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ganyofileba E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli
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andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
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inteleqtualuri sakuTrebis afrikis
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argentina
avstria
avstralia
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barbadosi
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burundi
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botsvana
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sakuTrebis uwyeba (BOIP)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot-d' ivuari
kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia
kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
CexeTis respublika
germania
jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia (EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)
evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi
fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni
didi britaneTi
sparseTis yuris arabuli saxelmwifoebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)
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GG
GH
GI
GL
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GN
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GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
ID
IE
IL
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IN
IQ
IR
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IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
PT
PW
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX

grenada
saqarTvelo
genzi
gana
gibraltari
grenlandia
gambia
gvinea
ekvatoruli gvinea
saberZneTi
samxreTi jorjia da samxreTi
sendviCis kunZulebi
gvatemala
gvinea-bisau
gaiana
hon kongi
hondurasi
xorvatia
haiti
ungreTi
inteleqtualuri sakuTrebis
msoflio organizaciis (ismo,
WIPO) saerTaSoriso biuro
indonezia
irlandia
israeli
menis kunZuli
indoeTi
erayi
iranis islamuri respublika
islandia
italia
jezi
iamaika
iordania
iaponia
kenia
yirgizeTi
kamboja
kiribati
komoris kunZulebi
sent kitsi da nevisi
koreis saxalxo demokratiuli
respublika
koreis respublika
kuveiti
kaimenis kunZulebi
yazaxeTi
laosi
libani
portugalia
palau
sent-lusia
lixtenStaini
Sri-lanka
liberia
lesoto
litva
luqsemburgi
latvia
libia
maroko
monako
respublika moldova
Cernogoria (montenegro)
madagaskari
makedonia yofili iugoslaviis
respublika
mali
mianma
monRoleTi
makao
Crd. marianas kunZulebi
mavritania
monserati
malta
mavrikia
maldivis kunZulebi
malavi
meqsika

MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri
sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis
mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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gamogonebebi
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A

(10) AP 2013 12204 A

A 61
(10) AP 2013 12675 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/165
A 61 K 31/366
A 61 K 31/40
A 61 K 31/30
A 61 K 31/415
A 61 K 31/416
A 61 K 31/417
A 61 K 45/06
A 61 P 29/00
(21) AP 2010 012675
(22) 2010 09 03
(31) 09425368.9; PCT/EP2010/062979
(32) 2009 09 23; 2010 09 03
(33) EP; IB
(71) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. (IT)
ვიალე ამელია 70, I-00181 რომი (IT)
(72) ანჯელო გუგლიელმოტი (IT);
ბეატრიჩე გარონე (IT);
ალესანდრო ბლე' (IT);
ჯუზეპე ბიონდი (IT)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(85) 2012 04 20
(86) PCT/EP2010/062979, 2010 09 03
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია
MCP-1-ით განპირობებულ ანთებით
დაავადებათა სამკურნალოდ
(57) კომპოზიცია შეიცავს 1-ბენზილ-3-ჰიდროქსიმეთილინდაზოლს, ჰიპოტენზიურ აგენტსა და ფარმაცევტულად მისაღებ მატარებელს.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
16 დამოკიდებული
ფიგურა: 3
__________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/4184
A 61 K 31/4422
A 61 K 47/12
A 61 K 47/22
A 61 P 1/00
A 61 P 1/02
A 61 P 1/04
A 61 P 1/14
A 61 P 3/00
A 61 P 3/04
A 61 P 3/06
A 61 P 3/12
A 61 P 5/50
A 61 P 7/00
A 61 P 7/02
A 61 P 7/10
A 61 P 9/00
A 61 P 9/06
A 61 P 9/08
A 61 P 9/10
A 61 P 9/12
A 61 P 9/14
A 61 P 11/00
A 61 P 11/06
A 61 P 15/12
A 61 P 17/00
A 61 P 17/02
A 61 P 17/06
A 61 P 19/00
A 61 P 19/02
A 61 P 19/06
A 61 P 19/08
A 61 P 19/10
A 61 P 21/00
A 61 P 21/04
A 61 P 25/00
A 61 P 25/02
A 61 P 25/06
A 61 P 25/08
A 61 P 25/16
A 61 P 25/18
A 61 P 25/22
A 61 P 25/28
A 61 P 25/32
A 61 P 27/02
A 61 P 27/06
A 61 P 27/16

gamogonebebi

A 61 P 29/00
A 61 P 13/00
A 61 P 13/02
A 61 P 13/08
A 61 P 13/10
A 61 P 13/12
A 61 P 15/00
A 61 P 31/00
A 61 P 35/00
A 61 P 37/08
A 61 P 39/00
A 61 P 39/06
(22) 2009 09 25

ganyofileba B
B 23
(10) AP 2013 12765 A

(21) AP 2009 012204
(31) 61/100,108
(32) 2008 09 25
(33) US
(71) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა, 5410045 (JP)
(72) კაზუჰირო ჰირატა (JP);
ჯუნია ნომურა (JP);
იუტაკა ტანოუე (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 04 20
(86) PCT/JP2009/066690, 2009 09 25
(54) მყარი ფორმის ფარმაცევტული
კომპოზიცია
(57) მყარი ფორმის კომპოზიცია, რომელიც
შეიცავს ორ ნაწილს, სადაც პირველი ნაწილისა და მეორე ნაწილის გრანულირება გაკეთებულია ინდივიდუალურად. კომპოზიციის
პირველი ნაწილი შეიცავს ნაერთს, ფორმულით (1),

(51) Int. Cl. (2006)
B 23 K 7/06
(21) AP 2012 012765
(22) 2012 06 25
(71) სერჯიო დანიელ პრადა (AR)
კორალეს 1729 (1437) ჯიუდად დე
ბუენოს აირეს (AR)
(72) სერჯიო დანიელ პრადა (AR)
(74) დავით ზურაბიშვილი
(54) სანთურა აირის ნაკადის ხელით
მართვისათვის
(57) სანთურა შეიცავს ლითონის ძირითად
კორპუსს 1, კორპუსში შესრულებულ აირის
შესასვლელ 1.1, აირის გამოსასვლელ 1.13, სარქველის 1.4 და ვენტილის ღრუებს 1.11. აირის შესასვლელ და აირის გამოსასვლელ
ღრუებში შესრულებულია კუთხვილი, შესაბამისად, აირის შესასვლელი საშუალების 12
და აირის გამოსასვლელი ბუნიკის 13 მისაერთებლად, გარდა ამისა, იგი შეიცავს პლასტმასის სახელურს 11, კორპუსის ზედა ნაწილში
განლაგებულ ვენტილს ან რეგულატორს და
კორპუსის ქვედა ნაწილში განლაგებულ ამძრავ ბერკეტს 7, რომელიც დაკავშირებულია
სარქველის ღრუში მოთავსებულ სარქველთან. ამასთან, კორპუსში შესრულებულია არხების ორი ტოტი, რომელთაგან ერთი აირის
შესასვლელ ღრუს, ვენტილის ღრუს გავლით
აერთებს აირის გამოსასვლელ ღრუსთან, ხოლო მეორე კი აირის შესასვლელ ღრუს, სარქველის ღრუს გავლით აერთებს აირის გამოსასვლელ ღრუსთან.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 5

(I)
რომლის R1, R2, R3 ჩამნაცვლებლების მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ხოლო მეორე ნაწილი შეიცავს კალციუმის ანტაგონისტს.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 2
ცხრილი: 6
__________________________________________

ფიგ. 2

__________________________________________
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B 61
(10) AP 2013 12296 A

(51) Int. Cl. (2006)
B 61 F 5/38
(21) AP 2011 012296
(22) 2011 07 14
(71) გიორგი თუმანიშვილი (GE)
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 4, ბ. 65,
0131, თბილისი (GE);
მერაბ ჭელიძე (GE)
გ. ჩიტაიას ქ. 38, 0164, თბილისი (GE);
მირიან ჟამუტაშვილი (GE)
გლდანის II მკრ., კორპ. 31, ბ. 39, 0141,
თბილისი (GE);
გიორგი გიორგის ძე თუმანიშვილი (GE)
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 4, ბ. 65,
0131, თბილისი (GE)
(72) გიორგი თუმანიშვილი (GE);
მერაბ ჭელიძე (GE);
მირიან ჟამუტაშვილი (GE);
გიორგი გიორგის ძე თუმანიშვილი (GE)
(54) ლოკომოტივის წყვილთვალი
(57)
წყვილთვალი შეიცავს ლილვს 17,
თვლებს 8 და 9, სადაც ორივე თვალი განთავსებულია ერთმანეთის საპირისპიროდ და
დაყენებულია მილისზე 12, რომელიც ღარობული შეერთებით დაკავშირებულია ლილვთან და გააჩნია მის მიმართ განივად გადაადგილების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, იგი
აღჭურვილია ლილვზე საკისრების 18 და 19
მეშვეობით დასმული ბუქსებით და კბილათვლებით 4 და 5, რომლებიც მოდებულია ძრავასთან 1 დაკავშირებულ წევის კბილანებთან
2 და 3. თითოეულ თვალს აქვს კბილა ნახევარქურო შესაბამისი კბილათვალის მორგვზე
არსებულ ნახევარქუროსთან მოსადებად, ხოლო, წყვილათვალიდან ერთი მაინც, მილისზე
დასმულია ბრუნვის შესაძლებლობით, მილისი კი, ორივე მხრიდან
დაზამბარებულია
ბუქსების მიმართ.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 1

6

__________________________________________
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ganyofileba C
C 07
(10) AP 2013 12027 A

(21) AP 2009 012027
(31) 2008-124714
(32) 2008 05 12
(33) JP

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 215/14
A 61 K 31/47
A 61 K 31/4709
A 61 K 31/506
A 61 K 31/5377
A 61 P 1/02
A 61 P 1/04
A 61 P 1/16
A 61 P 3/08
A 61 P 5/14
A 61 P 5 /16
A 61 P 5/38
A 61 P 5/44
A 61 P 7/00
A 61 P 7/04
A 61 P 7/06
A 61 P 9/00
A 61 P 11/00
A 61 P 11/02
A 61 P 11/06
A 61 P 13/12
A 61 P 15/00
A 61 P 17/00
A 61 P 17/02
A 61 P 17/04
A 61 P 17/06
A 61 P 17/14
A 61 P 21/00
A 61 P 21/02
A 61 P 21/04
A 61 P 25/00
A 61 P 25/02
A 61 P 25/28
A 61 P 27/02
A 61 P 27/16
A 61 P 29/00
A 61 P 31/00
A 61 P 31/04
A 61 P 39/02
A 61 P 43/00
C 07 D 401/12
C0 7 D 405/12
C 07 D 409/12
C 07 D 409/14
C 07 D 413/12
C 07 D 417/12
C 07 D 417/14
(22) 2009 05 12

(71) სანტენ ფარმასიუთიკალ კო., ლტდ (JP)
9-19, შიმოშინიო 3- ჩომე,
ჰიგაშიიოდოგავა-კუ, ოსაკა-ში
5338651 (JP)
(72) მისატომო კატო (JP);
მივა ტაკაი (JP);
ტაკაჰირო მატსუიამა (JP);
ტატსუჯი კუროსე (JP);
იუმი ჰაგივარა (JP);
მამორუ მატსუდა (JP);
ტოშიიუკი მორი (JP);
კენჯი იმოტო (JP);
ატსუიოში დოტა (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2010 12 10
(86) PCT/JP2009/058801, 2009 05 12
(54) გლუკოკორტიკოიდული რეცეპტორის
აგონისტი, რომელიც შეიცავს
ჩანაცვლებული ოქსი ჯგუფის მქონე
2,2,4-ტრიმეთილ-6-ფენილ-1,2დიჰიდროქინოლინის წარმოებულს
(57) ფარმაცევტული კომპოზიცია, რომელიც
შეიცავს ნაერთს, ფორმულით (1),

რომლის R1, R2, R3 ჩამნაცვლებლების მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ან მის მარილს და განკუთვნილია ანთებითი და იმუნური დაავადებების სამკურნალოდ.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
14 დამოკიდებული
ცხრილი: 13
__________________________________________
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(10) AP 2013 12000 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 403/14
C 07 D 403/06
C 07 D 213/06
(22) 2009 04 10

(21) AP 2009 012000
(31) 61/044,451
(32) 2008 04 11
(33) US
(71) ჯენენტექ, ინკ. (US)
1 დი ენ ეი ვეი, საუთ სან-ფრანცისკო,
კალიფორნია 94080 (US);
ქიურის, ინკ. (US)
4 მეგირ როუდ ლექსინგტონ, მასაჩუსეტსი
02421 (US)
(72) ჯანეტ ლ. გუნცნერი (US);
დანიელ პ. საზერლინი (US);
მარკ ს. სტენლი (US);
ლიანგ ბაო (CN);
ჟორჟეტ კასტანედო (US);
რებეკა ლ. ლალონდე (US);
შუმეი ვანგი (CA);
მარკ ი. რეინოლდსი (US);
სკოტ ჯ. სევიჯი (US);
კიმბერლი მალესკი (US);
მაიკლ ს. დინა (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2010 11 11
(86) PCT/US2009/040165, 2009 04 10
(54) ჰეჯ-ჰოგ სიგნალის გადაცემის
პირიდილის ინჰიბიტორები
(57) ნაერთი, ფორმულით (I),

(10) AP 2013 12119 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 413/14
A 61 K 31/4245
A 61 P 9/12
(21) AP 2009 012119
(22) 2009 07 29
(31) 61/085,201; 61/085,627
(32) 2008 07 31; 2008 08 01
(33) US; US
(71) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა, 5410045 (JP)
(72) იუტაკა ტანოუე (JP);
ჯუნია ნომურა (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 02 25
(86) PCT/JP2009/063833, 2009 07 29
(54) მყარი ფარმაცევტული კომპოზიცია
(57) (5-მეთილ-2-ოქსო-1,3-დიოქსოლ-4-ილ)მეთილ
2-ეთოქსი-1-{[2'-(5-ოქსო-4,5-დიჰიდრო1,2,4-ოქსადიაზოლ-3-ილ)ბიფენილ-4-ილ]მეთილ}-1H-ბენზიმიდაზოლ-7-კარბოქსილატის
ან მისი მარილის, pH მარეგულირებელი
აგენტის და დიურეტიკის შემცველი მყარი შემადგენლობა.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
9 დამოკიდებული
ფიგურა: 2
ცხრილი: 4
__________________________________________
(10) AP 2013 12239 A

ფარმაცევტული კომპოზიცია მის საფუძველზე და გამოყენება კიბოს სამკურნალო მედიკამენტის დასამზადებლად.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
__________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 487/08
A 61 K 31/407
A 61 P 29/02
A 61 P 35/00
(22) 2009 11 20

(21) AP 2009 012239
(31) 61/118,053
(32) 2008 11 26
(33) US
(71) პფაიზერ ინკ. (US)
235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი, შტატი
ნიუ-იორკი 10017 (US)
(72) რაჯეშ ვენკატესვარან დევრაჯი (IN);
ვეი ჰუანგი (US);
რობერტ ოუენ ჰიუისი (GB);
დონალდ ჯოზეფ როჯიერ უმც. (US);
ჯონ ისიდრო ტრუხილიო (US);
სტივ რონალდ ტარნერი (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2011 05 25
(86) PCT/IB2009/055232, 2009 11 20
(54) 3-ამინოციკლოპენტანკარბოქსამიდები
როგორც ქემოკინის რეცეპტორის
მოდულატორები
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(57) ნაერთები, ფორმულით I(a) ან I(b),

I(a)

მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
5 დამოკიდებული
ფიგურა: 8

I(b)
1

2

3

4

5

6

რომლის A, W, R , R , R , R , R , R , R7, R8, R9,
R10, R11 ჩამნაცვლებლების მნიშვნელობები
მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ან მათი ფარმაცევტულად მისაღები მარილები.
ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ საფუძველზე და გამოყენება ქემოკინის რეცეპტორის
ექსპრესიასთან დაკავშირებული დაავადებების სამკურნალოდ, როგორებიცაა რევმატოიდური ართრიტი, ათეროსკლეროზი, ტკივილი
და ა. შ.
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი
8 დამოკიდებული
ცხრილი: 1
__________________________________________

ganyofileba E
E 21
(10) AP 2013 11700 A

(51) Int. Cl. (2006)
E 21 B 7/04
(22) 2008 05 23

ფიგ. 1

__________________________________________

(21) AP 2008 011700
(31) 11/848,328
(32) 2007 08 31
(33) US
(71) პრესიჟენ ენერჯი სერვისიზ, ინკ. (US)
500 ვინსკოტ როუდი, ფორტ ვორსი,
ტეხასი 77126 (US)
(72) სტივენ რეიდ ფარლეი (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2010 02 25
(86) PCT/US2008/064642, 2008 05 23
(54) ჭაბურღილის ბურღვის მიმართულების
შეცვლის ხერხი
(57) ჭაბურღილის ბურღვის მიმართულების
შეცვლის ხერხი ითვალისწინებს საბურღი სატეხის ბრუნვის სიჩქარის პერიოდულ ცვლას
პირველი ბრუნვის სიჩქარიდან მეორე ბრუნვის
სიჩქარემდე სიჩქარის ცვლის კუთხის ფარგლებში, მეორე ბრუნვის სიჩქარის შენარჩუნებას დაყოვნების კუთხის ფარგლებში და,
შემდგომში, პირველ ბრუნვის სიჩქარეზე დაბრუნებას.

