A 
(800) 912954 
(151) 2007 01 10 
(181) 2017 01 10 
(511)  28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42433 A 
(800) 912955 
(151) 2007 01 10 
(181) 2017 01 10 
(511)  28 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42435 A 
(800) 912974 
(151) 2006 08 02 
(181) 2016 08 02 
(511)  05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42436 A 
(800) 912975 
(151) 2006 08 02 

(181) 2016 08 02 
(511)  05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42437 A 
(800) 912976 
(151) 2006 08 02 
(181) 2016 08 02 
(511)  05, 30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42438 A 
(800) 912980 
(151) 2006 12 04 
(181) 2016 12 04 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42439 A 
(800) 912982 
(151) 2007 01 03 
(181) 2017 01 03 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42440 A 
(800) 913002 
(151) 2006 12 27 
(181) 2016 12 27 
(511)  03 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42441 A 
(800) 913004 
(151) 2006 11 16 
(181) 2016 11 16 
(511)  16 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42442 A 
(800) 913011 
(151) 2006 12 22 
(181) 2016 12 22 
(511)  16, 35, 36, 37, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42443 A 
(800) 913012 
(151) 2006 12 22 
(181) 2016 12 22 
(511)  16, 35, 36, 37, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42444 A 
(800) 913038 
(151) 2006 11 21 
(181) 2016 11 21 
(511)  06, 20 
_________________________________________ 
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(260) AM 2007 42445 A 
(800) 913039 
(151) 2006 12 12 
(181) 2016 12 12 
(511)  25 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42447 A 
(800) 913050 
(151) 2006 12 21 
(181) 2016 12 21 
(511)  29, 30, 31 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42448 A 
(800) 913051 
(151) 2006 11 08 
(181) 2016 11 08 
(511)  30 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42449 A 
(800) 913052 
(151) 2006 12 21 
(181) 2016 12 21 
(511)  34 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42450 A 
(800) 913053 
(151) 2006 09 21 
(181) 2016 09 21 
(511)  18, 25, 28, 35 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42451 A 
(800) 913057 
(151) 2006 11 27 
(181) 2016 11 27 
(511)  19, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42452 A 
(800) 913058 
(151) 2006 11 27 
(181) 2016 11 27 
(511)  19, 37, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42453 A 
(800) 913059 
(151) 2007 01 18 
(181) 2017 01 18 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42454 A 
(800) 499098A 
(151) 2006 01 17 

(181) 2016 01 17 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42455 A 
(800) 860890 
(151) 2005 07 12 
(181) 2015 07 12 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42456 A 
(800) 865177 
(151) 2004 10 22 
(181) 2014 10 22 
(511)  07, 08, 09 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42458 A 
(800) 886081 
(151) 2006 04 14 
(181) 2016 04 14 
(511)  05 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42485 A 
(800) 912497 
(151) 2006 12 22 
(181) 2016 12 22 
(511)  16, 35, 36, 37, 38, 42 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42493 A 
(800) 913083 
(151) 2006 06 22 
(181) 2016 06 22 
(511)  09, 35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42494 A 
(800) 913087 
(151) 2006 06 22 
(181) 2016 06 22 
(511)  35, 38, 41, 45 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 42495 A 
(800) 913093 
(151) 2006 10 16 
(181) 2016 10 16 
(511)  07, 09, 11, 20, 37 
_________________________________________ 
 
(260) AM 2007 43107 A 
(800) 918436 
(151) 2006 10 09 
(181) 2016 10 09 
(511)  07, 11 
_________________________________________ 
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10. sistemuri saZieblebi da Sesabamisobis cxrilebi 

10. sasaqonlo niSnebi 
10.1.1. sasaqonlo niSnis registraciis nomerTan ganacxadis nomris,  
          ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomerTan   
          Sesabamisobis cxrili 
 

registraciis 
nomeri 

(111) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 

ganacxadis  
gamoqveynebis  
nomeri (260) 

 monacemebi 
biuletenis 

nomeri 
1 2 3 4 

M 2008 18318 R  AM 2007 42569 AM 2007 42569 A No23(243) 2007 
M 2008 18319 R  AM 2006 40220 AM 2007 40220 A No18(238) 2007 
M 2008 18320 R  AM 2006 41511 AM 2007 41511 A No18(238) 2007 
M 2008 18321 R  AM 2007 41522 AM 2007 41522 A No19(239) 2007 
M 2008 18322 R  AM 2007 42112 AM 2007 42112 A No21(241) 2007 
M 2008 18323 R  AM 2007 42117 AM 2007 42117 A No21(241) 2007 
M 2008 18324 R  AM 2007 42118 AM 2007 42118 A No21(241) 2007 
M 2008 18325 R  AM 2007 42119 AM 2007 42119 A No21(241) 2007 
M 2008 18326 R  AM 2007 42120 AM 2007 42120 A No21(241) 2007 
M 2008 18327 R AM 2007 42121 AM 2007 42121 A No21(241) 2007 
M 2008 18328 R  AM 2007 42122 AM 2007 42122 A No21(241) 2007 
M 2008 18329 R  AM 2007 42123 AM 2007 42123 A No21(241) 2007 
M 2008 18330 R  AM 2007 42125 AM 2007 42125 A No21(241) 2007 
M 2008 18331 R  AM 2007 42126 AM 2007 42126 A No21(241) 2007 
M 2008 18332 R  AM 2007 42216 AM 2007 42216 A No21(241) 2007 
M 2008 18333 R  AM 2007 42228 AM 2007 42228 A No22(242) 2007 
M 2008 18334 R  AM 2007 42323 AM 2007 42323 A No21(241) 2007 
M 2008 18335 R  AM 2007 42478 AM 2007 42478 A No23(243) 2007 
M 2008 18336 R  AM 2007 42479 AM 2007 42479 A No23(243) 2007 
M 2008 18337 R  AM 2007 42570 AM 2007 42570 A No23(243) 2007 
M 2008 18338 R  AM 2007 42571 AM 2007 42571 A No23(243) 2007 
M 2008 18339 R  AM 2007 42596 AM 2007 42596 A No23(243) 2007 
M 2008 18340 R  AM 2007 42628 AM 2007 42628 A No23(243) 2007 
M 2008 18341 R  AM 2007 42641 AM 2007 42641 A No23(243) 2007 
M 2008 18342 R  AM 2006 39571 AM 2007 39571 A No21(241) 2007 

 
 
 

10.1.2.  sasaqonlo niSnis gamoqveynebis nomrisa da  ganacxadis nomris  
           Sesabamisobis cxrili 

 
 

gamoqveynebis 
nomeri 

(260) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 

gamoqveynebis 
nomeri 

(260) 

ganacxadis 
nomeri 

(210) 
1 2 3 4 

AM 2008 39926 A  AM 2006 39926 AM 2008 44036 A  AM 2007 44036 
AM 2008 39927 A  AM 2006 39927 AM 2008 44037 A  AM 2007 44037 
AM 2008 43530 A  AM 2007 43530 AM 2008 44038 A  AM 2007 44038 
AM 2008 43531 A  AM 2007 43531 AM 2008 44041 A  AM 2007 44041 
AM 2008 43532 A  AM 2007 43532 AM 2008 44073 A  AM 2007 44073 
AM 2008 43533 A  AM 2007 43533 AM 2008 44074 A  AM 2007 44074 
AM 2008 43534 A  AM 2007 43534 AM 2008 44076 A  AM 2007 44076 
AM 2008 43836 A  AM 2007 43836 AM 2008 44166 A  AM 2007 44166 
AM 2008 43940 A  AM 2007 43940 AM 2008 44180 A  AM 2007 44180 
AM 2008 44032 A  AM 2007 44032 AM 2008 44181 A  AM 2007 44181 
AM 2008 44034 A  AM 2007 44034 AM 2008 44182 A  AM 2007 44182 
AM 2008 44035 A  AM 2007 44035 AM 2008 44183 A  AM 2007 44183 