(10) AP 2013 12669 A

(51) Int. Cl. (2006)
E 21 D 15/127
(21) AP 2012 012669
(22) 2012 04 12
(71) ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE)
მ. ბურძგლას ქ. 108, 0194, თბილისი (GE)
(72) ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE);
ნოდარ წიგნაძე (GE);
მამუკა სანიკიძე (GE);
გიორგი მეძმარიაშვილი (GE);
აბესალომ ჭაფოძე (GE);
ლუდმილა ფილიპენკო (GE);
ნიკოლოზ მეძმარიაშვილი (GE)
(74) თინა ჩალაური
(54) მექანიზებული ხიდი და ხიდის
დამწყობი
(57) ორლიანდიანი მექანიზებული ხიდი 1 შეიცავს ორ ლიანდს 2, რომლებიც გაერთიანებულია ლიანდშორისი განივა ელემენტებით 3. ლიანდები 2 შედგება ერთმანეთთან
სახსრულად მაბრუნი განივი ღერძით 4 დაკავშირებული ორი სექციისაგან 5, რომლებიც შესრულებულია კოლოფისებრი ფერმების სახით. ხიდის სექციებს 5 აქვს გამშლელი მოწყობილობა 6 და ფიქსატორები 7.
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ლიანდების 2 სექციებიდან 5 ერთ-ერთს აქვს
მეორესთან შედარებით დაშორებული გვერდები დაკეცვისას მათი ერთმანეთში ჩასმისათვის, ამასთან, სექციები 5 დამატებით მიერთებულია ერთმანეთთან მაბრუნი ღერძის 4
მიმდებარე დაშორებული გვერდების ნაწილებში 8 შესრულებული გამჭოლი წრიული
ღარებით 9, ხოლო ამ ღერძის 4 მიმდებარე
ახლომდებარე გვერდების ნაწილებში 10 - ამ
ღარებში 9 გადაადგილების
შესაძლებლობით დაყენებული წკირებით 11. მექანიზებული
ხიდის 1 დასაწყობად იყენებენ სატრანსპორტო საშუალების შასიზე
მოწყობილ დამწყობს 43. სატრანსპორტო საშუალების შასიზე
44 დამაგრებულია ორ რიგად დაწყვილებული
გრძივი მიმმართველები 45. მიმმართველებში
45 სრიალის შესაძლებლობით ჩასმულია გამოსაწევი პლატფორმა 46. გამოსაწევი პლატფორმის 46 დაბრკოლების მიმართ მანევრირების გასაუმჯობესებლად მისი ცხვირის
მხარის
ბოლოებზე დაყენებულია მაბრუნი
საყრდენები 47. გამოსაწევ პლატფორმას 46
აქვს П-სებრი ამწევ-დამწევი ჩარჩო 48, რომლებიც დაყენებულია გრძივი მიმმართველების ცხვირის მხრიდან. გამოსაწევ პლატფორმას 46 აქვს სატრანსპორტო საშუალების
44 კორპუსთან მაერთებელი მოქნილი კავშირი
49, რომელიც გამჭოლი ნახვრეტის მეშვეობით
მიერთებულია კორპუსში დაყენებულ ამძრავიან დოლზე გამოსაწევი ჩარჩოს მანევრირებისას მისი ამოხვევა-დახვევისათვის.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 85

ფიგ. 80

__________________________________________
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ganyofileba F
F 03
(10) AP 2013 12744 A

(51) Int. Cl. (2006)
F 03 B 1/04
F 03 B 11/00
(22) 2010 12 07

(21) AP 2010 012744
(31) 0958741
(32) 2009 12 08
(33) FR
(71) ალსტომ რენიუაბლ ტექნოლოჯიზ (FR)
82, ავენიუ ლეონ ბლუმ, 38100
გრენობლი (FR)
(72) თეოფან ფოგია (FR);
ჟან ბერნარ ჰუდელინი (FR)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2012 06 07
(86) PCT/FR2010/052634, 2010 12 07
(54) გამფრქვევი დანადგარი პელტონის
ტურბინის თვალისათვის და პელტონის
ტურბინა ასეთი გამფრქვევი
დანადგარით
(57) გამფრქვევი დანადგარი 1 პელტონის ტურბინის თვალისათვის R შეიცავს მაშველი
რგოლის ნაწილის ფორმის მანაწილებელ
მილსადენს 20 და შესაშხაპუნებელი მილების
31-35 სიმრავლეს, განთავსებულს წყლის თვალის ფრთებში შეშხაპუნების შესაძლებლობით. ამასთან, თითოეული შესაშხაპუნებელი
მილი დაკავშირებულია მანაწილებელ მილსადენთან. აგრეთვე, გამფრქვევი დანადგარი
შეიცავს, სულ ცოტა, ერთ დამხმარე მილსადენს 310 - 340, 350, რომელიც შეიცავს შესაშხაპუნებელი მილების შიგა ნაწილთან დაკავშირებულ გამოსასვლელს 340.2, 350.2 და
მანაწილებელ მილსადენთან პირდაპირ დაკავშირებულ შესასვლელს 340.1, 350.1, განლაგებულს დინების მიმართულებით ზევით,
აღნიშნული შესაშხაპუნებელი მილების შესასვლელსა და წინა შესაშხაპუნებელი მილების შესასვლელს შორის, წყლის ნაკადში.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
8 დამოკიდებული
ფიგურა: 8
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gamogonebis patentebi
ganyofileba A
A 61
(11) P 2013 5982 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 6/00
A 61 K 38/00
C 07 K 14/00
(44) 16(380)/2013

(10) AP 2013 11544 A
(21) AP 2004 011544
(22) 2004 02 02
(24) 2004 02 02
(62) 10/356,264 2003 01 31 (US)
(31) 10/356,264
(32) 2003 01 31
(33) US
(86) PCT/US2004/002763, 2004 02 02
(73) ბაიოჯენ აიდეკ მა ინკ. (US)
14 კემბრიჯ ცენტრ, კემბრიჯი,
MA 02142 (US)
(72) დინახ, ვენ-იი სახი (US);
ბლეიკ პეპინსკი, რ (US);
პაულა, ენ ბორიაკ-სიოდინი (US);
სტეფან, ს. მილერი (US);
ენტონი როსომანდო (US);
ლაურა სილვიანი (US)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(54) ნეიბლასტინის დიმერები
__________________________________________
(11) P 2013 5986 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/20
A 61 K 31/4453
(44) 16(380)/2013

(74) გიორგი მეიფარიანი
(54) ცენტრალური მოქმედების
მიორელაქსანტების კლასისგან
შერჩეული ნაერთების
პროლონგირებული მოქმედების
ახალი შედგენილობა
__________________________________________
(11) P 2013 5981 B

(10) AP 2013 10461 A
(21) AP 2006 010461
(22) 2006 06 05
(24) 2006 06 05
(31) 60/687.655
(32) 2005 06 03
(33) US
(86) PCT/US2006/021845, 2006 06 05
(73) აფიმაქს, ინკ. (US)
4001 მირანდა ავენიუ, პალო-ალტო,
კალიფორნია 94304 (US)
(72) ენ-მარი დულიეჟი (US);
რიჩარდ სტედი (US);
კერსტინ ლიოითერი (DE);
კეთრინ ვუდბიორნი (AU);
რობერტ ბარნეტ ნასო (US)
(74) გიორგი მეიფარიანი
(54) ერიტროპოეტინის რეცეპტორის
პეპტიდური კომპოზიციები და მათი
გამოყენება
________________________________

(10) AP 2013 12409 A
(21) AP 2010 012409
(22) 2010 03 09
(24) 2010 03 09
(31) 522/MUM/ 2009
(32) 2009 03 09
(33) IN
(86) PCT/IN2010/000137, 2010 03 09
(73) დინეშ შანტილალ პატელი (IN)
11/12 უდიოგ ნაგარ, ს ვ როუდ, გორეგაონი
(W ), მუმბაი 400 104 (IN);
საჩინ დინეშ პატელი (IN)
11/12 უდიოგ ნაგარ, ს ვ როუდ, გორეგაონი
(W ), მუმბაი 400 104 (IN);
შაშიკანტ პრაბჰუდას კურანი (IN)
11/12 უდიოგ ნაგარ, ს ვ როუდ, გორეგაონი
(W ), მუმბაი 400 104 (IN)
(72) დინეშ შანტილალ პატელი (IN);
საჩინ დინეშ პატელი (IN);
შაშიკანტ პრაბჰუდას კურანი (IN)
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(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 38/00
C 07 K 7/00
(44) 16(380)/2013
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ganyofileba B

B 65

B 23

(11) P 2013 5988 B

(11) P 2013 5989 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 23 K 35/365
B 23 K 35/00
(44) 16(380)/2013

(10) AP 2013 12991 A
(21) AP 2013 012991
(22) 2013 02 04
(24) 2013 02 04
(73) არტურ სულამანიძე (GE)
დიღმის მას., V კვარტ., 20 კორპ., ბ. 6,
0159, თბილისი (GE);
გურამ დადიანიძე (GE)
გამსახურდიას გამზ. II კვარტ., კორპ. 8,
ბ. 4, 0160, თბილისი (GE);
ომარ ნიკოლავა (GE)
სამტრედიის ქ. 13, ბ. 9, 0119,
თბილისი (GE);
ავთანდილ ბერეჩიკიძე (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 51, კორპ. 8, ბ. 28,
0177, თბილისი (GE)
(72) არტურ სულამანიძე (GE);
გურამ დადიანიძე (GE);
ომარ ნიკოლავა (GE);
ავთანდილ ბერეჩიკიძე (GE)
(54) ელექტროდების დანაფარი
__________________________________________

B 61
(11) P 2013 5984 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 65 D 43/02
B 44 D 3/12
(44) 15(379)/2013

(10) AP 2013 12780 A
(21) AP 2010 012780
(22) 2010 10 21
(24) 2010 10 21
(31) 20 2009 016 507.8
(32) 2009 12 08
(33) DE
(86) PCT/EP2010/065878, 2010 10 21
(73) არდაგ მპ გრუპ ნეტერლენდზ ბ.ვ. (NL)
ზუტფენსევეგ 51051 NL-7418 დევენტერი (NL)
(72) უვე ერნსტ კლოსსი (DE);
მანფრედ ჰუბერტი (DE)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) კონტეინერი დრეკადი რგოლის მქონე
განმეორებით ბლოკირებადი დამცავი
სახურავით
________________________________

ganyofileba C
C 02

(51) Int. Cl. (2006)
B 61 G 7/08
B 61 G 7/10
(44) 16(380)/2013

(11) P 2013 5987 B

(10) AP 2013 12037 A
(21) AP 2010 012037
(22) 2010 12 16
(24) 2010 12 16
(31) 09 180 030.0
(32) 2009 12 18
(33) EP
(73) ვოით პატენტ გმბჰ (DE)
სანკტ პოლტენერ შტრასე 43, 89522
ჰაიდენჰაიმი (DE)
(72) იორნ შულცი (DE)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ცენტრალური ბუფერული გადასაბმელი
ლიანდაგზე მოძრავი სატრანსპორტო
საშუალებისათვის
__________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
C 02 F 1/32
C 02 F 1/34
C 02 F 1/36
C 02 F 1/42
C 02 F 1/48
C 02 F 1/78
(44) 16(380)/2013

(10) AP 2013 12766 A
(21) AP 2012 012766
(22) 2012 06 27
(24) 2012 06 27
(73) სარქის მარქარიანი (GE)
ცოტნე დადიანის ქ. 34, კორპ. 12, ბ. 41,
0180, თბილისი (GE)
(72) სარქის მარქარიანი (GE)
(54) წყლის კომპლექსური გაუსნებოვნების
ხერხი და მოდული მის
განსახორციელებლად
__________________________________________
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C 07
(11) P 2013 5983 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 231/56
A 61 K 31/415
A 61 P 13/00
A 61 P 25/00
A 61 P 29/00
(44) 16(380)/2013

(10) AP 2013 11963 A
(21) AP 2009 011963
(22) 2009 03 05
(24) 2009 03 05
(31) 08425139.6; PCT/EP2009/052585
(32) 2008 03 07; 2009 03 05
(33) EP; WO
(86) PCT/EP2009/052585, 2009 03 05
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი
ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ. ს.პ.ა. (IT)
ვიალე ამელია, 70, I-00181 რომი (IT)
(72) ანჯელო გუგლიელმოტი (IT);
გვიდო ფურლოტი (IT);
ჯიორჯინა მანგანო (IT);
ნიკოლა კაზოლა (IT);
ბარბარა გაროფალო (IT)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(54) 1-ბენზილ-3-ჰიდროქსიმეთილინდაზოლის ახალი წარმოებულები და მათი
გამოყენება MCP-1-ის, CX3CR1-ის და
p40-ის ექსპრესიაზე დაფუძნებულ
დაავადებათა სამკურნალოდ
__________________________________________

ganyofileba E

ვახტანგ პირმისაშვილი (GE)
გვეტაძის ქ. 8, ბ. 17, 0154,
თბილისი (GE);
ვახტანგ ლოლაძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 37/2, 0179,
თბილისი (GE)
(72) ვლადიმერ ლოლაძე (GE);
შახი ბაქანიძე (GE);
გიორგი ლოლაძე (GE);
ნინო მსხილაძე (GE);
ვახტანგ პირმისაშვილი (GE);
ვახტანგ ლოლაძე (GE)
(54) მრავალშრიანი, მრავალფუნქციური
შემომფარგლავი კონსტრუქცია
__________________________________________

ganyofileba F
F 24
(11) P 2013 5985 B

(10) AP 2013 12117 A
(21) AP 2011 012117
(22) 2011 02 24
(24) 2011 02 24
(73) მერაბ ჭირაქაძე (GE)
ირ. აბაშიძის ქ. 16, ბ. 9, 0179,
თბილისი (GE)
(72) მერაბ ჭირაქაძე (GE)
(54) სითბოს აკუმულატორი
__________________________________________

E 04
(11) P 2013 5990 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 04 B 2/28
E 04 B 1/76
(44) 14(378)/2013

(10) AP 2013 12341 A
(21) AP 2011 012341
(22) 2011 08 18
(24) 2011 08 18
(73) ვლადიმერ ლოლაძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 37/2, 0179,
თბილისი (GE);
შახი ბაქანიძე (GE)
გლდანის მას. VIII მკრ., კორპ. 13, ბ. 50,
0107, თბილისი (GE);
გიორგი ლოლაძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 37/2, 0179,
თბილისი (GE);
ნინო მსხილაძე (GE)
ფანასკერტელის ქ. 19, ბ. 54,
0194, თბილისი (GE);
14
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sasargeblo modeli
ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
patentis gacemis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

ganyofileba A
A 61
(10) AU 2013 12887 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/20
A 61 K 47/00
(21) AU 2012 012887
(22) 2012 11 02
(71) გიორგი ერქომაიშვილი (GE)
ჯანაშიას ქ. 3ა, ბ. 14, 0179, თბილისი (GE);
ნინო ერქომაიშვილი (GE)
ლარსის ქ. 3ა, ბ. 14, 0179, თბილისი (GE)
(72) გიორგი ერქომაიშვილი (GE);
ნინო ერქომაიშვილი (GE)
(54) პაპაიას ფერმენტების კომპლექსის
პრეპარატის მიღების
გაუმჯობესებული ხერხი
(57) პაპაიას ფერმენტების კომპლექსის შემცველი სამკურნალო პრეპარატის მისაღებად
ახორციელებენ პაპაიას Carica papaia უმწიფარი ნაყოფების მშრალი რძეწვენის ექსტრაქციას დისტილირებული ან დეიონიზებული
წყლით, მიღებულ ექსტრაქტს ფილტრავენ,
ყინავენ და ლიოფილურად აშრობენ, ამასთან,
პრეპარატის მიღების პროცესში პაპაიას
მშრალ რძეწვენში, ან მის ნებისმიერ ნარევში
წყალთან, ან მიღებულ ექსტრაქტში შეაქვთ
ინერტული ნივთიერება, კერძოდ, კარბოჰიდრატი ან პოლისპირტი.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
_________________________________________
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sasargeblo modelebi

sasargeblo modelebis patenti

ganyofileba A

(11) U 2013 1793 Y

A 61
(11) U 2013 1790 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 9/20
A 61 K 47/00
(10) AU 2013 12936 U (44) 16(380)/2013
(21) AU 2012 012936
(22) 2012 12 21
(24) 2012 12 21
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ (GE)
ჭირნახულის ქ. 14, 0198, თბილისი (GE)
(72) მალხაზ კურტანიძე (GE)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ანტისეპტიკური საწუწნი ტაბლეტი
ჟოლოს, თაფლის, ლიმონისა და
ფორთოხლის არომატით
_________________________________________
(11) U 2013 1791 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 36/00
(10) AU 2013 13049 U (44) 16(380)/2013
(21) AU 2013 013049
(22) 2013 04 12
(24) 2013 04 12
(73) ზეზვა გაგნიძე (GE)
პირველი მაისის ქ. 41, თელავი, 2200 (GE)
(72) ზეზვა გაგნიძე (GE)
(54) ღვიძლის, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტისა და
ნერვული სისტემის პათოლოგიების
სამკურნალო მედიკამენტი
_________________________________________
(11) U 2013 1792 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 36/00
(10) AU 2013 13050 U (44) 16(380)/2013
(21) AU 2013 013050
(22) 2013 04 12
(24) 2013 04 12
(73) ზეზვა გაგნიძე (GE)
პირველი მაისის ქ. 41, თელავი, 2200 (GE)
(72) ზეზვა გაგნიძე (GE)
(54) ღვიძლის, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტისა და
ნერვული სისტემის პათოლოგიების
სამკურნალო მედიკამენტი
_________________________________________
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(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 36/00
(10) AU 2013 13051 U (44) 16(380)/2013
(21) AU 2013 013051
(22) 2013 04 12
(24) 2013 04 12
(73) ზეზვა გაგნიძე (GE)
პირველი მაისის ქ. 41, თელავი, 2200 (GE)
(72) ზეზვა გაგნიძე (GE)
(54) ღვიძლის პათოლოგიებით
გამოწვეული ასციტის სამკურნალო
მედიკამენტი
_________________________________________

ganyofileba C
C 04
(11) U 2013 1789 Y

(51) Int. Cl. (2006)
C 04 B 33/00
(10) AU 2013 12782 U (44) 16(380)/2013
(21) AU 2012 012782
(22) 2012 07 09
(24) 2012 07 09
(73) იოსებ კევლიშვილი (GE)
ნუცუბიძის ფერდობი, IV მკრ., კორპ. 3,
ბ. 25, 0183, თბილისი (GE);
შალვა გომურაშვილი (GE)
დიღმის მასივი, ა. ბელიაშვილის ქ. 40,
ბ. 25, 0159, თბილისი (GE)
(72) იოსებ კევლიშვილი (GE);
შალვა გომურაშვილი (GE)
(54) სამშენებლო ნაზავი ფერადი
დეკორატიული საკედლე მასალების
დასამზადებლად
_________________________________________
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sasargeblo modelebi

ganyofileba F
F 03
(11) U 2013 1794 Y

(51) Int. Cl. (2006)
F 03 B 3/00
(10) AU 2013 13055 U (44) 16(380)/2013
(21) AU 2013 013055
(22) 2013 04 15
(24) 2013 04 15
(73) გრიგოლ კვარაცხელია (GE)
ი. პეტრიწის ქ. 15, ბ. 4, 0131,
თბილისი (GE)
(72) გრიგოლ კვარაცხელია (GE)
(54) ჰიდროენერგეტიკული დანადგარი
__________________________________________
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dizainebi

registrirebuli dizaini
(11) D 2013 564 S
(51) 09-01
(10) AD 2013 751 S
(44) 16(380)/2013
(21) AD 2013 000751
(22) 2013 05 20
(24) 2013 05 20
(28) 3
(18) 2018 05 20
(73) ობშესტვო ს ოგრონიჩენოი
ოტვეტსტვენოსტიუ „კრასნაია გორკა“ (RU)
141014, მასკოვსკაია ობლასტ, გ. მიტიში,
ულ. ცენტრალნაია, დ. 70ა (RU)
(72) პაველ ჟერდევი დიმიტრის ძე (RU)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(54) ბოთლი თავსახურით სასმელებისათვის
__________________________________________

18

#23 2013 12 10

dizainebi

FsaerTaSoriso

biuroSi registrirebuli dizainebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba saqarTvelos teritoriaze
registraciis moqmedebis gavrcelebis Sesaxeb

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

(11) DM/079997 (51) 10-07
(15) 2013 01 23 (45) 2013/29 (2013 07 26)
(22) 2013 01 23 (28) 1
(73) BLANCPAIN SA Le Rocher 12, CH-1348 LE BRASSUS (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Patrice NANGA, Avenue Dapples 26, CH-1006 Lausanne
(54) 1. Dial
(55)

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/079999 (51) 20-02
(15) 2013 01 25 (45) 2013/29 (2013 07 26)
(22) 2013 01 25 (28) 3
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Katerina LOEWEN, Lindenweg 67, CH-2503 Biel/Bienne
(54) 1.-3. Display units
(55)

20
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/081328 (51) 11-01
(15) 2012 12 13 (45) 2013/29 (2013 07 26)
(22) 2012 12 13 (28) 1
(73) LLOYD KLEIVENE Gjærbrøndveien 68, N-4886 Grimstad (NO)
(85) NO
(86) NO
(87) NO
(88) NO
(89) NO
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BG, BW, CH, DE, DK, EE, EG, EM, ES, FI, FR, GE, GH, HR, HU, IS, KG, LI, LT,
LV, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, PL, RO, RS, RW, SG, SI, ST, SY, TJ, TN, TR, UA
(72)Lloyd Karl Kleivene, Gjærbrøndveien 68, NO-4886 Grimstad
(54) 1. Jewellery
(55)

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080086 (51) 10-07
(15) 2013 02 01 (45) 2013/30 (2013 08 02)
(22) 2013 02 01 (28) 4
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD) Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Olivier REBETEZ, Chemin des Tilleuls 1, CH-2842 Rossemaison
(54) 1. Watch movement; 2.-4. Watch movement parts
(55)
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dizainebi
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dizainebi

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080087 (51) 10-07
(15) 2013 02 01 (45) 2013/30 (2013 08 02)
(222013 02 01
(28) 1
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.)
Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Maamar BOULARAS, Route des Buchilles 44A, CH-2017 Boudry;
Yann Walter LEIGGENER, Rue de la Serre 9, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(54) 1. Dial
(55)

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080098 (51) 10-02
(15) 2013 02 01 (45) 2013/30 (2013 08 02)
(22) 2013 02 01 (28) 2
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Antonio FAZIO, Avenue de la Cour 40, 1007 Lausanne (Suisse)
(54) 1.-2. Wristwatches
(55)

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/081353 (51) 32-00
(15) 2013 02 18 (45) 2013/30 (2013 08 02)
(22) 2013 02 18 (28) 1
(73) CEOS TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI YENIBOSNA DEGIRMENBAHCE CAD.
No.26 INCI ISMERKEZI, BAHCELIEVLER ISTANBUL (TR)
(85) -(86) n/a
(87) n/a
(88) TR
(89) TR
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,
OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, UA
(72) CIRAK Kasim, YENIBOSNA DEGIRMENBAHCE CAD. NO.26 INCI ISMERKEZI BAHCELIEVLER
ISTANBUL; TY Ravuth, YENIBOSNA DEGIRMENBAHCE CAD. NO.26 INCI ISMERKEZI
BAHCELIEVLER ISTANBUL
(54) 1. Pattern
(55)

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080165 (51) 10-02
(15) 2013 02 08 (45) 2013/31 (2013 08 09)
(22) 2013 02 08 (28) 2
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Raphaël Waecker, Rue des Brues 9, 2615 Sonvilier (Suisse)
(54) 1.-2. Watch cases
(55)
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dizainebi

32
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dizainebi

__________________________________________

(11) DM/081424 (51) 02-04
(15) 2013 06 26 (45) 2013/31 (2013 08 09)
(22) 2013 06 26 (28) 4
(73) VALENTINO S.P.A. Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (IT)
(85) -(86) EM, IT
(87) EM, IT
(88) EM, IT
(89) EM
(81) III. AZ, EM, GE, KG, TJ, UA
(72) SASSI Stefano, c/o VALENTINO S.p.A. Via Turati 16/18, I-20121 MILANO
(54) 1.-4. Shoes
(55)
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi

36
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dizainebi

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080145 (51) 02-07
(15) 2013 02 13 (45) 2013/32 (2013 08 16)
(22) 2013 02 13 (28) 1
(73) MUELLER & MEIRER LEDERWARENFABRIK GMBH Am Markt 8, 55606 Kirn (DE)
(85) EM
(86) DE, EM
(87) DE, EM
(88) DE, EM
(89) EM
(81) II. BJ, BZ, CI, GA, KP, MA, ML, NE, SN, SR. III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS,
KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA, OM, RS, SG, ST, TR, UA
(72) Steffen Neumann, Albert-Schweitzer-Strasse 10, D-55606 Kirn
(54) 1. Belt buckle
(55)

38
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dizainebi

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080153 (51) 10-02
(15) 2013 02 15 (45) 2013/32 (2013 08 16)
(22) 2013 02 15 (28) 9
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Antonio Fazio, Avenue de Cour 40, CH-1007 Lausanne
(54) 1.-9. Wristwatches
(55)

40
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dizainebi

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080155 (51) 10-02
(15) 2013 02 15 (45) 2013/32 (2013 08 16)
(22) 2013 02 15 (28) 1
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Danilo Sala, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano
(54) 1. Wristwatch
(55)

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080286 (51) 08-05
(15) 2013 02 13 (45) 2013/32 (2013 08 16)
(22) 2013 02 13 (28) 4
(30) 24.08.2012; 002091942; EM
(73) COLUMBUS MCKINNON INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH Am Lindenkamp 31, 42549 Velbert (DE)
(85) DE, EM
(86) DE, EM
(87) DE, EM
(88) DE, EM
(89) DE
(81) II. MA. III. AM, AZ, CH, EG, GE, KG, TR, UA
(54) 1.-4. Tools for lifting
(55)
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi
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dizainebi

__________________________________________
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dizainebi

(11) DM/080173 (51) 10-02
(15) 2013 02 19 (45) 2013/33 (2013 08 23)
(22) 2013 02 19 (28) 1
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Antonio Fazio, Avenue de Cour 40, CH-1007 Lausanne
(54) 1. Wristwatch
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080298 (51) 06-03
(15) 2013 02 18 (45) 2013/33 (2013 08 23)
(22) 2012 11 23 (28) 1
(73) YORULMAZER, RAFET EREN Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR)
(85) -(86) TR
(87) n/a
(88) n/a
(89) TR
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,
OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, UA
(72) YORULMAZER, Rafet Eren, Askerocagi Caddesi No.15, Suzer Plaza Kat 30/31, Sisli ISTANBUL TURKEY
(54) 1. Trestle table
(55)

__________________________________________

(11) DM/080332 (51) 06-07
(15) 2013 02 18 (45) 2013/33 (2013 08 23)
(22) 2012 11 23 (28) 1
(73) YORULMAZER, RAFET EREN Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31, Sisli Istanbul (TR)
(85) –
(86) TR
(87) n/a
(88) n/a
(89) TR
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, HR, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,
OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA
(72) YORULMAZER, Rafet Eren, Askerocagi Caddesi No.15 Suzer Plaza Kat 30/31 Sisli, ISTANBUL TURKEY
(54) 1. Mirror [furniture]
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080524 (51) 10-07
(15) 2013 04 04 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 04 04 (28) 1
(73) HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON INTERNATIONAL SA) (HAMILTON
INTERNATIONAL LTD) Längfeldweg 119, CH-2504 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Paulo Manuel Bravo, Chemin de la Forêt 3, CH-2068 Hauterive
(54) 1. Watch movement
(55)
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(11) DM/080733 (51) 10-02
(15) 2013 04 04 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 04 04 (28) 1
(73) BLANCPAIN SA Le Rocher 12, CH-1348 LE BRASSUS (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Alan APPREDERISSE, Av. Du Léman 48, CH-1005 LAUSANNE
(54) 1. Watch
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080734 (51) 10-02
(15) 2013 04 04 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 04 04 (28) 3
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Monachon Jean-Claude, Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE)
(54) 1.-3. Watches
(55)

54
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(11) DM/080735 (51) 10-02
(15) 2013 04 04 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 04 04 (28) 1
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Monachon Jean-Claude, Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE)
(54) 1. Wristwatch
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(55)

__________________________________________
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(11) DM/080736 (51) 10-02
(15) 2013 04 04 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 04 04 (28) 1
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Monachon Jean-Claude, Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE)
(54) 1. Watch
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080737 (51) 10-02
(15) 2013 04 04 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 04 04 (28) 2
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Monachon Jean-Claude, Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE)
(54) 1.-2. Wristwatches
(55)
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(11) DM/080738 (51) 10-02
(15) 2013 04 04 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 04 04 (28) 1
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Monachon Jean-Claude, Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE)
(54) 1. Watch
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080739 (51) 10-02
(15) 2013 04 04 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 04 04 (28) 2
(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.) Faubourg du Lac 6,
CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Mod. No. 1: Fabrice Duport, Av. de la Gare 4, CH-2000 Neuchâtel; Mod. No. 2: Fernando SOARES,
Fleury 5, CH-2000 Neuchâtel
(54) 1.-2. Wristwatches
(55)
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(11) DM/080837 (51) 14-04
(15) 2013 03 31 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 03 31 (28) 6
(30) 01.10.2012; 29/433,496; US
(73) YANDEX EUROPE AG Werftestrasse 4, CH-6005 Luzern (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) III. AM, AZ, CH, GE, MD, NO, TJ, TR, UA
(72) Konstantin Pavelovich GORSKY, 15 Sedova Street, Bldg. 1, Apt. 12, 129323 Moscow
(54) 1.-6. Graphical user interfaces
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(55)
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(11) DM/081785 (51) 12-12
(15) 2013 09 18 (45) 2013/39 (2013 10 04)
(22) 2013 03 15 (28) 1
(73) BEBECAR-UTILIDADES PARA CRIANÇA, S.A. Rua Domingos Oliveira Santos 62, P-4509-903
CALDAS DE S. JORGE (PT)
(85) EM
(86) EM
(87) EM
(88) EM
(89) EM
(81) III. AL, AM, AZ, BA, BW, CH, EG, EM, GE, GH, IS, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NA, NO, OA,
OM, RS, RW, SG, ST, SY, TJ, TN, TR, UA
(72) VALDEMAR FERREIRA, Rua Domingos Oliveira Santos, 62, P-4509-903 CALDAS DE S. JORGE
(54) 1. Infant stroller
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080560 (51) 14-03
(15) 2013 04 09 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 09 (28) 1
(30) for designs No(s) 1: 15.03.2013; 002203075-0001; EM
(73) VERTU CORPORATION LIMITED Beacon Hill Road Church Crookham, Hampshire GU52 8DY (GB)
(85) -(86) n/a
(87) EM
(88) n/a
(89) EM
(81) III. AL, AM, BW, CH, EG, GE, HR, IS, LI, MC, MK, MN, NA, NO, SG, TR, UA
(72) Frank Nuovo, 1612 Stradella Road, Los Angeles, CA 90077, USA; Jonathan Dry, 467 Highview Street,
Newbury Park, CA 91320, USA; Joel Bridge, Flat 4, Cascades Court, 13-19 Hartfield Crescent,
Wimbledon, London SW19 3RL, UK
(54) 1. Handset
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080578 (51) 10-02
(15) 2013 04 09 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 09 (28) 1
(73) CERTINA AG (CERTINA SA) (CERTINA LTD.) 17, chemin des Tourelles, CH-2400 LE LOCLE (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Marco Scarinzi et Renato Scarinzi, SCARINZI S.A., Rue d'Aarberg 107A, CH-2501 Bienne
(54) 1. Wristwatch
(55)
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(11) DM/080579 (51) 10-02
(15) 2013 04 09 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 09 (28) 1
(73) TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD) Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA

74
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(72) Patrice MONNIN, Parc Astrea-Zac La Fayette, rue Clément Marot 27A, F-25000 Besançon
(54) 1. Pocket watch
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080581 (51) 10-02
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 7
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Mod. No.1-2: Rossana BOFFI, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano; Mod. No.3-6: Alex LALA,
Rue de la Gare 19, CH-2502 Biel/Bienne; Mod. No.7: José Carlos Casado, 2280 Frederick Douglass Blvd.,
Apt.5E New York, NY 11027
(54) 1.-7. Wristwatches
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080582 (51) 10-02
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 1
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Monachon Jean-Claude, Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE)
(54) 1. Watch
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080589 (51) 10-02
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 1
(73) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Monachon Jean-Claude, Rue Alice-de-Chambrier 1, CH-2022 Bevaix (NE)
(54) 1. Wristwatch
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080590 (51) 10-02
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 2
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Mod. No. 1: Alphonse Arellano, chemin des Echelettes 9, CH-1004 Lausanne; Mod. No. 2: Antonio Fazio,
Avenue de Cour 40, CH-1007 Lausanne
(54) 1. Watch with digital display; 2. Wristwatch
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080592 (51) 10-02
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 3
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Mod. No. 1: Andrea ARRIGONI, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano; Mod. No. 2-3: Rossana
BOFFI, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano
(54) 1.-3. Wristwatches
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080593 (51) 10-02
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 3
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Mod. No. 1: Rossana BOFFI, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano; Mod. No. 2: Francesca
ERRANI, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano; Mod. No. 3: Claudia CARIERI, Swatchlab,
Via Archimede 6, IT-20129 Milano
(54) 1.-3. Wristwatches
(55)