1 2 3 4 
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AM 2008 44184 A  AM 2007 44184 AM 2008 44306 A  AM 2007 44306 
AM 2008 44185 A  AM 2007 44185 AM 2008 44307 A  AM 2007 44307 
AM 2008 44186 A  AM 2007 44186 AM 2008 44308 A  AM 2007 44308 
AM 2008 44187 A  AM 2007 44187 AM 2008 44309 A  AM 2007 44309 
AM 2008 44190 A  AM 2007 44190 AM 2008 44311 A  AM 2007 44311 
AM 2008 44237 A  AM 2007 44237 AM 2008 44312 A  AM 2007 44312 
AM 2008 44238 A  AM 2007 44238 AM 2008 44313 A  AM 2007 44313 
AM 2008 44239 A  AM 2007 44239 AM 2008 44327 A  AM 2007 44327 
AM 2008 44240 A  AM 2007 44240 AM 2008 44329 A  AM 2007 44329 
AM 2008 44241 A  AM 2007 44241 AM 2008 44330 A  AM 2007 44330 
AM 2008 44242 A  AM 2007 44242 AM 2008 44347 A  AM 2007 44347 
AM 2008 44298 A  AM 2007 44298 AM 2008 44357 A  AM 2007 44357 
AM 2008 44299 A  AM 2007 44299 AM 2008 44360 A  AM 2007 44360 
AM 2008 44300 A  AM 2007 44300   

 
 
10.1.3. sasaqonlo niSnis ganacxadis gamoqveynebis nomris sistemuri 
       saZiebeli saqonlis da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

 
saqonlis da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis gamo-
qveynebis nomeri

(260) 

saqonlis da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis gamo- 
qveynebis nomeri

(260) 

1 2 3 4 
1 AM 2008 44182 A 16 AM 2008 43940 A 
3 AM 2008 43836 A 16 AM 2008 44186 A 
3 AM 2008 44186 A 16 AM 2008 44187 A 
3 AM 2008 44187 A 17 AM 2008 44182 A 
4 AM 2008 43533 A 18 AM 2008 39926 A 
4 AM 2008 43534 A 18 AM 2008 39927 A 
4 AM 2008 44074 A 19 AM 2008 44180 A 
4 AM 2008 44300 A 19 AM 2008 44181 A 
5 AM 2008 44185 A 19 AM 2008 44182 A 
5 AM 2008 44186 A 20 AM 2008 44241 A 
5 AM 2008 44187 A 20 AM 2008 44242 A 
5 AM 2008 44357 A 21 AM 2008 39926 A 
7 AM 2008 43531 A 21 AM 2008 39927 A 
7 AM 2008 43532 A 21 AM 2008 44186 A 
7 AM 2008 44300 A 21 AM 2008 44187 A 
9 AM 2008 39926 A 25 AM 2008 39926 A 
9 AM 2008 39927 A 25 AM 2008 39927 A 
9 AM 2008 43531 A 25 AM 2008 44237 A 
9 AM 2008 43532 A 25 AM 2008 44238 A 
9 AM 2008 43533 A 26 AM 2008 44186 A 
9 AM 2008 43534 A 26 AM 2008 44187 A 

12 AM 2008 43531 A 28 AM 2008 39926 A 
12 AM 2008 43532 A 28 AM 2008 39927 A 
12 AM 2008 44300 A 28 AM 2008 44166 A 
14 AM 2008 39926 A 29 AM 2008 44311 A 
14 AM 2008 39927 A 29 AM 2008 44312 A 
14 AM 2008 44183 A 29 AM 2008 44329 A 
14 AM 2008 44186 A 29 AM 2008 44330 A 
14 AM 2008 44187 A 30 AM 2008 44184 A 
16 AM 2008 39926 A 30 AM 2008 44190 A 
16 AM 2008 39927 A 30 AM 2008 44306 A 
1 2 3 4 
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30 AM 2008 44307 A 36 AM 2008 43532 A 
30 AM 2008 44308 A 36 AM 2008 43533 A 
30 AM 2008 44309 A 36 AM 2008 43534 A 
30 AM 2008 44311 A 36 AM 2008 44074 A 
30 AM 2008 44312 A 36 AM 2008 44183 A 
30 AM 2008 44329 A 36 AM 2008 44239 A 
30 AM 2008 44330 A 36 AM 2008 44240 A 
30 AM 2008 44347 A 37 AM 2008 43531 A 
31 AM 2008 44298 A 37 AM 2008 43532 A 
32 AM 2008 44073 A 37 AM 2008 43533 A 
32 AM 2008 44311 A 37 AM 2008 43534 A 
32 AM 2008 44330 A 37 AM 2008 44074 A 
32 AM 2008 44360 A 37 AM 2008 44242 A 
33 AM 2008 43530 A 37 AM 2008 44300 A 
33 AM 2008 44032 A 37 AM 2008 44329 A 
33 AM 2008 44034 A 37 AM 2008 44330 A 
33 AM 2008 44035 A 38 AM 2008 43940 A 
33 AM 2008 44036 A 39 AM 2008 43531 A 
33 AM 2008 44037 A 39 AM 2008 43532 A 
33 AM 2008 44038 A 39 AM 2008 43533 A 
33 AM 2008 44073 A 39 AM 2008 43534 A 
33 AM 2008 44311 A 39 AM 2008 44300 A 
33 AM 2008 44313 A 40 AM 2008 44074 A 
33 AM 2008 44330 A 40 AM 2008 44183 A 
34 AM 2008 44041 A 40 AM 2008 44300 A 
35 AM 2008 43531 A 41 AM 2008 44299 A 
35 AM 2008 43532 A 41 AM 2008 44300 A 
35 AM 2008 43533 A 41 AM 2008 44327 A 
35 AM 2008 43534 A 42 AM 2008 43531 A 
35 AM 2008 43940 A 42 AM 2008 43532 A 
35 AM 2008 44041 A 42 AM 2008 43533 A 
35 AM 2008 44074 A 42 AM 2008 43534 A 
35 AM 2008 44183 A 42 AM 2008 44074 A 
35 AM 2008 44186 A 42 AM 2008 44300 A 
35 AM 2008 44187 A 43 AM 2008 44076 A 
35 AM 2008 44239 A 43 AM 2008 44300 A 
35 AM 2008 44240 A 43 AM 2008 44311 A 
35 AM 2008 44299 A 44 AM 2008 44186 A 
35 AM 2008 44300 A 44 AM 2008 44187 A 
36 AM 2008 43531 A   

 



11. saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi da geografiuli  

     aRniSvnebi 

11.1.  registrirebuli saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi  

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
regitsraciis  # 789 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 804/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ kaxeTi  

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

regitsraciis  # 790 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 805/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ nafareuli 

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

regitsraciis  # 791 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 806/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ Teliani 

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

regitsraciis  # 792 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 801/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 

91 
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________________________________________________________________________________________ 
 
 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ ateni (atenuri) 

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

regitsraciis  # 793 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 802/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ sviri 

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

regitsraciis  # 794 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 796/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ vazisubani 

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

regitsraciis  # 795 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 797/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ kardenaxi  

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

regitsraciis  # 796 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 798/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

 92
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      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ tibaani  

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

regitsraciis  # 797 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 799/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ tviSi  

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

regitsraciis  # 798 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 800/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ yvareli 

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia     33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 

regitsraciis  # 799 

registraciis TariRi _ 2007 12 10   

ganacxadis saidentifikacio nomeri _ 803/06 

ganacxadis wardgenis TariRi _ 2007 04 11   

ganmcxadebeli:  sajaro samarTlis iuridiuli piri "vazisa da Rvinis  

      departamenti "samtresti" 

      kostavas q. 41, 0123, Tbilisi (GE) 
adgilwarmoSobis dasaxeleba _ kotexi 

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba 

adgilwarmoSobis dasaxelebis registracia    33 _ Rvino 

__________________________________________________________________________________ 
 



12. oficialuri Setyobineba 

12.1. sasaqonlo niSnis samarTlebrivi statusis cvlilebebi  

12.1.1. sasaqonlo niSnis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
__________________________________________________________________________________________ 
 