__________________________________________

#23 2013 12 10

81

dizainebi

(11) DM/080594 (51) 10-07
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 1
(73) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Mod. No. 1: Francesca ERRANI, Swatchlab, Via Archimede 6, IT-20129 Milano
(54) 1. Watch bracelet
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080595 (51) 10-02
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 10
(73) ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE CH-2540 Grenchen (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) Mod. No.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10: Michaela KOCH, Albrecht Achilles-Strasse 2, D-10709 Berlin; Mod. No.5:
Véronique STOLL, Chemin de la Marnière 14A, CH-2504 Biel/Bienne; Mod. No.6: Katia DE CONTI, 48,
avenue de Thônex CH-1226 Thônex; Mod. No.7: Damien GOYET, 45, rue Principale, F-68480 Winkel
(54) 1.-10. Wristwatches
(55)
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(11) DM/080619 (51) 10-07
(15) 2013 04 10 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 10 (28) 1
(73) MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD.) Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH)
(85) CH
(86) CH
(87) CH
(88) CH
(89) CH
(81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, HR, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, TJ,
TN, TR, UA
(72) REBETEZ Johan, Ch. De Gratte-Semelle 33, CH-2000 Neuchâtel
(54) 1. Watch case
(55)

__________________________________________
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(11) DM/080632 (51) 09-01
(15) 2013 04 08 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 04 08 (28) 1
(30) 18.10.2012; 001347777-0001; EM
(73) GUERLAIN SOCIETE ANONYME 68 avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR)
(85) FR, EM
(86) FR, EM
(87) FR, EM
(88) FR, EM
(89) FR
(81) II. MA. III. AM, AZ, CH, EG, GE, KG, MD, SG, TJ, TN, TR, UA
(54) 1. Small bottle
(55)

__________________________________________
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(11) DM/081833 (51) 09-01
(15) 2013 09 18 (45) 2013/40 (2013 10 11)
(22) 2013 09 18 (28) 2
(73) FICOSOTA SYNTEZ OOD Madara Blvd. 48, BG-9700 SHUMEN (BG)
(85) -(86) n/a
(87) n/a
(88) BG, EM
(89) BG
(81) III. AM, EM, GE, MD, MK, SG, UA
(54) 1.-2. Plastic bottles
(55)
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).
(260) AM 2013 63254 A
(210) AM 063254
(220) 2011 07 18
(731) ა(ა)იპ „ქართული მინა და მინერალური
წყლები“
სოფ. ყვიბისი, ს/ს „საქართველოს
მინერალური წყლები - ბორჯომის №2
ჩამომსხმელი ქარხნის“ ტერიტორია,
0112, ბორჯომი, საქართველო
(740) ალექსანდრე კვერნაძე
(540)

(591) თეთრი, შავი, წითელი, ვერცხლისფერი
(531) 19.08.05-27.05.05-29.01.15(526) დისკლამაცია – სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, მასში არსებული სიტყვიერი აღნიშვნები "geogrian" "Natural Mineral
Water" და „ბორჯომი“, რომელიც წარმოადგენს საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებას დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
32 _ ნატურალური მინერალური წყალი.
_________________________________________
(260) AM 2013 70021 A
(210) AM 070021
(220) 2012 12 12
(310) 11010402
(320) 2012 07 03
(330) EM
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტი 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი

(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 25.01.01-25.07.15-26.01.13(511)
34 _ სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი;
სანთებელები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.
_________________________________________
(260) AM 2013 70378 A
(210) AM 070378
(220) 2013 01 18
(310) 85/816654
(320) 2013 01 07
(330) US
(731) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ-დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000, აშშ
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

FIND NEW ROADS

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 _ სახმელეთო მოტორიანი ტრანსპორტი,
სახელდობრ, ავტომობილები, მაღალი განვლადობის ავტომობილები, საბარგო ავტომობილები, ფურგონები, მათი ძრავები და კონსტრუქციის დეტალები.
35 _ ავტომობილების გაყიდვის ან ლიზინგის
შესახებ სამომხმარებლო ინფორმაციით უზრუნველყოფა ნაბეჭდი მასალის, აუდიო და ვიდეო ჩაწერების, სატელევიზიო და რადიორეკლამის, ონ-ლაინ რეკლამის, ინტერნეტის ვებსაიტებისა და სარეკლამო-პროპაგანდისტული
კონკურენციის მეშვეობით
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 70379 A
(210) AM 070379
(220) 2013 01 18
(731) ელსი ვაიკიკი მაღაზა ჯილიქ
ჰიზმეთლერი თიჯარეთ ანონიმ
შირქეთი
ევრენ მაჰალესი, გიულბაჰარ ჯადესი,
N96, ბაღჯილარ-სტამბოლი, თურქეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ყვითელი, შავი
(531) 27.05.05-28.19.00-29.01.12(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; პარფიუმერიის, ეთერზეთების, კოსმეტიკის, თმის ლოსიონების, ტყავის და ტყავის იმიტაციის ნაწარმი, სამგზავრო სკივრების, ჩემოდნების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის,
თავსაბურავის თავმოყრა მესამე პირთათვის
(ტრანსპორტირების გარეშე) და მათი მომხმარებლისათვის მოსახერხებლად განთავსება
დასათვალიერებლად და შესაძენად.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70380 A
(210) AM 070380
(220) 2013 01 18
(731) ელსი ვაიკიკი მაღაზა ჯილიქ
ჰიზმეთლერი თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი
ევრენ მაჰალესი, გიულბაჰარ ჯადესი,
N96, ბაღჯილარ-სტამბოლი, თურქეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

LCW
ელსივი

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური; პარფიუმერიის, ეთერზეთების,
კოსმეტიკის, თმის ლოსიონების, ტყავის და
ტყავის იმიტაციის ნაწარმი, სამგზავრო სკივრების, ჩემოდნების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, თავსაბურავის თავმოყრა მესამე პირთათვის (ტრანსპორტირების გარეშე) და მათი
მომხმარებლისათვის მოსახერხებლად განთავსება დასათვალიერებლად და შესაძენად.
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 70381 A
(210) AM 070381
(220) 2013 01 18
(731) ელსი ვაიკიკი მაღაზა ჯილიქ
ჰიზმეთლერი თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი
ევრენ მაჰალესი, გიულბაჰარ ჯადესი,
N96, ბაღჯილარ-სტამბოლი, თურქეთი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ლურჯი, შავი
(531) 27.05.05-28.19.00-29.01.12(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი,
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხოველთა ტყავი, სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა.
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; პარფიუმერიის, ეთერზეთების, კოსმეტიკის, თმის ლოსიონების, ტყავის და ტყავის იმიტაციის ნაწარმი, სამგზავრო სკივრების, ჩემოდნების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის,
თავსაბურავის თავმოყრა მესამე პირთათვის
(ტრანსპორტირების გარეშე) და მათი მომხმარებლისათვის მოსახერხებლად განთავსება
დასათვალიერებლად და შესაძენად.
_________________________________________

(260) AM 2013 70502 A
(210) AM 070502
(220) 2013 01 23
(731) შპს „პოლიტიკის და მართვის
კონსალტინგ ჯგუფი“
ორბელიანის ქ. 35, 0105, თბილისი,
საქართველო
(540)

PMCG Policy Management
Consulting Group
პი-ემ-სი-ჯი პოლიტიკის
და მართვის
კონსალტინგ ჯგუფი

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
_________________________________________
(260) AM 2013 70858 A
(210) AM 070858
(220) 2013 02 13
(731) შპს ას ჯორჯია
ვაზისუბანი, მე-4 მ/რ, კვ №2, კორპ. №9,
ბ. 83, საქართველო
(740) ივანე ლეკიშვილი
(540)

(591) შავი, ყვითელი, ლურჯი
(531) 26.01.06-27.05.07-27.05.08-27.05.1729.01.13(511)
37 _ მშენებლობა, რემონტი, დანადგარების
დაყენება.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70913 A
(210) AM 070913
(220) 2013 02 15
(731) ბიოგენ აიდეკ მა ინკ.
მასაჩუსეტსის კორპორაცია, 14 კემბრიჯ
სენტერი, კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 02142,
აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.15.02-26.01.24-26.04.03-26.04.10(511)
5 _ ნევროლოგიური დარღვევის სამკურნალო
ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71049 A
(210) AM 071049
(220) 2013 02 25
(731) შპს „ელიფ ტექსტილი“
ლილოს ბაზრობა, სავაჭრო ცენტრი
"GS", მაღაზია №1, 0151, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) წითელი, შავი
(531) 01.01.10-25.01.05-27.05.10-27.05.1727.05.24-29.01.13(511)
25 _ ტანსაცმელი, მათ შორის, ქვედა ტანსაცმელი.
35 _ საქონლით მომარაგება რეალიზაციის
ჩათვლით.
_________________________________________
(260) AM 2013 71254 A
(210) AM 071254
(220) 2013 03 07
(731) შპს „ჯეო-თურქ კომპანი“
ლეონიძის ქ. №27, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(740) ჯაბა ბერიძე
(540)

(531) 27.05.01-27.05.19(511)
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი,
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული; შოკოლადი, საკონდიტრო ნაწარმი.
_________________________________________
(260) AM 2013 71314 A
(210) AM 071314
(220) 2013 03 12
(731) ზე ჩილდრენ'ზ პლეის რიტეილ სტორს,
ინკ.
500 პლაზა დრაივი, სეკაუკუსი,
ნიუ-ჯერზი, აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

BABY PLACE

(591) შავ-თეთრი
(511)
25 _ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და თავსაბურავი; შარვლები, საცვლები, პერანგები, კაბები; ქვედა საცვლები, ხელთათმანები, ქამრები
(ტანსაცმელი), შარფები, კეპები, თავზე შემოსაკრავები.
35 _ რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური; მომსახურებები ვაჭრობაში, საცალო მაღაზიებით მომსახურებების ჩათვლით;
საფოსტო შეკვეთებით მომსახურებები; ვაჭრობით მომსახურებები ინტერნეტით ან კომპიუტერული ქსელით ან სხვა საკომუნიკაციო
ქსელების საშუალებით.
_________________________________________
(260) AM 2013 71335 A
(210) AM 071335
(220) 2013 03 13
(731) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა
(აგრეთვე, ვაჭრობს, როგორც ნისან
მოტორ კო., ლტდ)
No. 2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამაში, კანაგავა-კენ, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
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sasaqonlo niSnebi
(591) შავ-თეთრი
(531) 24.11.25-26.01.02-26.03.23(511)
9 _ ელექტრობის გადაცემის, განაწილების,
გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან
მართვის ხელსაწყოები და აპარატურა; ხმის
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და
აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის
დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; გამზომი აპარატურა; გამზომი ინსტრუმენტები; დამთვლელი მოწყობილობები
(მრიცხველები); დროის მარეგისტრირებელი
აპარატურა; გამანაწილებელი დაფები [ელექტრობის]; გამანაწილებელი კოლოფები [ელექტრობის]; გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობის]; ელექტროგარდამქმნელები, კონვერტერები; დამტენები; ბატარეის დამტენები;
გარდამქმნელები [ელექტრობის; დისტანციური მართვის აპარატურა; ბატარეები და ელემენტები; საწვავის (სათბობის) ელემენტები
(მუდმივი დენის მისაღები კვების ელემენტები); სალაპარაკო აპარატები; ტელეფონის აპარატები; სმარტფონები; სატრანსპორტო ტელემატიკები; მონაცემთა გადამცემები და მიმღებები, რომლითაც აღჭურვილია ავტომობილები, ნავიგაციის აპარატურა სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ბატარეის დატენვის
მაჩვენებლები და მონიტორები; ბატარეებზე
ინფორმაციის მაუწყებელი ელექტრონული
აპარატურა; ინტეგრალური სქემები; ნაბეჭდი
სქემები; კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული
პროგრამები; ჩატვირთვადი ბგერები, ხმები;
ელექტროკაბელები; ელექტროსადენები; ელექტრონული დოკუმენტები; მომსახურების ელექტრონული სახელმძღვანელო; გარდამქმნელები [ელექტრობის]; გაქურდვის საწინააღმდეგო გამაფრთხილებელი მოწყობილობები;
ელექტროდები ბატარეებისთვის; მაგნიტები;
უბედური შემთხვევისაგან დამცავი მოწყობილობები განკუთვნილი პირადი გამოყენებისათვის; გაქურდვისგან დამცავი ელექტროდანადგარები; გამაფრთხილებელი სამკუთხედები გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ძაბვის რეგულატორები სატრანსპორტო საშუალებებისთვის; მზის ბატარეები; ბარათები ინტეგრალური სქემით (სმარტბარათები); განმმუხტველები; ქეისები კომპიუტერებისთვის; ბუდეები კომპიუტერებისთვის;
ქეისები (ბუდეები) კოდირებული გასაღებებისთვის; ინფორმაციის მატარებლების შესანახი ბუდეები; ფიჭური ტელეფონების აქსესუარები; ფიჭური ტელეფონების ბუდეები;
კალმისტრები სენსორული მართვის პანელებისთვის; კომპიუტერული მეხსიერების მოწყობილობები; ფლეშ-მეხსიერება; კომპიუტერების პერიფერიული მოწყობილობები; „თაგ-

ვის“ ტიპის მანიპულატორები; „თაგვის“ ქვესადებები; კომპიუტერული თამაშების პროგრამები; კომპაქტური დისკები [მუდმივი მეხსიერების მოწყობილობა]; სათვალეები; მზის სათვალეები; სათვალის ბუდეები; მექანიზმები
აპარატებისთვის ჟეტონების წინასწარი გადახდით; მექანიზმები აპარატებისთვის წინასწარი გადახდით; ფიჭური ტელეფონების თასმები; თასმები პორტატული მოწყობილობებისთვის; დამცავი ჩაფხუტები; სათვალის დამჭერი თასმები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი აპარატურა; ხმის ან გამოსახულების აღწარმოების აპარატურა.
_________________________________________
(260) AM 2013 71362 A
(210) AM 071362
(220) 2013 03 14
(731) ირაკლი მამულაშვილი
ზუგდიდის ქ. 3, ბინა 91, საქართველო
(540)

Deluxe

(591) შავ-თეთრი
(511)
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
_________________________________________
(260) AM 2013 71392 A
(210) AM 071392
(220) 2013 03 18
(731) სტარბაკს კორპორეიშენ
მოქმედი როგორც სტარბაკს კოფი
კომპანი (ვაშინგტონის კორპორაცია)
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,
ვაშინგტონი 98134, აშშ
(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(540)