(111) M 1998 10013 R1 
(156) 2008 07 09 
(186) 2018 07 09 
(732) მარს ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10049 R1 
(156) 2008 07 09 
(186) 2018 07 09 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10050 R1 
(156) 2008 07 09 
(186) 2018 07 09 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10063 R1 
(156) 2008 07 30 
(186) 2018 07 30 
(732) მარს ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10064 R1 
(156) 2008 07 30 
(186) 2018 07 30 
(732) მარს ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10065 R1 
(156) 2008 07 30 
(186) 2018 07 30 
(732) მარს ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10066 R1 
(156) 2008 07 30 
(186) 2018 07 30 
(732) მარს ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10169 R1 
(156) 2008 08 05 
(186) 2018 08 05 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, 
 აშშ 
_________________________________________ 

(111) M 1998 10195 R1 
(156) 2008 08 05 
(186) 2018 08 05 
(732) პარფიუმ კრისტიან დიორ 
33, ავენიუ ოშ, F-75008 პარიზი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10214 R1 
(156) 2008 08 05 
(186) 2018 08 05 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10374 R1 
(156) 2008 08 19 
(186) 2018 08 19 
(732) მარს, ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია 
22101-3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10375 R1 
(156) 2008 08 19 
(186) 2018 08 19 
(732) მარს, ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია 
22101-3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10382 R1 
(156) 2008 08 20 
(186) 2018 08 20 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10410 R1 
(156) 2008 08 20 
(186) 2018 08 20 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10454 R1 
(156) 2008 08 20 
(186) 2018 08 20 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10455 R1 
(156) 2008 08 20 
(186) 2018 08 20 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 10464 R1 
(156) 2008 08 20 
(186) 2018 08 20 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10563 R1 
(156) 2008 08 26 
(186) 2018 08 26 
(732) კატერპილარ ინკ. 
100 ჩრდილო-აღმოსავლეთი ედამზ სტრიტი, 
პეორია, IL 61629-6490, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10564 R1 
(156) 2008 08 26 
(186) 2018 08 26 
(732) კატერპილარ ინკ. 
100 ჩრდილო-აღმოსავლეთი ედამზ სტრიტი, 
პეორია, IL 61629-6490, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10580 R1 
(156) 2008 08 26 
(186) 2018 08 26 
(732) ზე ტიმკენ კომპანი 
1835 დიუბერ ავენიუ, კანტონი, ოჰაიო,  
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10715 R1 
(156) 2008 09 10 
(186) 2018 09 10 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10721 R1 
(156) 2008 09 10 
(186) 2018 09 10 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10741 R1 
(156) 2008 09 11 
(186) 2018 09 11 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10748 R1 
(156) 2008 09 11 
(186) 2018 09 11 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10782 R1 
(156) 2008 09 15 
(186) 2018 09 15 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10784 R1 
(156) 2008 09 15 
(186) 2018 09 15 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10785 R1 
(156) 2008 09 15 
(186) 2018 09 15 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10874 R1 
(156) 2008 09 23 
(186) 2018 09 23 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10875 R1 
(156) 2008 09 23 
(186) 2018 09 23 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 10883 R1 
(156) 2008 09 23 
(186) 2018 09 23 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11007 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11023 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 11027 R1 
(156) 2008 10 28 
(186) 2018 10 28 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11044 R1 
(156) 2008 10 29 
(186) 2018 10 29 
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ. 
1111 უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ-პლეინზი, 
ნიუ-იორკი 10604, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11045 R1 
(156) 2008 10 29 
(186) 2018 10 29 
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ. 
1111 უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ-პლეინზი, 
ნიუ-იორკი 10604, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11046 R1 
(156) 2008 10 29 
(186) 2018 10 29 
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ. 
1111 უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ-პლეინზი, 
ნიუ-იორკი 10604, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11114 R1 
(156) 2008 11 25 
(186) 2018 11 25 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ, დელავერის 
კორპორაცია 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია 
22101-3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11233 R1 
(156) 2008 12 09 
(186) 2018 12 09 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ, დელავერის 
კორპორაცია 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია 
22101-3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11296 R1 
(156) 2008 12 14 
(186) 2018 12 14 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 11308 R1 
(156) 2008 12 16 
(186) 2018 12 16 

(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5735 R1 
(156) 2007 06 25 
(186) 2017 06 25 
(732) ბარტონ კანადა, ლტდ. 
უან საუთ დირბორნი, სუიტ 1700, ჩიკაგო, IL 
60603, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6357 R1 
(156) 2008 02 12 
(186) 2017 08 13 
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 
უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი, 
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 
_________________________________________ 
 

(111) M 1997 6358 R1 
(156) 2008 02 12 
(186) 2017 08 13 
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 
უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი, 
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 
_________________________________________ 
 

(111) M 1997 6386 R1 
(156) 2007 08 14 
(186) 2017 08 14 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი 
ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე რტ 
(ხინოინ ზრტ.); ხინოინ ფარმასიუტიკალ ენდ 
ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო. ლტდ; (ხინონ 
პრაივიტ კო. ლტდ.); ხინოინ ზავოდ 
ფარმაცევტიჩესკიხ ი ხიმიჩესკიხ იზდელიი 
ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო) 
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტკა 1-5, უნგრეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6388 R1 
(156) 2007 08 14 
(186) 2017 08 14 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი 
ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე რტ 
(ხინოინ ზრტ.); ხინოინ ფარმასიუტიკალ ენდ 
ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო. ლტდ; (ხინონ 
პრაივიტ კო. ლტდ.); ხინოინ ზავოდ 
ფარმაცევტიჩესკიხ ი ხიმიჩესკიხ იზდელიი 
ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო) 
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტკა 1-5, უნგრეთი 
_________________________________________ 
 

(111) M 1997 7379 R1 
(156) 2007 11 21 
(186) 2017 11 05 
(732) ჩიკიტა ბრენდზ, ინკ. 
250 ე. ფიფთ სტრიტი, ცინცინატი, ოჰაიო 
45202, აშშ 
_________________________________________ 
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(111) M 1997 7922 R1 
(156) 2008 03 06 
(186) 2017 12 22 
(732) სპრინტ კომუნიკეიშენზ კომპანი ლ.პ. 
6450 სპრინტ პარკუეი, სიტი-ოფ-ოვერლენდ-
პარკი, კანზასის შტატი 66251, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 7998 R1 
(156) 2008 01 04 
(186) 2017 12 26 
(732) მიკასა კორპორეიშენ 
11-2, 3-ჩომე, კუსუნოკი-ჩო, ნიში-კუ, 
ხიროსიმა-ში, ხიროსიმა-კენ, იაპონია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8034 R1 
(156) 2008 01 08 
(186) 2018 01 08 
(732) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ. 
პრინს ბერნჰარდფლეინ 200 1097 JB 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8035 R1 
(156) 2008 01 08 
(186) 2018 01 08 
(732) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ. 
პრინს ბერნჰარდფლეინ 200 1097 JB 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8036 R1 
(156) 2008 01 08 
(186) 2018 01 08 
(732) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ. 
პრინს ბერნჰარდფლეინ 200 1097 JB 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8038 R1 
(156) 2008 01 08 
(186) 2018 01 08 
(732) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ. 
პრინს ბერნჰარდფლეინ 200 1097 JB 
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8063 R1 
(156) 2008 01 15 
(186) 2018 01 15 
(732) ჯ. & პ. კოუტზ. ლიმიტიდ 
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო, 
შეერთებული სამეფო 
_________________________________________ 