VERISMO

(591) შავ-თეთრი
(511)
7 _ ელექტრული ყავის საფქვავები საყოფაცხოვრებო და კომერციული გამოყენებისთვის;
ელექტრული რძის მაქაფებლები.
11 _ მოწყობილობები ელექტრული, კერძოდ,
ესპრესოს დამამზადებელი აპარატები და ყავის დამამზადებელი აპარატები საყოფაცხოვრებო და კომერციული გამოყენებისთვის.
16 _ ქაღალდის ფილტრები ყავის სახარშებისათვის; ქაღალდის ხელსახოცები, ქაღალდის
ფინჯნები; ქაღალდის ქვესადგამები (ჭიქებისთვის, ბოთლებისთვის), ქაღალდის ჩანთები,
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ქაღალდის საჭიქეები, ყუთები და საფუთი ქაღალდი; საინსტრუქციო ბუკლეტები.
21 _ ყავის ხელსაფქველები და საოჯახო წისქვილები; ფინჯნები-თერმოსები ყავისა და
სასმელებისთვის; არაქაღალდის არაერთჯერადი გამოყენების ყავის ფილტრები, არაქაღალდის ქვესადგამები, ვაკუუმური თერმოსები; ყავის ჭიქები, ჩაის ფინჯნები და ჭიქები
(ტოლჩები), მინის ჭურჭელი, ლანგრები, თეფშები და ჯამები, ქვესადგამები (ლანგრებისთვის, ქვაბებისთვის), შესანახი კონტეინერები;
არაელექტრული წვეთოვანი ყავის აპარატები;
პლუნჟერული ტიპის არაელექტრული ყავის
აპარატები; დეკორატიული კონტეინერები საკვების შესანახად; არაელექტრული ჩაიდნები,
ჩაის დასაყენებელი ქეტლები, ჩაის ფინჯნები
(ტოლჩები), ჩაის საწურები, შანდლები (სასანთლეები) (არაძვირფასი მეტალისგან დამზადებული), არაძვირფასი მეტალის კანდელაბრები, კერამიკული ფიგურები, ფაიფურის ფიგურები; რძის არაელექტრული ქაფწარმომქმნელები; ჩამჩები.
29 _ მშრალი რძის ფხვნილი; მშრალი რძე;
რძე; არომატიზირებული რძე, რძის კოქტეილები და რძიანი სასმელები; ხილის ჯემები;
ხილის სოუსები (პიურეები); ჟელეები; პასტისებრი პროდუქტები (ჯემი, პაშტეტი, კარაქი
და ა.შ); შედედებული რძე.
30 _ ყავა; დაფქვილი და მარცვლოვანი ყავა,
კაკაო, ჩაი და ბალახოვანი ჩაი; ყავის, ჩაის,
კაკაოს და ესპრესოს სასმელები და სასმელები, რომლებიც დამზადებულია ყავის ფუძეზე; სასმელები, რომლებიც დამზადებულია
ესპრესოს ფუძეზე, ჩაის ფუძეზე დამზადებული სასმელები, დაფხვნილი შოკოლადი და
ვანილი; სასმელებში დასამატებელი სოუსები
(პიურეები); შოკოლადის ვაჟინი; შოკოლადის
სოუსი; ხილის სოუსები (პიურე), შტოშის
სოუსი (პიურეს) და ვაშლის პიურეს გარდა;
პურ-ფუნთუშეული, მათ შორის, მაფინები
(ხორბლის ფქვილისგან გამომცხვარი პატარა
კექსები), კვერუკები (ხორბლის ან შვრიის გაუცრელი ფქვილისაგან გამომცხვარი კვერუკები), ბისკვიტები, ნამცხვრები, საკონდიტრო
ნაწარმი და პური, სენდვიჩები; გრანოლა;
დასალევად გამზადებული ყავა; დასალევად
გამზადებული ჩაი; ნაყინი და გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი, კამფეტები,
სანელებლები და ტკბილეული, შედგენილობები შუშხუნა სასმელების დამზადებისთვის.
32 _ ხილის სასმელები და უალკოჰოლო სასმელები, რომლებიც შეიცავს ხილის წვენებს;
ხილის წვენები; შუშხუნა სასმელები ხილის
და ხილის წვენის ფუძეზე და გაზიანი სასმელები; გაყინული ხილის სასმელები და სას-
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მელები გაყინული ხილის ფუძეზე; თხევადი
და ფხვნილისებრი ნარევები სასმელების დამზადებისთვის; არომატიზირებული ვაჟინები
სასმელებისთვის.
_________________________________________
(260) AM 2013 71408 A
(210) AM 071408
(220) 2013 03 18
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“
ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

კოგნისტარი
КОГНИСТАР
COGNISTAR

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის;
სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი
მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71521 A
(210) AM 071521
(220) 2013 03 25
(731) ვრანგლერ აპარელ კორპ.
3411 სილვერსაიდ როუდი,
უილმინგტონი, შტატი დელავერი 19810,
აშშ
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01-27.05.19(511)
25 _ ტანსაცმელი; ფეხსაცმელი; თავსაბურავი; ბარტყულა (ბერ-მონაზვნის თავსაბურავი);
ბანდანები (თავსახვევი); ქვედა საცვლები;
ქვედა საცვლები, ოფლის შემწოვი; ბერეტები;
ბლუზები; ბოა (ბეწვის ყელსახვევი); ბოდი
(ქალის ქვედა საცვალი); ყელიანი ფეხსაცმელი; სათხილამურო ყელიანი ფეხსაცმელი;
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სპორტული ყელიანი ფეხსაცმელი; ბრიჯები;
შარვლები; ბუცები; აზღუდები (ბიუსტჰალტერები); მოსახსნელი საყელოები; საყელოები;
პელერინები (ტანსაცმელი); პერანგის კოკეტები; პირბადეები (ტანსაცმელი); გაბარდინის
ტანსაცმელი; კალოშები; ჰალსტუხები; ჰალსტუხი-ბაბთა განიერი ბოლოებით; გამაშები
(თბილი წინდის ნაწარმი); გეტრები; ჩექმის ყელი; გრაციები; ჯერსის ტანსაცმელი; ჟილეტები; ტრიკოტაჟის სპორტული ნაწარმი; ტრიკოტაჟის ნაწარმი; ფეხსაცმლის ქუსლები; კალსონები (ტანსაცმელი); ქუდის კარკასები
(ჩარჩოები); ტანსაცმლის ჯიბეები; კაშნე; ქუდის წინაფრები; კოლგოტები; კომბინაციები
(ქვედა საცვალი); კომბინეზონები (ტანსაცმელი); კომბინეზონები წყლის თხილამურებზე
სრიალისათვის; კორსაჟები (ქალის თეთრეული); კორსეტები (ქვედა საცვალი); კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმები; მასკარადის კოსტიუმები; პლაჟის კოსტიუმები; ქურთუკები (ტანსაცმელი); შალის ქსოვილის ქურთუკები (ტანსაცმელი); მეთევზის ქურთუკები; ლეგინსები
(შარვალი); ლივრეები; ლიფები; მანჟეტები;
პერანგის გულისპირები; მანტილიები; მანტოები; საძილე ნიღბები (ტანსაცმელი); ბეწვეული (ტანსაცმელი); უთითო თათმანები;
მიტრა (საეკლესიო თავსაბურავი); მუფტები
(ტანსაცმელი); ფეხის მუფტები არაელექტრული; ფეხსაცმლის ქუსლსაკრავები; ბავშვის
გულსაფრები, ქაღალდისაგან დამზადებულის
გარდა; ბეწვის მოსასხამები; საყურისები (ტანსაცმელი); წინდები; პლაჟის ფეხსაცმელი;
სპორტული ფეხსაცმელი; ქაღალდის ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი; მზა ტანსაცმელი;
ტანსაცმელი ავტომობილისტებისათვის; ტანსაცმელი ველოსიპედისტებისათვის; ტანსაცმელი ტანმოვარჯიშეებისათვის; ხელოვნური
ტყავის ტანსაცმელი; ტყავის ტანსაცმელი;
ფორმის ტანსაცმელი; ფეხსაცმლის ლითონის
გარნიტურა; ოლარი, გინგილა (საეკლესიო
ტანსაცმელი); პალტოები; პარკა; პელერინები;
ხელთათმანები (ტანსაცმელი); ხელთათმანები მოთხილამურეებისათვის; პიჟამები; საცურაო ტრუსები; პლასტრონები; ყელსახვევები;
გულისჯიბის ცხვირსახოცები; კაბები; ლაბადები; შუბლსაკრავები (სამოსი); წვივსაკრავები; ლეკვერთხები წინდებისათვის; ლეკვერთხები მაღალყელიანი წინდებისათვის; მზა
სარჩული (ტანსაცმლის დეტალი); საოფლე
იღლიებისათვის; ფეხსაცმლის ძირები; აჭიმები; დაბალყელიანი ზონრებიანი ფეხსაცმელი;
პონჩო; სარტყელი, ქამარი (ქვედა საცვალი);
ქამრები (ტანსაცმელი); ქამარი-საფულეები
(ტანსაცმელი); ახალშობილის თეთრეულისა
და ტანსაცმლის კომპლექტი (ტანსაცმელი);
ფეხსაცმლის მოცურების საწინააღმდეგო სამარჯვები; პულოვერები; ორმაგი ქუსლები მა-

ღალყელიანი წინდებისათვის; ფეხსაცმლის
რანტები; შესამოსელი (საეკლესიო სამოსი);
პერანგები; საბო (ფეხსაცმელი); სანდლები;
აბანოს სანდლები; ჩექმები; სარონგები; სარაფნები; სარი; სვიტრები; ფეხსაცმლის წინა ნაწილის პირები; ღაბაშები; ჩუსტები აბაზანისათვის; ტოგები; ტრიკოტაჟი (ტანსაცმელი);
ტრუსები; ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი; ოთახის ფეხსაცმელი; ტუფლები; არახჩინები;
დოლბანდები; წინსაფრები (ტანსაცმელი); ფეხბურთელის მაისურები; ხალათები; აბაზანის
ხალათები; ცილინდრები; ფეხსაცმლის ჭვინტები; მაღალყელიანი წინდები; ოფლის შემწოვი მაღალყელიანი წინდები; შალები; ქუდები (თავსაბურავი); ქაღალდის ქუდები (ტანსაცმელი); აბაზანის ქუდები; საცურაო ქუდები; შარფები; ბუცის კოტები; ფარფლიანი ქუდები; ბავშვის შარვლები (ტანსაცმელი); პაჭანიკები; ქურქები; ესპადრილები; ქვედატანები; ქვედაკაბები (საცვლები); ქვედაკაბა-შორტები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71524 A
(210) AM 071524
(220) 2013 03 25
(731) ატ&ტ ინტელექტუალ პროპერტი II, ლ.პ.
645 ისტ პლამბ ლეინი, რენო, ნევადა
89502, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

AT&T

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 _ ლოკალური ქსელის კაბელები, ზონარები,
სისტემური ბლოკუბი (კარადები), პანელები,
შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები; სატელეკომუნიკაციო კაბელები, ხელსაწყოები და
მოწყობილობები, ელექტრონული ხელსაწყოები და მოწყობილობები, მე-9 კლასში შემავალი ზემოთ ხსენებული საქონლის ნაწილები
და საკუთნო.
_________________________________________

#23 2013 12 10

95

sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 71525 A
(210) AM 071525
(220) 2013 03 25
(731) შპს „ფინანსური მართვის ჯგუფი“
დოლიძის ქ. 2, 0171, თბილისი,
საქართველო
(540)

თეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და
რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები; სათრიმლავი ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები.

(591) წითელი, შავი
(531) 26.11.12-27.05.10-27.05.17-29.01.12(511)
36 _ დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71532 A
(210) AM 071532
(220) 2013 03 26
(731) ირაკლი ქირია
გ. ძოწენიძის ქ .5, ბ. 29, 0183, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
33 _ ღვინო.
_________________________________________
(260) AM 2013 71578 A
(210) AM 071578
(220) 2013 03 28
(731) ოოო „ბესტ ქლინ“
142700, მოსკოვსკაია ობლ., ლენინსკი
რ-ნ, გ. ვიდნოე, სევერნაია პრომზონა
ტერ., პროეკტირუემი პროეზდ 251
ვლ. 2, რუსეთის ფედერაცია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

MULTY

(591) შავ-თეთრი
(511)
1 _ სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში,
მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინ-
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2 _ საღებავები, ოლიფა, ლაკები; ლითონის
კოროზიისა და მერქნის დაშლისაგან დამცავი
ნივთიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომჭმელები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები;
მხატვრული ბეჭდვისა და სამხატვრო-დეკორატიული დანიშნულების ფურცლოვანი და
ფხვიერი ლითონები.
_________________________________________
(260) AM 2013 71579 A
(210) AM 071579
(220) 2013 03 28
(731) სანრიო კომპანი, ლტდ
1-6-1 ოსაკი, შინაგავა-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.17(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები; ოთახის გამახალისებელი პრეპარატები; ჰიგიენური საშუალებები; მანიკურის
პრეპარატები; თმის და კანის მოვლისა და გაწმენდის პროდუქტები და პრეპარატები; მწებავი
ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის;
პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; გაოფლიანების საწინააღმდეგო; ანტისტატიკები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის;
არომატული ნივთიერებები; საპნის ხის ქერქი
რეცხვისათვის; აბაზანის მარილი; აბაზანის
კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური ნიღბები; მათეთრებელი მარილები; მათეთრებელი სოდა; ლილა (თეთრეულის); სუნთქვის
გამახალისებელი აეროზოლები; სუნთქვის გამახალისებელი ლენტები; ფერების გამახალისებელი ქიმიური პრეპარატები (სარეცხი
საშუალება); საღებავის მოსაცილებელი პრეპარატები; კოსმეტიკური ნაკრები; გასახდომი
კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური საშუალებები ცხოველებისათვის; ბამბის ტამპონიანი კოსმეტიკური ჩხირები; ბამბა, კოსმეტიკური; კოსმეტიკური კრემები; სახის კანის
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მათეთრებელი კრემები; ტყავის საცხები; განცხიმვის საშუალებები; კბილების პროთეზის
გასაპრიალებელი პრეპარატები; კბილების
პროთეზის გამწმენდი პრეპარატები; დეოდორანტები ადამიანისთვის; დეოდორანტები
ცხოველებისთვის და შინაური ცხოველებისთვის; დეტერგენტები; კოსმეტიკური საღებრები; ოდეკოლონი; ტუალეტის წყალი; თმის
საღებავები; თმის საღებარები; თმის კრემი,
თმის გელი, შამპუნები, თმის კონდენციონერები და თმის დამტენიანებელი პრეპარატები;
სუნამოები; ტუჩის საცხი; კანის და სახის კრემები და ლოსიონები; ხელოვნური ფრჩხილები; ფრჩხილების ლაკები და მათი გამათხელებელი; მზისგან დამცავი საშუალებები; გაუფერულების საშუალებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; საკონდიტრო არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები); ტუალეტის რძე; წარბების კოსმეტიკური საშუალებები; წარბების
ფანქრები; ქსოვილის დამარბილებლები რეცხვისათვის; ხელოვნური წამწამები; იატაკის
ცვილი; თმის საღებავები; თმის ლაკი; თმის
დასახვევი პრეპარატები; მათეთრებელი პრეპარატები; სარეცხის ჩასალბობი პრეპარატები; სახამებელი [აპრეტი]; კოსმეტიკური ლოსიონები; მაკიაჟი; კოსმეტიკური პუდრი; მაკიაჟის საშუალებები; მაკიაჟის მოსაცილებელი
პრეპარატები; ტუში; პირის ღრუს სავლებები,
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; ფრჩხილების ხელოვნური სტიკერები; ფრჩხილების
მოსავლელი პრეპარატები; კოსმეტიკური ფანქრები; ავეჯისა და იატაკის გასაპრიალებელი
საშუალებები; კოსმეტიკური საცხები; ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევი;
პემზა; აბრაზიული ტილო; მინის ზუმფარა;
სურნელოვანი ხე; შამპუნები შინაური ცხოველებისთვის; ფეხსაცმლის საცხი; ფეხსაცმლის ცვილი; პეწის მიმცემი პრეპარატები
[გასახამებელი]; ქსოვილის ფერის საპნები;
სარეცხისათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი
პრეპარატები; ნამზეურის მისაღები საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონით გაჟღენთილი
ხელსახოცები; ლაკის მოსაცილებელი პრეპარატები; ცვილი-დეპილატორი; თეთრეულის
ცვილი; გასაპრიალებელი ცვილი; ცვილი
ტყავისათვის; დეპილაციის საშუალებები; ვაზელინი, კოსმეტიკური; დეკორატიული გადასაყვანი ნახატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; საკმეველი [საკმევლის ჩხირები]; არომატული ნივთიერებები; ზეთის შესაშრობი ქაღალდი კანისთვის; სახის შესაშრობი ფურცლები; ყველაფერი, შემავალი მე-3 კლასში.
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; პატრუქები, სანთლე-