(111) M 1998 8065 R1 
(156) 2008 01 15 
(186) 2018 01 15 
(732) ჯ. & პ. კოუტზ. ლიმიტიდ 
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო, 
შეერთებული სამეფო 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8068 R1 
(156) 2008 01 15 
(186) 2018 01 15 
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ 
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო, 
შეერთებული სამეფო 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8070 R1 
(156) 2008 01 15 
(186) 2018 01 15 
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ 
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო, 
შეერთებული სამეფო 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8133 R1 
(156) 2008 02 12 
(186) 2018 01 23 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8136 R1 
(156) 2008 02 12 
(186) 2018 01 23 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8171 R1 
(156) 2008 01 29 
(186) 2018 01 29 
(732) მაიკლ კარუზო & კო., ინკ. 
4560 ლომა ვისტა ავენიუ, ვერნონი, 
კალიფორნია, 90058, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8203 R1 
(156) 2008 02 12 
(186) 2018 01 30 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8247 R1 
(156) 2008 02 05 
(186) 2018 02 05 
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(732) ფათოღლუ გიდა სანაი ვე თიქარეთ 
ანონიმ შირქეთი 
უჩარლიმაჰ სულთანსელიმ-ქადესი 
ბულანჯაკი/გირესუნი, თურქეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8250 R1 
(156) 2008 02 12 
(186) 2018 02 05 
(732) ნიგურა მეცლერ ოპტიკს 
ინტერნაციონალ გმბჰ 
ჰეეზენშტრასე 70, D-40549 დიუსელდორფი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8253 R1 
(156) 2008 02 12 
(186) 2018 02 05 
(732) პაულ ჰარტმან აგ 
პაულ-ჰარტმან-შტრასე, 89522 ჰაიდენჰაიმი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8303 R1 
(156) 2008 02 10 
(186) 2018 02 10 
(732) ლორენც ბალზენ სნეკ-უორლდ 
ჰოლდინგ გმბჰ & კო. კგ 
ბემეროდერ შტრასე 71, 30559 ჰანოვერი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8329 R1 
(156) 2008 02 12 
(186) 2018 02 12 
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა, ცინცინატი, 
ოჰაიო , აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8342 R1 
(156) 2008 02 17 
(186) 2018 02 17 
(732) ჰანს შვარცკოფ & ჰენკელ გმბჰ & კო., კგ 
ჰოენცოლერნრინგ 127-129, 22749 ჰამბურგი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8375 R1 
(156) 2008 02 20 
(186) 2018 02 20 
(732) რეპსოლ პეტროლეო, ს.ა. 
პასეო დე ლა კასტელანა 278-280, 28046 
მადრიდი, ესპანეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8414 R1 
(156) 2008 02 23 
(186) 2018 02 23 

(732) ფერერო არდენ ს.ა. 
რიუ პიეტრო ფერერო 5, 6700 არლონი, 
ბელგია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8429 R1 
(156) 2008 02 25 
(186) 2018 02 25 
(732) ზიპო მანუფექჩერინგ კომპანი 
33 ბარბორ სტრიტი, ბრედფორდი, 
პენსილვანია 16701, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8431 R1 
(156) 2008 02 25 
(186) 2018 02 25 
(732) შევრონ კორპორეიშენ 
6001 ბოლინგერ კანიონ როუდი, სან-რამონი, 
კალიფორნია 94583, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8442 R1 
(156) 2008 02 26 
(186) 2018 02 26 
(732) ინა ექვიზიშენ კორპ. 
ნემორს ბილდინგი, სუიტ 1400, 1007 ორინჯ 
სტრიტი, უილმინგტონი, დელავერი 19801, 
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8443 R1 
(156) 2008 02 26 
(186) 2018 02 26 
(732) ინა ექვიზიშენ კორპ. 
ნემორს ბილდინგი, სუიტ 1400, 1007 ორინჯ 
სტრიტი, უილმინგტონი, დელავერი 19801, 
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8444 R1 
(156) 2008 02 26 
(186) 2018 02 26 
(732) ინა ექვიზიშენ კორპ. 
ნემორს ბილდინგი, სუიტ 1400, 1007 ორინჯ 
სტრიტი, უილმინგტონი, დელავერი 19801, 
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8531 R1 
(156) 2008 03 06 
(186) 2018 03 04 
(732) სუნოკო ოვერსის, ინკ., დელავერის 
კორპორაცია 
1735 მარკეტ სტრიტი, ფილადელფია, 
პენსილვანია 19103, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8610 R1 
(156) 2008 03 10 
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(186) 2018 03 10 
(732) იავაიუნიონ ს.რ.ო. 
ბროდცე 35, 257 41 ტუნეც-ნად-საზავოი, 
ჩეხეთის რესპუბლიკა 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8611 R1 
(156) 2008 03 10 
(186) 2018 03 10 
(732) ტატრა ა.ს. 
კოპრშივნიცე, ჩეხეთის რესპუბლიკა 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8612 R1 
(156) 2008 03 10 
(186) 2018 03 10 
(732) ტატრა ა.ს. 
კოპრშივნიცე, ჩეხეთის რესპუბლიკა 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8616 R1 
(156) 2008 03 11 
(186) 2018 03 11 
(732) მარს ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8621 R1 
(156) 2008 03 11 
(186) 2018 03 11 
(732) ზე იოკოჰამა რუბერ კო., ლტდ 
36-11, შიმბაში 5-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8634 R1 
(156) 2008 03 12 
(186) 2018 03 12 
(732) ასტრაზენეკა აბ 
ვასტრა მალარეჰამნენ 9, 15185 სოდერტალიე, 
შვედეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8643 R1 
(156) 2008 03 12 
(186) 2018 03 12 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8667 R1 
(156) 2008 03 17 
(186) 2018 03 17 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 

(111) M 1998 8668 R1 
(156) 2008 03 17 
(186) 2018 03 17 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8670 R1 
(156) 2008 03 17 
(186) 2018 03 17 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8671 R1 
(156) 2008 03 17 
(186) 2018 03 17 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8672 R1 
(156) 2008 03 17 
(186) 2018 03 17 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8673 R1 
(156) 2008 03 17 
(186) 2018 03 17 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8695 R1 
(156) 2008 03 20 
(186) 2018 03 20 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8700 R1 
(156) 2008 03 20 
(186) 2018 03 20 
(732) ფათოღლუ გიდა სანაი ვე თიქარეთ 
ანონიმ შირქეთი 
უჩარლიმაჰ სულთანსელიმ-ქადესი 
ბულანჯაკი/გირესუნი, თურქეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8702 R1 
(156) 2008 03 20 
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(186) 2018 03 20 
(732) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8704 R1 
(156) 2008 03 20 
(186) 2018 03 20 
(732) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8705 R1 
(156) 2008 03 20 
(186) 2018 03 20 
(732) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8708 R1 
(156) 2008 03 20 
(186) 2018 03 20 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8709 R1 
(156) 2008 03 20 
(186) 2018 03 20 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8732 R1 
(156) 2008 03 26 
(186) 2018 03 26 
(732) ასიმილ ს.ა.ს. 
13, რიუ დე გეი-ლიუსაკი, 94430 შენევიერ-
სიურ-მარნი, ვალ-დე-მარნი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8811 R1 
(156) 2008 04 07 
(186) 2018 04 07 
(732) პფაიზერ ინკ. 
235, აღმოსავლეთის 42-ე ქუჩა, ნიუ-იორკი, 
NY 10017, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8824 R1 
(156) 2008 04 08 
(186) 2018 04 08 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8869 R1 
(156) 2008 04 10 

(186) 2018 04 10 
(732) ჰერში ჩოკოლიტ & კონფექშენერი 
კორპორეიშენ 
4860 რობ სტრიტი, სუიტი 204, უაიტ-რიჯი, 
კოლორადო, 80033, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8875 R1 
(156) 2008 04 10 
(186) 2018 04 10 
(732) ბელ-რეი კომპანი, ინკ. 
ს/ყ 526, 111 ბეუმენ სტრიტი, 
ფარტმინგდეილი, ნიუ-ჯერზი 07727, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8882 R1 
(156) 2008 04 10 
(186) 2018 04 10 
(732) ლიზოფორმ დეზინფექშენ აგ 
ბურგერშტრასე 28, CH-8750 გლარუსი, 
შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8883 R1 
(156) 2008 04 10 
(186) 2018 04 10 
(732) ლიზოფორმ დეზინფექშენ აგ 
ბურგერშტრასე 28, CH-8750 გლარუსი, 
შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8884 R1 
(156) 2008 04 13 
(186) 2018 04 13 
(732) ლიზოფორმ დეზინფექშენ აგ 
ბურგერშტრასე 28, CH-8750 გლარუსი, 
შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8885 R1 
(156) 2008 04 13 
(186) 2018 04 13 
(732) ლიზოფორმ დეზინფექშენ აგ 
ბურგერშტრასე 28, CH-8750 გლარუსი, 
შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8886 R1 
(156) 2008 04 13 
(186) 2018 04 13 
(732) ლიზოფორმ დეზინფექშენ აგ 
ბურგერშტრასე 28, CH-8750 გლარუსი, 
შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8915 R1 
(156) 2008 04 16 
(186) 2018 04 16 
(732) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ 
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D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8916 R1 
(156) 2008 04 16 
(186) 2018 04 16 
(732) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8917 R1 
(156) 2008 04 16 
(186) 2018 04 16 
(732) ბაიერ აქციენგეზელშაფტ 
D-51368 ლევერკუზენი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8986 R1 
(156) 2008 04 27 
(186) 2018 04 27 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8988 R1 
(156) 2008 04 27 
(186) 2018 04 27 
(732) სიტიზენ ჰოლდინგს კაბუშიკი კაიშა, 
მოვაჭრე, როგორც სიტიზენ ჰოლდინგს კო., 
ლტდ. 
1-12, 6-ჩომე, ტანაში-ჩო, ნიში-ტოკიო-ში, 
ტოკიო, იაპონია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8989 R1 
(156) 2008 04 27 
(186) 2018 04 27 
(732) სიტიზენ ჰოლდინგს კაბუშიკი კაიშა, 
მოვაჭრე, როგორც სიტიზენ ჰოლდინგს კო., 
ლტდ. 
1-12, 6-ჩომე, ტანაში-ჩო, ნიში-ტოკიო-ში, 
ტოკიო, იაპონია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 8995 R1 
(156) 2008 04 27 
(186) 2018 04 27 
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ 
ფრიდრიხ-ებერტ-ალეე 140, 53113 ბონი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9024 R1 
(156) 2008 04 28 
(186) 2018 04 28 
(732) დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ. 
801 მეინ ავენიუ, ნორუოლკი CT 06851-112 , 
აშშ 
_________________________________________ 

(111) M 1998 9025 R1 
(156) 2008 04 28 
(186) 2018 04 28 
(732) დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ. 
801 მეინ ავენიუ, ნორუოლკი CT 06851-1127 , 
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9040 R1 
(156) 2008 04 29 
(186) 2018 04 29 
(732) რ & ა ბეილი & კო 
ნენგორ ჰაუზი , ვესტერნ ისტეიტი, დუბლინი 
12 , ირლანდია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9044 R1 
(156) 2008 04 29 
(186) 2018 04 29 
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ 
ფრიდრიხ-ებერტ-ალეე 140, 53113 ბონი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9057 R1 
(156) 2008 04 29 
(186) 2018 04 29 
(732) ინვენციო აგ 
ფოსტვახ 6052, ჰერგისვილი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9072 R1 
(156) 2008 04 29 
(186) 2018 04 29 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9074 R1 
(156) 2008 04 29 
(186) 2018 04 29 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9088 R1 
(156) 2008 04 30 
(186) 2018 04 30 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9110 R1 
(156) 2008 04 30 
(186) 2018 04 30 
(732) ბანკ ოფ ამერიკა კორპორეიშენ, 
დელავერის შტატის კორპორაცია 
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101 საუთ ტრაიონ სტრიტი, შარლოტი, 
ჩრდილოეთი კაროლინა 28255, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9141 R1 
(156) 2008 04 30 
(186) 2018 04 30 
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ 
ფრიდრიხ-ებერტ-ალეე 140, 53113 ბონი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9146 R1 
(156) 2008 05 01 
(186) 2018 05 01 
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ 
გოდესბერგერ ალეე 117, 53175 ბონი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9149 R1 
(156) 2008 05 01 
(186) 2018 05 01 
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ 
გოდესბერგერ ალეე 117, 53175 ბონი, 
გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9171 R1 
(156) 2008 05 04 
(186) 2018 05 04 
(732) რ. ზეელიგ & ჰილე ოჰგ 
კეველერერ შტრასე 21-23, 40549 
დიუსელდორფი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9184 R1 
(156) 2008 05 04 
(186) 2018 05 04 
(732) ასსა ებლოი აბ 
კლარაბერგსვიადუკტენ 90, 10723 
სტოკჰოლმი, შვედეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9194 R1 
(156) 2008 05 04 
(186) 2018 05 04 
(732) გეპ (იტმ) ინკ., კალიფორნიის 
კორპორაცია 
2 ფოლსომ სტრიტი, სან-ფრანცისკო, 
კალიფორნია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9205 R1 
(156) 2008 05 05 
(186) 2018 05 05 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 

(111) M 1998 9209 R1 
(156) 2008 05 05 
(186) 2018 05 05 
(732) მარს, ინკ. 
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია 
22101-3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9304 R1 
(156) 2008 05 13 
(186) 2018 05 13 
(732) ბლოკბასტერ ინკ. 
1201 ელმ სტრიტი, დალასი, ტეხასი 75270, 
აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9339 R1 
(156) 2008 05 14 
(186) 2018 05 14 
(732) პარფიუმ კრისტიან დიორ 
33, ავენიუ ოშ, F-75008 პარიზი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9340 R1 
(156) 2008 05 14 
(186) 2018 05 14 
(732) პარფიუმ კრისტიან დიორ 
33, ავენიუ ოშ, F-75008 პარიზი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9341 R1 
(156) 2008 05 15 
(186) 2018 05 15 
(732) პარფიუმ კრისტიან დიორ 
33, ავენიუ ოშ, F-75008 პარიზი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9342 R1 
(156) 2008 05 18 
(186) 2018 05 18 
(732) პარფიუმ კრისტიან დიორ 
33, ავენიუ ოშ, F-75008 პარიზი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9343 R1 
(156) 2008 05 18 
(186) 2018 05 18 
(732) პარფიუმ კრისტიან დიორ 
33, ავენიუ ოშ, F-75008 პარიზი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9361 R1 
(156) 2008 05 19 
(186) 2018 05 19 
(732) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ. 
ვლეტენზევაარტ 35, 3532 AD უტრეხტი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 9362 R1 
(156) 2008 05 19 
(186) 2018 05 19 
(732) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ. 
ვლეტენზევაარტ 35, 3532 AD უტრეხტი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9363 R1 
(156) 2008 05 19 
(186) 2018 05 19 
(732) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ. 
ვლეტენზევაარტ 35, 3532 AD უტრეხტი, 
ნიდერლანდი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9389 R1 
(156) 2008 05 22 
(186) 2018 05 22 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 
მემბერზ ჰილი , ბრუკლენდზ როუდი, 
უეიბრიჯი, სარი, KT13 0QU, შეერთებული 
სამეფო 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9411 R1 
(156) 2008 05 25 
(186) 2018 05 25 
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს 
ბრეელტევეი 18, DK-2970 ჰორსხოლმი, დანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9412 R1 
(156) 2008 05 25 
(186) 2018 05 25 
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს 
ბრეელტევეი 18, DK-2970 ჰორსხოლმი, დანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9498 R1 
(156) 2008 06 01 
(186) 2018 06 01 
(732) ინვენციო აგ 
ფოსტვახ 6052, ჰერგისვილი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9527 R1 
(156) 2008 06 03 
(186) 2018 06 03 
(732) პფაიზერ ინკ. 
235, აღმოსავლეთის 42-ე ქუჩა, ნიუ-იორკი, 
NY 10017, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9529 R1 
(156) 2008 06 03 
(186) 2018 06 03 