ბი; ნაძვისხის სანთლები; მტვრის მოსაცილებელი პრეპარატები; კონსისტენტური საპოხები ღვედებისათვის; ფეხსაცმლის საპოხი ცხიმები; ტყავის საპოხი ცხიმები; ფეხსაცმლის
საპოხი ცხიმები; ლამპის პატრუქები; ღამის
ლამპები (სანთლები); ასრიალების საწინააღმდეგო საშუალებები ღვედებისათვის; ტყავის
დამცავი ზეთები და ცხიმები; საღებავის ზეთები; ცეცხლის გასაჩაღებელი კვარები;
მტვრის შემკვრელი შედგენილობები დალაგებისათვის; პატრუქები სანთლებისათვის; დიზელის საწვავი; გაზოლინი; ნავთი; ბენზინი;
საზეთი მასალები; ლანოლინი; ყველაფერი,
შემავალი მე-4 კლასში.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები და
ნივთიერებები სამედიცინო ან ვეტერინარული
მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები;
კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის
ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; ბამბა, ჰიგროსკოპიული; მწებავი
სამედიცინო ლენტები; ლეიკოპლასტირი; მწებავი სამედიცინო ლენტები; ჰაერის გამახალისებელი პრეპარატები; ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; ჰაერის დეოდორაციის პრეპარატები; ცილოვანი საკვები პროდუქტები და პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცილოვანი რძე სამედიცინო მიზნებისათვის; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; ბამბა, ანტისეპტიკური; ანტისეპტიკური საშუალებები;
ბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური ბანდაჟები; მენსტრუალური საფენები
ქალებისათვის; სახვევი ბანდები; აბაზანების
თერაპიული პრეპარატები; აბაზანების პრეპარატები, სამკურნალო; სამკურნალო აბაზანების მარილები; ჟანგბადის აბაზანები; მარილები მინერალური წყლის აბაზანებისათვის;
ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის;
სამაჯურები სამედიცინო მიზნებისათვის; ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი ბალიშები;
სამკურნალო კანფეტები; კაფსულები მედიკამენტებისათვის; კაფსულები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; საღეჭი რეზინი სამედიცინო
მიზნებისათვის; პარაზიტების საწინააღმდეგო
საყელურები ცხოველებისათვის; სამკურნალო კანფეტები; დეზინფექციისთვის, გამოსარეცხი, შესანახი და გამწმენდი პრეპარატები
კონტაქტური ლინზებისათვის; საპოხები და
ხსნარები კონტაქტური ლინზების და/ან მათი
გამოყენებისათვის; ჩასახვის საწინააღმდეგო
ქიმიური საშუალებები; კოჟრის მოსაცილებელი პრეპარატები; ფეხის კოჟრის საწინააღმ-
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დეგო რგოლები; ბამბა, სამედიცინო; ლეიკოპლასტირი; ქერტლის სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; დეზოდორანტები, გარდა ადამიანებისა და ცხოველებისა; ტანსაცმლისა და ქსოვილის დეზოდორანტები; სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები პროდუქტი, ნივთიერებები და სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები პროდუქტი; დიეტური ნივთიერებები; სადეზინფექციო საშუალებები ჰიგიენური მიზნებისათვის; ლოსიონები ძაღლებისათვის; ძაღლების დასაბანი საშუალებები; ძაღლებისათვის განკუთვნილი
რეპელენტები; მიქსტურები; თვალის საფენები; პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებები, პორტატიული; წებოვანი ბუზსაჭერები;
ბუზსაჭერი წებოვანი ქაღალდი; ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატები; ბუზსაჭერი
წებოები; ფეხის გაოფლიანების სამკურნალო
საშუალებები; სახვევი დოლბანდი; ბაქტერიციდები; კედრის ქერქი [რეპელენტი]; საცხები
სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო ნაყენები; რეპელენტები; ინსექტიციდები; ვაზელინი სამედიცინო მიზნებისათვის; მენსტრუალური ქვედა საცვალი ქალებისათვის; ჰიგიენური ქვედა საცვალი; რძის ფხვნილი (ბავშვთა კვებისათვის); რძის ფხვნილი სამედიცინო
მიზნებისათვის; სამკურნალო ლოსიონებით
გაჟღენთილი ხელსახოცები; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოსიონები ვეტერინარული მიზნებისათვის; კარამელი;
ალაოს რძის სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; მიქსტურები; სამედიცინო სპირტი; სამკურნალო ბალახები; სამკურნალო ზეთები;
სამკურნალო ჩაი; მედიკამენტებიანი ყუთები,
პორტატიული; მედიკამენტები ადამიანებისათვის; მენსტრუალური საფენები ქალებისათვის; მენსტრუალური ტამპონები ქალებისათვის; მენთოლი; მალამოები; მინერალური საკვები დანამატები; ჩრჩილის საწინააღმდეგო
საშუალებებით გაჟღენთილი ქაღალდი; ჩრჩილისაგან დამცავი პრეპარატები; პირის ღრუს
სავლებები; სამკურნალო ტალახი; შეუკავებლობით დაავადებულთა ჰიგიენური საფენები;
საკვები დანამატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური ქვედა საცვალი; ჰიგიენური
ხელსახოცები; ჰიგიენური საფენები; ქალის
ჰიგიენური ქვედა საცვალი; შეუკავებლობით
დაავადებულთა ქვედა საცვალი, შემწოვი;
ჰიგიენური საფენები; პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები; აბები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ორსულობის დიაგნოსტიკის ქიმიური პრეპარატები; გასახდომი ჩაი
სამედიცინო მიზნებისათვის; ოფლდენის საწინააღმდეგო საშუალებები; ფუტკრის დედის
რძის დიეტური დანამატები; ფუტკრის დედის
რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჰიგიენუ-
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რი პირსახოცები; ფარმაცევტული პრეპარატები კანის მოვლისათვის; საყნოსავი მარილები; სტერილიზაციის პრეპარატები; მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო მალამოები; მზით
დამწვრობის საწინააღმდეგო პრეპარატები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვაჟინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვიტამინის პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ბამბის
ტამპონიანი ჩხირები; სამედიცინო დანიშნულების მზისგან დამცავი კრემი; სახვევები
ცხელი საფენებისათვის; კომპრესები; სახვევები ცხელი საფენებისათვის და/ან კომპრესები ტემპერატურის დასაწევად, ან ტემპერატურის, ან თავის ტკივილის მოსახსნელად;
სახვევი მასალა [სამედიცინო]; მედიკამენტები; სიცხის დამწევი საშუალებები; ბალახის
ჩაი; მდოგვის საფენები; გასახდომად განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; დიეტური
ბოჭკოვანი საკვები; დიეტური დანამატები
ცხოველებისათვის; ბავშვის ერთჯერადი
ტრუსი-ამოსაფენები; ქვედა საცვალი; ტრუსიამოსაფენები; საკვები დანამატები; თევზის
ქონი; გასახდომი აბები; კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მარგალიტის თეთრა
სამედიცინო მიზნებისათვის; პერსონალური
საცხი სექსუალური აქტისათვის; ყვავილის
მტვერის დიეტური დანამატები; პროტეინის
დიეტური დანამატები; პროტეინის დიეტური
დანამატები ცხოველებისათვის; პროპოლისის
დიეტური დანამატები; ყველაფერი, შემავალი
მე-5 კლასში.
8 _ ხელის იარაღი და ინსტრუმენტები (ხელით
სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი;
წვერსაკრეჭები; ბოთლის გასახსნელები; კონსერვის გასახსნელები; სამართებლის ბუდეები; დუდკოს მკვნეტარები; მჭრელი ინსტრუმენტები; მჭრელი იარაღები; სითხის დეკანტაციის მოწყობილობა; დეპილაციის ინსტრუმენტები; თეგი; ფრჩხილის საჭრელი ინსტრუმენტები [ელექტრული და არაელექტრული];
ლურსმანსაძრობი; ფრჩხილების გასაპრიალებელი სამარჯვები; ფიწლები, ორთითები; ბაღბოსტნის იარაღი; თმის საკრეჭი ხელსაწყოები
პირადი სარგებლობისათვის; თმის დასახვევი
ხელის სამარჯვები; ეპილაციის პინცეტები;
ყინულსატეხები; ბეწვა ხერხები; დანები; გაზონსაკრეჭები; ტყავის ღვედები; დომკრატები;
ფრჩხილის ქლიბები; ფრჩხილის ქლიბები,
ელექტრული; ლურსმანსაძრობი; წმინდა ქლიბები; მკვნეტარები ფრჩხილებისათვის; ნემსში
ძაფის გასაყრელი სამარჯვები; ნომრის ამოსატვიფრი ინსტრუმენტები; თხილის სამტვრევები, არა ძვირფასი ლითონის; ხამანწკის გასახსნელები; პედიკიურის ხელსაწყოების ნაკრები; მცენარეთა მავნებლების გასანადგურებელი მოწყობილობები; სამართებლის, საპარსის პირები; სამართებლის პირის ასაწყობი
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ღვედები; სამართებლები, ელექტრული და
არაელექტრული; მაკრატლები; ასალესი ინსტრუმენტები; ხაპია; პულვერიზატორები; საშტამპავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; შაქრის მაშები; სუფრის საკუთნო; კონსერვის
გასახსნელები, არაელექტრული; ხორცის და
ბოსტნეულის საკეპი, დანები, დასაქუცმაცებლები და თხლად დამჭრელები და მათი ნაწილები და დეტალები; ბაღის მაკრატლები; ლითონის გოფრირების ხელსაწყოები; თმის დასახვევი მაშები; მანიკიურის ხელსაწყოების
ნაკრები; საპარსი ნესესერები; პინცეტები; ორშიმო; კვერცხის საჭრელი დანები, არაელექტრული; ყველის საჭრელი დანები [არაელექტრული]; პიცის დასაჭრელი დანები [არაელექტრული]; ხელკეტები; წამწამების ასაპრეხი
მაშები; სუფრის საკუთნო [დანა-ჩანგალი და
კოვზები]; უთოები; ყველაფერი, შემავალი მე-8
კლასში.
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ელექტრული, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო
და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის
ჩამწერი დისკები; კომპაქტ-დისკები, DVD-ები
და სხვა ციფრული მატარებლები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით;
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები,
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; ცეცხლმქრობები; საანგარიშოები; სასწავლო აუდიოვიზუალური
აპარატურა; ბატარეები; აკუმულატორის კორპუსები; ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები;
ბინოკლები; კალკულატორები; ფოტოაპარატები, კინემატოგრაფიული კამერები და მათი
ნაწილები და ფიტინგები; ობიექტივები კამერისათვის; საწყაო ტევადობები; მულტიპლიკაციური ფილმები; კასეტის ფლეიერები; პენსნეს ძეწკვები; კინოფირები, ექსპონირებული;
სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები;
კომპაქტ-დისკის ფლეიერები; კომპაქტ-დისკები [აუდიო-ვიდეო]; კომპაქტ-დისკები [მუდმივი
დამმახსოვრებელი მოწყობილობა]; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, ჩაწერილი;
კომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა [ჩაწერილი];
კომპიუტერები; კომპიუტერის პრინტერები;
კონტაქტური ლინზები; კონტაქტური ლინზების ბუდეები; მონაცემთა დასამუშავებელი
მოწყობილობები; მეტრები თერძებისათვის;
ელექტროზარები კარისათვის; ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები; ცეცხლმქრობები;
ფირები, ექსპონირებული; ხანძრის სიგნალი-

ზატორები; შუქფეთქის ნათურები; დიაპოზიტივის ჩარჩოები; თბორეგულირების მოწყობილობები; მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით; ოპტიკური ლინზები; წერილის სასწორები; სამაშველო ქამრები; სამაშველო ბაკენები; სამაშველო ჟილეტები; სამაშველო ტივები; საკეტები, ელექტრული; ელექტრული საკეტები და გასაღებები; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები; მაგნიტურკოდიანი ბარათები; მაგნიტური კოდირების
მოწყობილობა; მაგნიტები; ლუპები; გამზომი
ხელსაწყოები, ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მიკროფონები; მიკროსკოპები; ნეონის
ნიშნები; ნოუტბუკები; ელექტრონული ფანქრები; ხმისჩამწერი დისკები; ფოტოკოპირების
მოწყობილობები; ჯიბის კალკულატორები;
საპროექციო აპარატები; საპროექციო ეკრანები; რადიოხელსაწყოები; ფირსაკრავები; დისტანციური მართვის აპარატურა; სახაზავები
[გამზომი
ინსტრუმენტები];
სასწორები;
სმარტ-ბარათები [მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით]; კვამლის დეტექტორები;
შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები; ხმის
ჩამწერი აპარატურა; ხმის ჩასაწერი დისკები;
ხმის აღმწარმოებელი აპარატურა; ხმის გადამცემი აპარატები; პენსნეს ბუდეები; პენსნეს
ჩარჩოები; სათვალის მინები; მზის სათვალეები; გადამრთველები, ელექტრული; შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები [ელექტრული შეერთებები]; მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყობილობა; ტელეფონის აპარატები, ყურმილები, გადამცემები, სადენები; ტელესკოპები;
ტელევიზორები; ტელევიზორის აპარატურები; ტემპერატურის ინდიკატორები; გაქურდვისაგან დამცავი ელექტრული მოწყობილობები;
თერმომეტრები; თერმოსტატები; ვიდეოკასეტები, ვიდეოთამაშების კარტრიჯები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; მაგნიტური ლენტები
ვიდეოჩაწერისათვის; ვიდეოეკრანები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; ტექსტური პროცესორები; ვიდეო კომპაქტ-დისკები; ციფრული
უნივერსალური (ვიდეო) დისკები; ვიდეო კომპაქტ-დისკების და ციფრული უნივერსალური
(ვიდეო) დისკების ფლეიერები; აუდიო და ვიზუალური აპარატურა, სამღერი მოწყობილობები; დამჭერები, მატარებლები, ბუდეები აუდიო და ვიდეო კასეტების, კომპაქტ-დისკების,
ლაზერული დისკების, ვიდეო დისკებისა და
ციფრული უნივერსალური (ვიდეო) დისკებისათვის; „თაგვი“-ს ქვესადებები; ტელეფონები,
უსადენო ტელეფონები, ფიჭური ტელეფონები,
მობილური ტელეფონები და მათი ნაწილები,
ფიტინგები და აქსესუარები; მობილური ტელეფონის ბუდეები ან გარსაცმები; პეიჯერები
და მათი ნაწილები და ფიტინგები; პეიჯერის
ბუდეები ან გარსაცმები; ჩანთები, საფარები,
კონტეინერები, მატარებლები და დამჭერები
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მობილური ტელეფონებისა და პეიჯერებისათვის; საყურისები; ყურსასმენები; ყურსასმენები და მიკროფონები/სპიკერფონები მობილურ
ტელეფონთან გამოსაყენებლად; ზარის ამომცნობი ტელეფონების, მობილური ტელეფონებისა და პეიჯერებისათვის; სინათლისგან დამცავი ნიღბები; უბის წიგნაკები, ელექტრონული; ელექტრული სასიგნალო ზარები; სასიგნალო მოწყობილობები; შტრიხ-კოდის
ამომკითხველი მოწყობილობები; ბარომეტრები; ზუმერები; ელექტრული ზუმერები; ცენტრალური ბლოკები ინფორმაციის დასამუშავებლად [პროცესორები]; ჩიპები [ინტეგრალური სქემები]; ქრონოგრაფები [დროის ჩამწერი
მოწყობილობები]; კომპიუტერის კლავიატურები; კომპიუტერის მეხსიერების მოწყობილობები; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა; კავშირის აკუსტიკური მოწყობილობები; კომუტაციის მოწყობილობები [მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები]; ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები; ოპტიკური დისკები; დისკები [მაგნიტური]; საყვინთი აპარატები; მყვინთავის ნიღბები; სკაფანდრები მყვინთავებისათვის; ელექტრონული განცხადების დაფები; ელექტრონული ფანქრები
[თვალსაჩინო დემონსტრაციის საშუალება];
ლიფტის მართვის მოწყობილობა; პენსნეს ზონრები; ოკულარები; მკვეთრი სინათლისაგან
დამცავი ფარები; ფაქსიმილეს აპარატები;
ფილტრები [ფოტოგრაფია]; ფლოპი-დისკები;
ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი ლენტები;
ჰიგრომეტრები; ინტეგრალური სქემები; სალაპარაკო აპარატები; ინტერფეისები [კომპიუტერებისათვის]; ანგარიშის გამოსაწერი მოწყობილობა; ბლენდები [ოპტიკური შუქდამცავები]; ლიფტის მართვის მოწყობილობა; მაგნიტური ლენტის ბლოკები [კომპიუტერისათვის];
მაგნიტური ლენტები; საწყაო კოვზები; მეტრონომები; მიკროპროცესორები; მოდემები;
ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი
მანქანები; მონიტორები [კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა]; მონიტორები [კომპიუტერული პროგრამები]; „თაგვი“-ს ტიპის მანიპულატორები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები (შუქსატარები); ოპტიკური მინები; ოპტიკური ნაწარმი; ოპტიკური ლინზები; დროის
მრიცხველები ფასიანი ავტოსადგომისათვის;
ტრანსპორტირები [გამზომი ინსტრუმენტები];
რადიოსატელეგრაფო სადგურები; რადიოსატელეფონო სადგურები; სკანერები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]; ნახევარგამტარები; დიაპოზიტივები [ფოტოგრაფია]; ხმის ჩასაწერი ლენტები; მაგნიტური
ლენტის განმაგნიტების მოწყობილობები; ტელეგრაფის სადენები; ტელეგრაფის აპარატები; ტელეტაიპები; ტელემოკარნახე; ტელეტაიპები; ბილეთების გასაყიდი ავტომატები;
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გადამცემები [კავშირგაბმულობა]; დისტანციური რადიოგადამცემები [კავშირგაბმულობა];
ვაკუუმმეტრები; ვიდეოტელეფონები; სასიგნალო სასტვენები; ტივტივა მოწყობილობები
ცურვისათვის; საყვინთი ყურთსაცობები; კვერცხის მოსახარში ტაიმერები; სპორტული სათვალეები; სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები; ნავიგაციის ხელსაწყოები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის [ბორტის კომპიუტერები]; კომპიუტერული თამაშების პროგრამები; მეტრონომები; ელექტრონული პუბლიკაციები [ჩატვირთვადი]; კომპიუტერული პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა]; პერსონალური სტერეომიმღებები; სატელიტები სამეცნიერო მიზნებისათვის; მაჯის საყრდენები კომპიუტერთან სამუშაოდ; გადასატანი ტელეფონების თასმები;
სადგარი გადასატანი ტელეფონებისათვის;
სტიკერები გადასატანი ტელეფონებისათვის;
ანტენის გარსაცმები გადასატანი ტელეფონებისათვის; ელექტრონული წრედები და CD ROM-ები, რომლებიც იძლევიან საშუალებას
ჩაიწეროს ავტომატური დასაკრავი პროგრამა
ელექტრონული მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის; ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები; გადასატანი მედია ფლეიერები; ჩასატვირთი გამოსახულებითი ფაილები; ჩასატვირთი მუსიკალური ფაილები; ჩასატვირთი მელოდიები მობილური ტელეფონებისათვის;
DVD-პლეიერები; გლობალური პოზიციონირების სისტემის [GPS] აპარატურები; USB
ფლეშ-მეხსიერება; დისკამძრავები კომპიუტერისათვის; ლეპტოპები; სინათლის გამომსხივებელი დიოდები [LED]; „თაგვი“-ს ტიპის
მანიპულატორები; „თაგვი“-ს ქვესადებები; ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ავარიის
დროს გამოსაყენებლად; დამცავი ნიღბები;
ფიჭური ტელეფონის თასმები; კომპასები; ელექტრული შეერთებები; დამცავი სახურავები
შტეფსელის როზეტებისათვის; გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა]; ხელის გარეშე
სასაუბრო კომპლექტები ტელეფონისათვის;
სახანძრო შლანგები; ბრანდსპოიტები; თამაშების პროგრამები სათამაშო დარბაზების ვიდეოთამაშების აპარატებისათვის; თამაშების
პროგრამები სახლის ვიდეოთამაშების აპარატებისათვის; პერსონალური ციფრული დამხმარე; ყურთსაცობები ცურვისათვის; მზის
ბატარეები; პლანშეტური კომპიუტერი; ციფრული ფოტოაპარატები; ყველაფერი, შემავალი მე-9 კლასში.
10 _ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკერების დასადები მასალა; სისხლის
არტერიული წნევის გასაზომი ხელსაწყოები;
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ჩვილის საწოვარიანი ბოთლები; ჩვილის საწოვარები [მატყუარა]; ბანდაჟები, ელასტიკური ან ორთოპედიული; ელექტროსაბნები,
სამედიცინო; პრეზერვატივები; კონტრაცეპტივები, არა ქიმიური; სტომატოლოგიური აპარატურა და ინსტრუმენტები; ჩვილის საწოვარები; ყურის პინცეტები; კოსმეტიკური მასაჟის ხელსაწყოები; ჩვილის საკვების ბოთლის საწოვარები; საწოვარიანი ბოთლის სახურავები; საწოვარიანი ბოთლები ჩვილისათვის; ბრტყელტერფიანობისას გამოსაყენებელი საყრდენები; ორთოპედიული ფეხსაცმელი; სამეანო მაშები; მასაჟის ხელთათმანები;
ხელთათმანები, სამედიცინო; სმენის აპარატები; სმენის დამცავი აპარატები; ცხელი ჰაერის
თერაპიული აპარატები; ყინულიანი ბუშტები;
ინკუბატორები ახალშობილთათვის; მასაჟის
ხელსაწყოები; ბანდაჟი ორსულებისათვის; სამშობიარო ლეიბები; ორთოპედიული ნაწარმი;
სამუცლე ბალიშები; სათბურა-ბალიშები, ელექტრული, სამედიცინო; უძილობის საწინააღმდეგო ბალიშები; ქირურგიული ღრუბლები;
წამლის მისაღები კოვზები; სტეტოსკოპები;
საკაცეები; თერმოკომპრესები პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის; ენის საფხეკები;
ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; სტომატოლოგიური ძაფების ხელმოსაკიდები; კონტრაცეპტიული მოწყობილობები;
პირის ნიღბები; თერმომეტრები, სამედიცინო;
წყლიანი პარკები, სამედიცინო; ჰიგიენური
შესადგმელი ღამის ჭურჭელი; კბილების
ამოჭრის შესამსუბუქებელი რგოლები; ყურის
საცობები [ყურის დამცავი მოწყობილობები];
პულსმეტრები; შეუკავებლობისას გამოსაყენებელი მუშამბები; საძილე ყურსაცობები;
ბგერათშეუღწევი ყურსაცობები; ყველაფერი,
შემავალი მე-10 კლასში.
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები; ჰაერის კონდიცირების
აპარატები; ჰაერის დეზოდორირების აპარატები; ჰაერის საშრობი მოწყობილობები; ჰაერის
გასაწმენდი აპარატები და მანქანები; გაშხეფის საწინააღმდეგო საცმები ონკანებისათვის; მფილტრავი მოწყობილობები აკვარიუმისათვის; აკვარიუმის შემთბობები; აკვარიუმის შენათების საშუალებები; ღუმლები; მაყალი; სააბაზანოს საკუთნო და სანიტარულტექნიკური აღჭურვილობა; აბაზანის გამხურებლები; საწოლის სათბურები; სასმელის
გასაცივებელი აპარატები; ველოსიპედის მაშუქები; ელექტროგამთბობი საბნები; ბოილერები; პურის გასახუხი ტოსტერები; ხალიჩები
ელექტროგამთბობით; ჭერის სანათი პლაფონები; ჭაღები; ნაძვისხის მოსართავი ელექ-