(732) პფაიზერ ინკ. 
235, აღმოსავლეთის 42-ე ქუჩა, ნიუ-იორკი, 
NY 10017, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9532 R1 
(156) 2008 06 03 
(186) 2018 06 03 
(732) პფაიზერ ინკ. 
235, აღმოსავლეთის 42-ე ქუჩა, ნიუ-იორკი, 
NY 10017, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9536 R1 
(156) 2008 06 03 
(186) 2018 06 03 
(732) პფაიზერ ინკ. 
235, აღმოსავლეთის 42-ე ქუჩა, ნიუ-იორკი, 
NY 10017, აშშ 
_________________________________________ 
 

(111) M 1998 9562 R1 
(156) 2008 06 04 
(186) 2018 06 04 
(732) ნოვარტის აგ 
4002 ბაზელი, შვეიცარია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9579 R1 
(156) 2008 06 04 
(186) 2018 06 04 
(732) ტულიპ ფუდ კომპანი პ/ს 
ტულიპვეი 1, 8900 რანერსი, დანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9703 R1 
(156) 2008 06 11 
(186) 2018 06 11 
(732) ბ. ბრაუნ მელსუნგენ 
აქციენგეზელშაფტ 
კარლ-ბრაუნ-შტრასე 1, D-34212, 
მელსუნგენი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9704 R1 
(156) 2008 06 11 
(186) 2018 06 11 
(732) ბ. ბრაუნ მელსუნგენ 
აქციენგეზელშაფტ 
კარლ-ბრაუნ-შტრასე 1, D-34212, 
მელსუნგენი, გერმანია 
_________________________________________ 
 

(111) M 1998 9735 R1 
(156) 2008 06 15 
(186) 2018 06 15 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ 
მემბერს ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი, 
უეიბრიჯი, სარი KT13 0QU, შეერთებული 
სამეფო 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 9748 R1 
(156) 2008 06 15 
(186) 2018 06 15 
(732) შნაიდერ ელექტრიკ ინდუსტრი სას. 
89,ბულვარ ფრანკლინ რუზველტ, 92500 
რუეილ-მალმეზონი, საფრანგეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9750 R1 
(156) 2008 06 15 
(186) 2018 06 15 
(732) მეიტაგ ინტერნეშენელ, ინკ. 
403 უესტ ფორზ სტრიტ ნორთი, ნიუტონი, 
აიოვა 50208, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9812 R1 
(156) 2008 06 23 
(186) 2018 06 23 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9813 R1 
(156) 2008 06 23 
(186) 2018 06 23 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9862 R1 
(156) 2008 06 24 
(186) 2018 06 24 
(732) დიდენჰოფენ გმბჰ 
ოტო-ფონ-გუერიკე-შტრასე 1, 53754 სანტ-
ავგუსტინი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9863 R1 
(156) 2008 06 24 
(186) 2018 06 24 
(732) დიდენჰოფენ გმბჰ 
ოტო-ფონ-გუერიკე-შტრასე 1, 53754 სანტ-
ავგუსტინი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9869 R1 
(156) 2008 06 26 
(186) 2018 06 26 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9883 R1 
(156) 2008 06 26 
(186) 2018 06 26 
(732) დიდენჰოფენ გმბჰ 
ოტო-ფონ-გუერიკე-შტრასე 1, 53754 სანტ-
ავგუსტინი, გერმანია 
_________________________________________ 

(111) M 1998 9884 R1 
(156) 2008 06 26 
(186) 2018 06 26 
(732) დიდენჰოფენ გმბჰ 
ოტო-ფონ-გუერიკე-შტრასე 1, 53754 სანტ-
ავგუსტინი, გერმანია 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9958 R1 
(156) 2008 07 07 
(186) 2018 07 07 
(732) ასტრაზენეკა აბ 
ვასტრა მალარეჰამნენ 9, 15185 სოდერტალიე, 
შვედეთი 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9982 R1 
(156) 2008 07 07 
(186) 2018 07 07 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9983 R1 
(156) 2008 07 07 
(186) 2018 07 07 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 9984 R1 
(156) 2008 07 07 
(186) 2018 07 07 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 
6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია 22101-
3883, აშშ 
_________________________________________ 
 
 



12.2.  sasaqonlo niSnis registraciasTan dakavSirebuli  

        cvlilebebi 

12.2.1. sasaqonlo niSanze uflebebis sruli gadacema 

___________________________________________________________________________ 
 
(111) M 1999 012961 R 
(732) ქეარსტრიმ ჰელს, ინკ , 150 ვერონა 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ-იორკი 14608, აშშ 
(770) ისტმენ კოდაკ კომპანი, 343, სტეიტ 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ იორკი 14650, აშშ 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012962 R 
(732) ქეარსტრიმ ჰელს, ინკ , 150 ვერონა 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ-იორკი 14608, აშშ 
(770) ისტმენ კოდაკ კომპანი, 343, სტეიტ 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ იორკი 14650, აშშ 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012965 R 
(732) ქეარსტრიმ ჰელს, ინკ , 150 ვერონა 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ-იორკი 14608, აშშ 
(770) ისტმენ კოდაკ კომპანი, 343, სტეიტ 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ იორკი 14650, აშშ 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013575 R 
(732) გალაჰერ ლიმიტიდ, მემბერს ჰილი, 
ბრუკლენდზ როუდი, უეიბრიჯი, სარი KT13 
0QU, შეერთებული სამეფო 
(770) კოუპ & ლოიდ (ოვერსიზ) ლიმიტიდ, 
მემბერზ ჰილი, ბრუკლენდზ როუდი, 
ვეიბრიჯი, სარი KT13 0QU, შეერთებული 
სამეფო 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013656 R 
(732) უნიხემა ხემი ბვ, ბურტიე 1, 2802 BE, 
გაუდა, ნიდერლანდი 
(770) ისი ქემიკალზ & პოლიმერს ლიმიტიდ, 
ზე ჰით, რანკორნი, ჩეშირი WA7 4QF, 
შეერთებული სამეფო 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013657 R 
(732) უნიხემა ხემი ბვ, ბურტიე 1, 2802 BE, 
გაუდა, ნიდერლანდი 
(770) ისი ქემიკალზ & პოლიმერს ლიმიტიდ, 
ზე ჰით, რანკორნი, ჩეშირი WA7 4QF, 
შეერთებული სამეფო 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2001 014076 R 
(732) ელი ლილი ენდ კომპანი, ლილი 
კორპორეიტ სენტერი, ინდიანაპოლისი, 
ინდიანა, აშშ 