ტრონათურები; ელექტრული ყავის ფილტრები; ყავის მადუღარები; ყავის პერკოლატორები; ყავის მოსახალი აპარატები [როსტერები];
სამაცივრო კონტეინერები; სამზარეულოს ქურები; საკვების თბური დამუშავების აპარატები და დანადგარები; საკვების თბური დამუშავების ჭურჭლეული, ელექტრული; სამაცივრო
დანადგარები სითხეებისათვის და წყლისათვის; თამბაქოს სამაცივრო დანადგარები; ბალიშები ელექტროგათბობით; ფარსაკეტები
საკვამლე მილში წნევის რეგულირებისთვის
[გათბობა]; ელექტრული ფრიტიურის ჭურჭელი; დეზინფექციის აპარატები; ტუალეტის
მადეზინფიცირებელი საშუალების გამანაწილებლები; დისტილაციის აპარატები; თმის
საშრობები; სასმელი წყლის ფილტრები; ფურაჟის საშრობი მოწყობილობები; ელექტრონათურები; ჩინური ფარნები; ვენტილატორები
[ჰაერის კონდიცირება]; ელექტროვენტილატორები; საწოვარიანი ბოთლის ელექტროგამათბობლები; წყლის ჩამშვები მოწყობილობები; დეკორატიული შადრევნები; გასაყინი
კამერები; ხილის გამოსაშრობი აპარატები;
აირის სანთებლები; ელექტრული შესაწვავი
მოწყობილობები; გრილები; პირსაბანი ოთახის ხელის საშრობი აპარატები; ცხელი ჰაერის აბანოს საკუთნო; არხღუმლები; გამახურებელი ფილები; სათბურა; შენობების მნათი
ნომრები; დამტენიენებლები; კარადა-საყინულეები; ყინულის დასამზადებელი მანქანები
და
აპარატები;
ელექტრული
ჩაიდნები;
ნათურის ვაზნები; ლამპის მილაკები; ლამპის
შუშა; ლამპის სფერული თალფაქები; ლამპის
საკიდი საყრდენები; ნათურის ვაზნები; ლამპის ამრეკლავები; აბაჟურები; სანათები; აბაჟურის დამჭერები; განათების ფარნები; ელექტრული თეთრეულის საშრობები; ნათურის
კოლბები; განათების სისტემები; მიკროტალღური ღუმლები; რძის გასაცივებელი დანადგარები; შემრევი ონკანები წყალსადენის მილებისათვის; კერძის შესათბობი ხელსაწყოები; ჯიბის ფარნები; ჯიბის სათბურები; საკვების მაღალი წნევის ქვეშ დასამზადებელი
ელექტრული ქვაბები; დაწნევის რეზერვუარები წყლის შესანახად; ელექტრული რადიატორები; სამაცივრო კარადები; სამაცივრო
კამერები; მაცივრები; როსტერები; მოსახალი
ხელსაწყოები; შამფურის საბრუნი სამარჯვები; შამფურები; შამფურიანი მოწყობილობები;
არაფეთქებადი უსაფრთხო ლამპები; საშხაპე
კაბინები; შხაპები; ნიჟარები; ელექტრონათურის ვაზნები; მზის კოლექტორები [გათბობა];
ტოსტერები; უნიტაზები ტუალეტისათვის; ტუალეტის დასაჯდომები; ტუალეტის დასაჯდომების საფარები; გადასატანი ტუალეტები; ჩირაღდნები; პისუარები; სავაფლეები, ელექტრული; საცხობები, ელექტრული; სათბურები;

#23 2013 12 10

101

sasaqonlo niSnebi
პირსაბანები;
წყლის
გამაცხელებლები;
წყლის გამწმენდი აპარატები და მანქანები;
წყლის სტერილიზატორები; ჯიბის ფანრები;
ელექტრული ჰაერის გამწმენდები; ავტომობილის მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო
მოწყობილობები [განათების საკუთნო]; სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები [განათების საკუთნო]; რკალური ნათურები; საკვების დასამზადებელი ავტოკლავები [სწრაფსახარში ქვაბები]; აბაზანები; ჩინური ფარნები; დამცავი მოწყობილობები განათების
ხელსაწყოებისათვის; შუქგამბნევები; სანთებლები; ავტომობილის მაშუქები; სატრანსპორტო საშუალებების მაშუქები; ღუმლები; ღუმლები [გამათბობელი ხელსაწყოები]; ბრინჯის
სახარში ქვაბები; ქსოვილის ორთქლსახარში
მოწყობილობები; ელექტრული აღჭურვილობა იოგურტის გასაკეთებლად; სინათლის მასხივებელი დიოდების [LED] განათების მოწყობილობები;
აბაზანის
გამათბობლები;
წყლის გრიგალური მოძრაობის წარმომქმნელი მოწყობილობები; პურის საცხობი დანადგარები; ყველაფერი, შემავალი მე-11
კლასში.
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები; მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები; მძღოლის თვალის
მოჭრის საწინააღმდეგო მოწყობილობები; საბავშვო ეტლები; საბავშვო ეტლის შალითები;
ველოსიპედის ან სამთვლიანი ველოსიპედის
ზარები; ველოსიპედები და სამთვლიანი ველოსიპედები და მათი ნაწილები და ფიტინგები; ურიკები; საზიდავები; სავარძლის შალითები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; დამცავი ბადეები ველოსიპედისათვის ან
სამთვალა ველოსიპედებისათვის; გოლფის
ურიკები; გადასაპირქვავებელი სატვირთო
ურიკები; დრეზინები; თავის მისაყრდნობები
სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; გადასახსნელი ზედები საბავშვო ეტლისათვის; გადასახსნელი ზედები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საყვირები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ხუფები
თვლის მორგვებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების თვლის მორგვები; საბარგულები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საბარგო ბადეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ორბორბლიანი ურიკები; ტალახსაწინააღმდეგო ფარები; სატრანსპორტო საშუალებების საბურავების მოცურების საწინააღმდეგო მოწყობილობები; ფრთისებრი ნიჩბები;
ნიჩბები; სატერფულები ველოსიპედისათვის;
საბავშვო ეტლები; ველოსიპედის ან სამთვლიანი ველოსიპედის ტუმბოები; საბავშვო ეტლების შალითები; გადასახსნელი ზედები სა-
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ბავშვო ეტლისათვის; საბავშვო ეტლები; შალითები ველოსიპედის, სამთვალას ან მოტოციკლის დასაჯდომებისათვის; ველოსიპედის, სამთვლიანი ველოსიპედის ან მოტოციკლის დასაჯდომები; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; უსაფრთხო სავარძლები ბავშვებისათვის [სატრანსპორტო საშუალებებისათვის]; სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლები; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; ავტომობილის მზისგან დამცავი საშუალებები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; გადასაკრავები სატრანსპორტო საშუალებების სალონისათვის; ხისტი საფარები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საგორავი სავარძლები ავადმყოფებისათვის; მინასაწმენდები ქარსარიდი მინებისათვის; მორგებული მზის საფარები ავტომობილებისათვის;
არომატული ნივთიერებებისა და სურნელის
კონტეინერები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; თვითმფრინავები; ჰაერბალიშები
[უსაფრთხოების მოწყობილობები ავტომობილისათვის]; აეროსტატები; ავტომობილები;
ავტობუსები; უკანა ხედის სარკეები; ავტობუსები; ავტომობილები; მოტოციკლები; სავაჭრო ურიკები; საბავშვო ეტლები; ველოსიპედის, სამთვალას ან მოტოციკლის სალტეები;
ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები; წყლის ტრანსპორტი; ავტომობილის სახელურის შალითები; თვლების თალფაქები;
სიგარის
ან
სიგარეტის
სანთებელები
ავტომობილებისათვის; ყველაფერი, შემავალი
მე-12 კლასში.
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და კეთილშობილი ლითონებისა
და მათი შენადნობებისაგან დამზადებული ან
დაფარული ნაკეთობა; საიუველირო ნაწარმი,
საიუველირო ნაწარმისა და მორთულობის
იმიტაცია; ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა
ქრონომეტრული ხელსაწყოები; ბროშები,
ძეწკვები (საიუველირო ნაწარმი); ბრელოკები;
მონეტები; სიმბოლოები, კერძოდ, მედლები
და/ან მონეტები; მანჟეტის საკინძეები; საყურეები; ოქროს ძაფები; ოქროს იმიტაციისაგან
დამზადებული ნივთები; ძვირფასეულობის
ყუთები; ზარდახშები; ყელსაბამები; ქინძისთავები [ძვირფასეულობა]; ლაცკანის ქინძისთავები; ბეჭდები; ქანდაკებები და სტატუეტები
კეთილშობილი ლითონებისაგან; ჰალსტუხის
სამაგრები; საათები, მაჯის საათები და მათი
ნაწილები და ფიტინგები; საათის სამაჯურები, საათის ბრასლეტები; საათის ძეწკვები;
საათის, მაჯის საათის კორპუსები; წამზომები; მორთულობა (საიუველირო ნაწარმი);
ორნამენტული ქინძისთავები; ჰალსტუხის ქინძისთავები; მედლები; გასაღების რგოლები,

#23 2013 12 10

sasaqonlo niSnebi
სამშვენისები და ბრელოკები; გასაღების ძეწკვები და გასაღების ბუდეები/ფუტლიარები
კეთილშობილი ლითონებისა და/ან ძვირფასი
ქვებისაგან; კულონები; სამაჯურები [საიუველირო ნაწარმი]; საათის ბუდეები [საჩუქარი];
საათის ბუდეები; საათები და მაჯის საათები,
ელექტრული; მზის საათები; ბრილიანტები;
იაფფასიანი მორთულობა; ნახევრადძვირფასი
ქვები; კეთილშობილი ლითონების ხელოვნების ნიმუშები; მაღვიძარები; ხავერდის ყაითანის მანჟეტის საკინძეები; ფართე ჰალსტუხის სამაგრები (ჰალსტუხის ქინძისთავები);
მცირე ქანდაკებები [სტატუეტები] კეთილშობილი ლითონებისაგან; ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან; ფეხსაცმლის მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან; ჯილდოები [საპრიზო თასები]; მემორიალური ფარები; ყველაფერი, შემავალი მე-14 კლასში.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა ხელსაწყოები და საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის
საკუთნო; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე; კალენდრები,
წიგნები, კატალოგები, საფოსტო ბარათები,
აფიშები, პლაკატები, პერიოდული გამოცემები, ნაბეჭდი გამოცემები, გაზეთები და ჟურნალები; მისალოცი ბარათები; საწერი საშუალებები; რეზინის შტამპები; შტამპები და ბეჭდები; შტემპელის ბალიშები, შტამპის ბალიშები; ფოტოალბომები; ქვეშსადებები მოჩარჩოებული ნახატებისათვის, სურათებისა და
ფოტოგრაფიებისათვის; მოლბერტები; ცხიმის
შესაშრობი ქაღალდი კანისათვის; ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; მელნები; ხელსახოცები, ტუალეტის ქაღალდი, გრიმის მოსაცილებელი ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის პირსახოცები; ქაღალდის ან მუყაოს მაგიდის ქვეშსადებები და გრაფინის ქვეშსადებები; შესაფუთი ქაღალდი, შესახვევი ქაღალდი და შესაფუთი საშუალებები; აკვარელის საღებავები მხატვრებისათვის; გრაფიკული რეპროდუქციები, პორტრეტები; ლოთოგრაფიები; კალმისტრები, ფანქრები, ავტოკალმები, ბურთულიანი ავტოკალმები; კალმები; კალმისტრის დამჭერები; ფანქრის დამჭერები; სათადარიგო გულარები კალმისტრებისა და საწერი ინსტრუმენტებისათვის; გრიფელები ფანქრებისათვის; ფერადი ფანქრები,
ფერადი ცარცი; პენალები; ფანქრის სათლელები; ფანქრის სათლელი მოწყობილობები;