(770) ლილი იკოს ლლკ, 1209 ორინჯ სტრიტი, 
უილმინგტონი, დელავერი, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 2003 014919 R 
(732) ჰლტ კონრად იპ ლლკ, 9336 სივიკ 
სენტერ დრაივი, ბევერლი-ჰილზი, 
კალიფორნია 90210, აშშ 
(770) კონრად ჰოსპიტალიტი, ლლკ, 9336 
სივიკ სენტერ დრაივი, ბევერლი-ჰილზი, 
კალიფორნია 90210, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006047 R 
(732) გრეიტ ლეიკს ქემიკალ (ეუროპ) გმბჰ 
(შვეიცარიის კომპანია), ბანჰოფპლატცი 65, 
ფრაუენფელდი CH-8500, შვეიცარია 
(770) ფმც კორპორეიშენ, 1735,მარკეტ 
სტრიტი, ფილადელფია, პენსილვანია 1903, 
აშშ 
(580) 2008-03-04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006048 R 
(732) გრეიტ ლეიკს ქემიკალ (ეუროპ) გმბჰ 
(შვეიცარიის კომპანია), ბანჰოფპლატცი 65, 
ფრაუენფელდი CH-8500, შვეიცარია 
(770) ფმც კორპორეიშენ, 1735,მარკეტ 
სტრიტი, ფილადელფია, პენსილვანია 19103, 
აშშ 
(580) 2008-03-04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008552 R 
(732) ქეარსტრიმ ჰელს, ინკ , 150 ვერონა 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ-იორკი 14608, აშშ 
(770) ისტმენ კოდაკ კომპანი, 343, სტეიტ 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ იორკი 14650, აშშ 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008555 R 
(732) ქეარსტრიმ ჰელს, ინკ , 150 ვერონა 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ-იორკი 14608, აშშ 
(770) ისტმენ კოდაკ კომპანი, 343, სტეიტ 
სტრიტი, როჩესტერი, ნიუ იორკი 14650, აშშ 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008610 R1 
(732) იავაიუნიონ ს.რ.ო., ბროდცე 35, 257 41 
ტუნეც-ნად-საზავოი, ჩეხეთის რესპუბლიკა 
(770) იავა ა.ს. (იავა აქციოვა სპოლეჩნოსტ), 
ტუნეც ნად საზავოი, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

105 



GE           oficialuri  Setyobineba   biuleteni #7          2008.04.10 

  

 

 106

(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009620 R 
(732) სალამანდერ გმბჰ, კაიზერშტრასე 39-
49, D-63065 ოფენბახი, გერმანია 
(770) სალამანდერ მარკენ გმბჰ & კო. კგ, 10, 
შტამჰაიმერ შტრასე, D-70806 კორნვესტჰაიმი, 
გერმანია 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009623 R 
(732) სალამანდერ გმბჰ, კაიზერშტრასე 39-
49, D-63065 ოფენბახი, გერმანია 
(770) სალამანდერ მარკენ გმბჰ & კო. კგ, 10, 
შტამჰაიმერ შტრასე, D-70806 კორნვესტჰაიმი, 
გერმანია 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 



12.2.2. sasaqonlo niSnis mflobelis saxelisa da/an misamarTis  

        cvlilebebi 

___________________________________________________________________________ 
 
(111) M 1998 010391 R 
(732) ტატა მოტორს ლიმიტიდ, ბომბეი ჰაუზი, 
24 ჰომი მოდი სტრიტი, ხატატმა-ჩოუკი, 
ბომბეი-400001, ინდოეთი 
(770) ტატა ინჯინერინგ ენდ ლოკომოტივ 
კომპანი ლიმიტიდ, ბომბეი ჰაუზი, 24 ჰომი 
მოდი სტრიტი, ხატატმა-ჩოუკი, ბომბეი-
400001, ინდოეთი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010393 R 
(732) ტატა მოტორს ლიმიტიდ, ბომბეი ჰაუზი, 
24 ჰომი მოდი სტრიტი, ხატატმა-ჩოუკი, 
ბომბეი-400001, ინდოეთი 
(770) ტატა ინჯინერინგ ენდ ლოკომოტივ 
კომპანი ლიმიტიდ, ბომბეი ჰაუზი, 24 ჰომი 
მოდი სტრიტი, ხატატმა-ჩოუკი, ბომბეი-
400001, ინდოეთი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011044 R1 
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ., 
1111 უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ-პლეინზი, 
ნიუ-იორკი 10604, აშშ 
(770) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ., 
100 გალერია პარკუეი, სუიტ 1350, ატლანტა, 
ჯორჯია 30339, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011045 R1 
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ., 
1111 უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ-პლეინზი, 
ნიუ-იორკი 10604, აშშ 
(770) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ., 
100 გალერია პარკუეი, სუიტ 1350, ატლანტა, 
ჯორჯია 30339, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011046 R1 
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ., 
1111 უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ-პლეინზი, 
ნიუ-იორკი 10604, აშშ 
(770) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ., 
100 გალერია პარკუეი, სუიტ 1350, ატლანტა, 
ჯორჯია 30339, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 

(111) M 1998 011202 R 
(732) ჰეინძ იტალია ს.პ.ა., ვია მილიარა 45, 
04100 ლატინა, იტალია 
(770) ჰეინც იტალია ს.რ.ლ., ვია მილიარა 45, 
04100 ლატინა, იტალია 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 

(111) M 1999 012839 R 
(732) ტატა მოტორს ლიმიტიდ, ბომბეი ჰაუზი, 
24 ჰომი მოდი სტრიტი, ხატატმა-ჩოუკი, 
ბომბეი-400001, ინდოეთი 
(770) ტატა ენჯინირინგ ენდ ლოკომოტივ 
კომპანი ლიმიტიდ, კომპანი ლიმიტიდ ბომბეი 
ჰაუზი, 24 ჰომი მოდი სტრიტი, ჰატატმა-
ჩოუკი, ბომბეი 400001, ინდოეთი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012840 R 
(732) ტატა მოტორს ლიმიტიდ, ბომბეი ჰაუზი, 
24 ჰომი მოდი სტრიტი, ხატატმა-ჩოუკი, 
ბომბეი-400001, ინდოეთი 
(770) ტატა ენჯინირინგ ენდ ლოკომოტივ 
კომპანი ლიმიტიდ, კომპანი ლიმიტიდ ბომბეი 
ჰაუზი, 24 ჰომი მოდი სტრიტი, ჰატატმა-
ჩოუკი, ბომბეი 400001, ინდოეთი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 012854 R 
(732) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ., ვლეტენზევაარტ 35, 3532 
AD უტრეხტი, ნიდერლანდი 
(770) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნიდერლანდ ბ.ვ., 3905 NL ვინენდალი, 
ტრავერს 2, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2005 015887 R 
(732) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი 
კაიშა, 33-8, შიბა 5-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 
(770) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი 
კაიშა, 16-4, კონანი, 2-ჩომე, მინატო-კუ, 
ტოკიო, იაპონია 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 

(111) M 2006 017207 R 
(732) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი 
კაიშა, 33-8, შიბა 5-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 
(770) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი 
კაიშა, 16-4, კონან 2-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 017208 R 
(732) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი 
კაიშა, 33-8, შიბა 5-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 
(770) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი 
კაიშა, 16-4, კონან 2-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო, 
იაპონია 

107 



GE           oficialuri  Setyobineba   biuleteni #7          2008.04.10 

  

 

 108

(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002608 R1 
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს, ბრეელტევეი 18, DK-
2970 ჰორსხოლმი, დანია 
(770) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს, ტობაკსვეინი 10, DK-
2860 სობორგი , დანია 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002609 R1 
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს, ბრეელტევეი 18, DK-
2970 ჰორსხოლმი, დანია 
(770) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს, ტობაკსვეინი 10, DK-
2860 სობორგი , დანია 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 

(111) M 1997 005240 R1 
(732) ჰეინძ იტალია ს.პ.ა., ვია მილიარა 45, 
04100 ლატინა, იტალია 
(770) ჰეინძ იტალია ს.რ.ლ., ვია მილიარა 45, 
04100 ლატინა, იტალია 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006386 R1 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი 
ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე რტ 
(ხინოინ ზრტ.) ხინოინ ფარმასიუტიკალ ენდ 
ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო. ლტდ (ხინონ 
პრაივიტ კო. ლტდ.) ხინოინ ზავოდ 
ფარმაცევტიჩესკიხ ი ხიმიჩესკიხ იზდელიი 
ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო), H-1045 
ბუდაპეშტი, ტო უტკა 1-5, უნგრეთი 
(770) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი 
ტერმეკეკ დიარა რ.ტ., ბუდაპეშტი, უნგრეთი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 

(111) M 1997 006388 R1 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი 
ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე რტ 
(ხინოინ ზრტ.) ხინოინ ფარმასიუტიკალ ენდ 
ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო. ლტდ (ხინონ 
პრაივიტ კო. ლტდ.) ხინოინ ზავოდ 
ფარმაცევტიჩესკიხ ი ხიმიჩესკიხ იზდელიი 
ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო), H-1045 
ბუდაპეშტი, ტო უტკა 1-5, უნგრეთი 
(770) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი 
ტერმეკეკ დიარა რ.ტ., ბუდაპეშტი, უნგრეთი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 

(111) M 1997 007533 R1 
(732) კომპას ინტერნასიონალ ნენშვანდე ს.ა., 
12 კურ მიშლე ლა დეფანს 10, 92800 პუტო, 
საფრანგეთი 
(770) კომპას ინტერნასიონალ ნენშვანდე ს.ა., 
სან-ლორანი, 73800 კრუე, საფრანგეთი 

(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007922 R1 
(732) სპრინტ კომუნიკეიშენზ კომპანი ლ.პ., 
6450 სპრინტ პარკუეი, სიტი-ოფ-ოვერლენდ-
პარკი, კანზასის შტატი 66251, აშშ 
(770) სპრინტ კომუნიკეიშენზ კომპანი ლ.პ., 
8140 უორდ პარკუეი, კანზას-სიტი, მისურის 
შტატი 64131, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007998 R1 
(732) მიკასა კორპორეიშენ, 11-2, 3-ჩომე, 
კუსუნოკი-ჩო, ნიში-კუ, ხიროსიმა-ში, 
ხიროსიმა-კენ, იაპონია 
(770) მიოჯიო რაბერ ინდასტრი კო., ლტდ, 11-
2, 3-ჩომე, კუსუნოკი-ჩო, ნიში-კუ, ხიროსიმა-
ში, ხიროსიმა-კენ, იაპონია 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008034 R1 
(732) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ., პრინს ბერნჰარდფლეინ 200 
1097 JB ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
(770) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ., აუდევეგ 155, 2031 CC 
ჰარლემი, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008035 R1 
(732) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ., პრინს ბერნჰარდფლეინ 200 
1097 JB ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
(770) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ., აუდევეგ 155, 2031 CC 
ჰარლემი, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008036 R1 
(732) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ., პრინს ბერნჰარდფლეინ 200 
1097 JB ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
(770) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ., აუდევეგ 155, 2031 CC 
ჰარლემი, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008038 R1 
(732) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ., პრინს ბერნჰარდფლეინ 200 
1097 JB ამსტერდამი, ნიდერლანდი 
(770) ფლოვილ ინტერნაციონალ ლაითინგ 
(ჰოლდინგ) ბ.ვ., აუდევეგ 155, 2031 CC 
ჰარლემი, ნიდერლანდი 
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(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008361 R 
(732) ბისონ ინტერნაციონალ ბ.ვ., 10, ვან 
დორნესტრატ, NL-4462, გუსი, ნიდერლანდი 
(770) პერფექტა ხემი ბ.ვ., 10, ვან 
დორნესტრატ, NL-4462, გუსი, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008442 R1 
(732) ინა ექვიზიშენ კორპ., ნემორს 
ბილდინგი, სუიტ 1400, 1007 ორინჯ სტრიტი, 
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ 
(770) ინა ექვიზიშენ კორპ., 3315 დემოკრატ 
როუდი, მემფისი, ტენესი 38118, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008443 R1 
(732) ინა ექვიზიშენ კორპ., ნემორს 
ბილდინგი, სუიტ 1400, 1007 ორინჯ სტრიტი, 
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ 
(770) ინა ექვიზიშენ კორპ., 3315 დემოკრატ 
როუდი, მემფისი, ტენესი 38118, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008444 R1 
(732) ინა ექვიზიშენ კორპ., ნემორს 
ბილდინგი, სუიტ 1400, 1007 ორინჯ სტრიტი, 
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ 
(770) ინა ექვიზიშენ კორპ., 3315 დემოკრატ 
როუდი, მემფისი, ტენესი 38118, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008499 R 
(732) ბისონ ინტერნაციონალ ბ.ვ., 10, ვან 
დორნესტრატ, NL-4462, გუსი, ნიდერლანდი 
(770) პერფექტა ხემი ბ.ვ., 10, ვან 
დორნესტრატ, NL-4462, გუსი, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008531 R1 
(732) სუნოკო ოვერსის, ინკ., დელავერის 
კორპორაცია, 1735 მარკეტ სტრიტი, 
ფილადელფია, პენსილვანია 19103, აშშ 
(770) სუნოკო ოვერსიზ, ინკ., 1801 მარკეტ 
სტრიტი, ფილადელფია, პენსილვანია, აშშ 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008732 R1 
(732) ასიმილ ს.ა.ს., 13, რიუ დე გეი-ლიუსაკი, 
94430 შენევიერ-სიურ-მარნი, ვალ-დე-მარნი, 
საფრანგეთი 

(770) ასიმილ, სააქციონერო საზოგადოება, 
13, რიუ დე გეი-ლიუსაკი, 94430 შენევიერ-
სიურ-მარნი, ვალ-დე-მარნი, საფრანგეთი 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009361 R1 
(732) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ., ვლეტენზევაარტ 35, 3532 
AD უტრეხტი, ნიდერლანდი 
(770) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ., 3905 NL ვინენდალი, 
ტრავერს 2, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009362 R1 
(732) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ., ვლეტენზევაარტ 35, 3532 
AD უტრეხტი, ნიდერლანდი 
(770) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ., 3905 NL ვინენდალი, 
ტრავერს 2, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009363 R1 
(732) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნედერლანდ ბ.ვ., ვლეტენზევაარტ 35, 3532 
AD უტრეხტი, ნიდერლანდი 
(770) სარა ლი ჰაუსჰოლდ ენდ ბოდი ქეა 
ნიდერლანდ ბ.ვ., 3905 NL ვინენდალი, 
ტრავერს 2, ნიდერლანდი 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009411 R1 
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს, ბრეელტევეი 18, DK-
2970 ჰორსხოლმი, დანია 
(770) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს, ტობაკსვეინი 10, DK-
2860 სობორგი , დანია 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009412 R1 
(732) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს, ბრეელტევეი 18, DK-
2970 ჰორსხოლმი, დანია 
(770) ვკრ ჰოლდინგ ა/ს, ტობაკსვეინი 10, DK-
2860 სობორგი , დანია 
(580) 2008-03-20 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009743 R 
(732) კონოკოფილიპს კომპანი, 600 ნორთ 
დეირი აშფორდი, ჰიუსტონი, ტეხასი 77079, 
აშშ 
(770) ფილიპს პეტროლეუმ კომპანი, 
ბარტლესვილი, ოკლაჰომა 74004, აშშ 
(580) 2008-03-26 
_________________________________________ 



13. samrewvelo nimuSebisa da sasaqonlo niSnebis feradi gamosa- 

     xulebebi
*
 

__________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
  

   * feradi gamosaxulebis beWdvis xerxi  ferebis zustad gamosaxvis saSualebas ar iZleva 

(55)  (10) AD 2008 465 S 
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(55)  (10) AD 2008 468 S 
 

 
 

 
_________________________________________ 
 
(540)              (260)   AM 2008 43940 
A 

 

 
_________________________________________ 
 
(540)                           (260)   AM 2008 44032 
A 
 

 
_________________________________________ 
 
(540)                           (260)   AM 2008 44034 
A 
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