ქაღალდის სამაგრები; პრას-პაპიე; საკანცელარიო ჭიკარტები და ჭიკარტები ხაზვისათვის; პასტელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო წებო და მწებავები; პაპიე-მაშე; წერილების ლანგრები და თაროები; წერილების
დამჭერები; წერილის გასახსნელები; მწებავი
ლენტები და მწებავი ლენტების გამანაწილებლები; მასალა ხაზვისათვის, დაფები, კალმისტრები და ინსტრუმენტები; საფარგლეები;
მარკებისა და მონეტების ალბომები; პარკები
და კონვერტები; დავთრები; წიგნის სადგარები, სანიშნეები; წიგნის სანიშნები; საკანცელარიო კარადები; ფერწერის ტილოები; უბის
წიგნაკები; დღიურები; ფაილები; ბივუარები,
უბის წიგნაკები, საწერი ქაღალდი; სახაზავი
ქაღალდი; საწერი მოწყობილობები; ცარცი,
დაფები, აფიშის დაფები; პასპორტის ყდები;
ჩეკების წიგნაკების დამჭერები; ელასტიკური
შესაკრავები; სურათები; ტრაფარეტები, შაბლონები; საშლელი საშუალებები, საშლელები, საშლელი სითხეები; წერილის ელექტრული გასახსნელები; მცირე ზომის მუსიკალური ნაწარმოების გამოცემა; წასაშლელი
დაფები; ქაღალდისა და/ან მუყაოს ორნამენტები და მორთულობა; ქაღალდის ხელსაწმენდები; ქაღალდის ხელსახოცები; საუზმის
ჩანთები; მუყაოს სკივრები და ყუთები; გასაფერადებელი წიგნები; ანგარიშის ფაილები;
საამკინძაო ქაღალდი; ჯიბის წიგნაკები;
ფლომასტერები; წიგნის ზონრები; გრაფიტის
ფანქრების ნაკრებები; ფერადი ფანქრების ნაკრებები; სახაზავები; საწერი სადებები; ავტოგრაფების წიგნები; დამჭერები; სტეპლერები;
ლენტის საჭრელები; გამაფრთხილებელი ნიშნები; დამქუცმაცებლები; პლასტიკის საფარის
დამტანი მექანიზმები და ხელსაწყოები; დოკუმენტებისა და ფოტოგრაფიების დამცავი
თერომოწებვადი ფირით შეფუთვის ხელსაწყოები; ბარათების დამჭერები და ყუთები; საკვების ან საკვების ყუთების ქაღალდის მოსართავები; ალბომები; ქაღალდის ან პლასტმასის
შესაფუთი ტომრები [კონვერტები, პარკები];
ბლოკნოტები მოსახევი ფურცლებით; ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები; ბარათები; შტამპებისა
და ბეჭდების დამჭერები და ყუთები; კომიქსები; ფარგლები; ქაღალდის ლენტები და
ბარათები კომპიუტერის პროგრამების ჩაწერისათვის; ასლის გადასაღები ქაღალდი [საკანცელარიო]; თხევადი კორექტორები [ოფისის
საკუთნო]; კარტოთეკები; რეზინის სათითურები [ოფისის საკუთნო]; დროშები [ქაღალდის]; საქაღალდეები [საკანცელარიო]; საქაღალდეები ქაღალდებისათვის; წებოვანი ლენტები; ქაღალდის ცხვირსახოცები; კარტოთეკის ბარათები; კოპირების ლენტები; საქაღალდეები საბუთებისათვის; იარლიყები, არა
ქსოვილის; რუკები; მუსიკალური მისალოცი
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ბარათები; საინფორმაციო ბიულეტენები;
ბლოკნოტები [საკანცელარიო]; საღებავიანი
ყუთები [სასკოლო საკუთნო]; ბროშურები;
ქაღალდის დასაქუცმაცებლები [კანცელარიისათვის]; ფანქრის გრიფელის დამჭერები;
საფოსტო მარკები; თვითწებვადი ეტიკეტები;
სუფრის ქაღალდის ხელსახოცები; ჭიკარტები; ბილეთები; საბეჭდი მანქანის ლენტები;
საბეჭდი მანქანები [ელექტრული და მექანიკური]; საფუთავები; საწერი ფუნჯები; საწერი
ცარცი; პლანშეტები; გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო]; ქაღალდის კაშპო; ქაღალდის
საჭრელი დანები [ოფისის საკუთნო]; ქაღალდის გულსაფარები ბავშვებისათვის; მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის დასამზადებელი პარკები; ყავის ქაღალდის ფილტრები;
ბუკლეტები; ნაქარგობის ნიმუშები [შაბლონები]; ქაღალდის გასაჭრელი დანები [ოფისის
საკუთნო]; ქაღალდის სუფრები; მაგიდის ქაღალდის თეთრეული; ქაღალდის ან მუყაოს
ფირნიშები; კართოტეკის ბარათების დამჭერები; ქაღალდის ლოტები; სახის შესამშრალებელი ქაღალდები; პორტატული ტელეფონების თვითწებვადი ეტიკეტები; ნახატები
[სურათები], ჩარჩოში და უჩარჩოოდ; ქაღალდის პირსახოცები; ტუალეტის ქაღალდი; საკანცელარიო ხელსაწყოები დოკუმენტების
ლამინირებისათვის; ქუდის მუყაოს კოლოფები; ეტიკეტების მისაწებებელი ხელის მოწყობილობები; მოსანიშნი კალმისტრები; პალიტრები; სახატავი ფუნჯები; მღებავის ფუნჯები;
დაფაზე ნაწერის წასაშლელები; ქაღალდი
ხუანი ხატვისა და კალიგრაფიისათვის; მექანიკური ფანქრები; ყველაფერი, შემავალი მე16 კლასში.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ტყავეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის
ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; ჩანთები, პორტმონეები და საფულეები, პორტფელები, ბარგის ჩანთები, პატარა ჩანთები; ატაშე-კეისები; ზურგჩანთები;
ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები; ჩანთები
საყიდლებისათვის; უნაგირის ტყავის გარსაკრავები; სამხარიღლივეები; ქამრები; ხელჯოხები; სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები; საყელურები ცხოველებისათვის ან შინაური
ცხოველებისათვის; გასაღების ბუდეები; ტყავის ან მისი შემცვლელის სადავეები; ნესესერები; ალიკაპები; სასკოლო ჩანთები; ღვედები; ჩემოდნის სახელურები; ჩემოდნები; სამგზავრო ნესესერები; სამგზავრო სკივრები;
წვიმის ქოლგის შალითები; ქოლგის სახელურები; დასაკეცი ხელჯოხი-სკამები; ბარგის შესაკრავი ღვედები; პლაჟის ჩანთები;
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პორტფელები; ყუთები და სკივრები ტყავის ან
ტყავ-მუყაოსაგან, ან ტყავის შემცვლელებისაგან; ხელჩანთები; ტყავის ღვედები; ხელჯოხები ალპინიზმისათვის; სანოტო ჩანთები; ბადურა ჩანთები საყიდლებისათვის; ზურგჩანთები; სასკოლო ჩანთები; ტყავის ან ტყავის
შემცვლელების ჩანთები ინსტრუმენტებისათვის [ცარიელი]; ჩემოდნები; ნანადირევის ჩანთები; ტყავის პარკები, კონვერტები, ჩანთები
შესაფუთად; ავეჯის გადასაკრავები ტყავის ან
ტყავის შემცვლელებისაგან; ქალის ხელჩანთის კარკასები; ბავშვის სატარებელი ჩანთები; ბორბლიანი ჩანთები საყიდლებისათვის;
გასაღების ბუდეები; სპორტული ჩანთები;
ტანსაცმელი ცხოველებისათვის; ძეხვეულის
დასამზადებელი ნაწლავები; ხელჯოხები;
ბავშვის სატარებელი ღვედები და ჩანთები;
ატაშე-კეისები; ზურგჩანთები; ცხოველების
ტანსაცმელი; სადავეები, საბელები და აღკაზმულობა შინაური ცხოველებისა და ცხოველებისათვის; პორტმონეების კარკასები; ყველაფერი, შემავალი მე-18 კლასში.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა. შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის,
რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის,
„ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების შემცვლელების ან პლასტმასის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; გასაბერი
ბალიშები; გასაბერი ლეიბები; გასაბერი ბალიშები; საძილე ტომრები; მძივების დეკორატიული ფარდა; საწოლის ფურნიტურა, არალითონური; საწოლის საკუთნო [თეთრეულის
გარდა]; სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; ზანდუკები, არალითონური; ბოთლის დასაცობი საკეტები, არალითონური; ბოთლების
ჩასაწყობი ძგიდეებიანი ყუთები; ბოთლის
კორპის საცობები; პლასტიკური ბარათი-გასაღები, კოდის გარეშე; სკივრები; ქარის ზანზალაკები; ტანსაცმლის დასაკიდი კაუჭები;
ტანსაცმლის საკიდრები; ტანსაცმლის საკიდის კაუჭები; ტანსაცმლის საკიდები; კონტეინერები, არალითონური (შენახვა, ტრანსპორტირება); ფარდის სამაგრები; ფარდის კაუჭები; ფარდის მიმმართველები; ფარდის რგოლები; ფარდის კარნიზები; ფარდის გორგოლაჭები; ფარდის დამჭერი ზონრები; დივანის
ბალიშები; პირსახოცის სარიგებელი მოწყობილობა; სადგომები შინაური ცხოველებისათვის; საწოლის, ავეჯის, კარების ფურნიტურა; ქარგები; მარაოები პერსონალური [არაელექტრული]; ხის, ცვილის, თაბაშირის ან
პლასტმასის ქანდაკებები; ბუხრის ეკრანები;
ყვავილის ქოთნის სადგამები; ჟარდინერები;
თაროები ქუდებისათვის; მაღალი სკამები
ჩვილებისათვის; სახლის არამნათი ნომრები,
არალითონური; სადგომები ოთახის ცხოვე-
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ლებისათვის; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები,
არალითონური; კარტოთეკის მოწყობილობა;
ბავშვის ჭოჭინები; საბავშვო მანეჟის ხალიჩები; გასაბერი სარეკლამო ნივთები; საფოსტო
ყუთები; წერილების თაროები; ჟურნალების
თაროები; ლეიბები; პლასტმასის შესაფუთი
კონტეინერები; ბალიშები; ჭურჭლის კარადები; კარადები; სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნები; აბრები; იარაღის ტარები; ხონჩები; მოწნული ნაწარმი; ფოტოსურათებისა და სურათის ჩარჩოები; პლასტმასის და/ან ხის დეკორატიული შემონაკერის ზოლები ფანჯრის
ფიტინგებთან გამოსაყენებლად; ცვილის,
პლასტმასის, ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, „ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების
შემცვლელების ორნამენტები და მორთულობა ფანჯრებისა და კარებისათვის; ჩასაკეტი
მომჭერები ჩანთებისათვის; გასაბერი თავის
მისაყრდნობები; პლასტმასის მოსართავები
საკვების ან საუზმის ყუთებისათვის; გასაღების დასაკიდი ან შესანახი ყუთები; წამლის
კარადები; გასაღების რგოლები და გასაღების
ძეწკვები, არალითონური; კარის საკეტები; სავარძლები; კალათები, არალითონური; საწოლები; მერხები [ავეჯი]; ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან; მოჩუქურთმებული ავეჯი; უჯრიანი კარადები; კომპიუტერის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი]; ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან; სკამები; ყუთები სათამაშოებისათვის; კორპის საცობები; ტანსაცმლის შესანახი ავეჯი; აკვნები; ბამბუკის შტორები;
შეზლონგები; საწერი მაგიდები; სუფრის გასაწყობი მაგიდა-ურიკები [ავეჯი]; თავმისადებები [ავეჯი]; გასაღებების დაფები; ბიბლიოთეკის თაროები; გამოსაწევი უჯრები; საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის,
არალითონური; მანეკენები; თაროები [ავეჯი];
ხის დასახერხი ჯოჯგინა; სასკოლო ავეჯი;
სკამები; დივნები; მაგიდები; სუფრის გასაწყობი დამხმარე მაგიდები; სუფრის გასაწყობი
დამხმარე მაგიდები; კომპიუტერის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი]; ქოლგის სადგარები;
სარწეველები; კარადები; განცხადებების დაფები; სადრენაჟო მილის პლასტმასის სარქვლები; ტუალეტის მაგიდები; ტაბურეტები;
დიდი ზომის სახელურიანი კალათები; ტანსაცმლის საკიდის კაუჭები; ხის ან პლასტმასის მისადგმელი კიბე; წამლის კარადები;
წყლის ნიჟარის მოსახსნელი საფარები; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არალითონური;
საიდენტიფიკაციო სანომრე ნიშნები, არალითონური; ღეროსებრი სამაგრები [ჭანჭიკები,
ხრახნები, შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები და ა.შ.], არალითონური; მანეჟები ბავშვებისათვის; ბრჭყალების ასალე-

სი ხის ნაკეთობა კატებისათვის; თაროები;
ფანჯრის შიდა დარაბები, ჟალუზები [ავეჯი];
ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის,
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის,
კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის,
„ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების შემცვლელების ან ცვილის, თაბაშირის, ან პლასტმასის ხელოვნების ნიმუშები, მცირე ზომის
ქანდაკებები და სტატუეტები და მცირე ზომის
მორთულობა და ორნამენტები; ბოთლის საცობები; ტაბლეტის ყუთები [ხის, პლასტმასის]; ფანჯრის შიდა დარაბები; ფანჯრის შიდა ჟალუზები; გამოსაცვლელი საგებები ჩვილისათვის; გამოსაცვლელი სადგარები ჩვილისათვის; ტურისტული საძილე ტომრები;
სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის,
არალითონური; ჟურნალების სადგარები;
პლასტიკური გასაღები-ბარათები, კოდის გარეშე; ხონჩები, არალითონური; საბავშვო მანეჟის ხალიჩები; მრგვალი სახელურები, არალითონური; ყველაფერი, შემავალი მე-20
კლასში.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის ან დაფარულის გარდა);
სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბავშვო გადასატანი
აბაზანები; კალათები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ტოლჩები; გალიები, ვოლიერები
ფრინველებისათვის; ბლენდერები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, არაელექტრული;
საუთოებელი ფიცრები; ყელიანი ფეხსაცმლის
გასახდელი მოწყობილობა; ბოთლის გასახსნელები; კერამიკის, ფაიფურის, მინის, ბროლის, ქაშანურის, ტერაკოტასა და პორცელანისაგან დამზადებული ბოთლის საცობები;
ბოთლები; თასები; სასაპნეები; პურის დასაჭრელი დაფები; სათლები, ბადიები; დეკორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა და
სხვა ჭურჭლისათვის; შინაური ცხოველების
გალიები; ნამცხვრის ფორმები; ვაფლის
ფორმები; სანთლის საქრობები; სასანთლის
როზეტები; სასანთლეები; ბონბონიერები; სავარცხლის ბუდეები; ფაიფურის სამშვენისები,
ფაიფურის ნაწარმი; ჩხირები საკვებისათვის;
ტანსაცმლის საკიდები; ტანსაცმლის გასაჭიმი საკიდები; დასასუფთავებელი ჩვრები; გრაფინის სადგამები; კოქტეილის ღეროები; ყავის
ფილტრები; ყავის ხელსაფქვავები; ყავის მადუღარები; ყავის სერვიზები; ყავადნები; ელ-
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ექტრული სავარცხლები; სავარცხლები ცხოველებისათვის; ტოპრაკი-შპრიცები; ფორმები
კულინარიისათვის; საკვების მოსამზადებელი
ჭურჭელი; შამფურები; საყინულე; პორტატული საყინულეები; საკვები პროდუქტის გასაცივებელი საოჯახო მოწყობილობები თბოგადამცემი დენადი გარემოთი; შტოპორები; კოსმეტიკური ჭურჭელი; ჭურჭლის თავსახურავები; კაშპო; ქაშანურის ჭურჭელი; ფინჯნები;
დასაჭრელი დაფები სამზარეულოსათვის;
გრაფინები; ფრიტიურის ჭურჭელი, არაელექტრული; საპნის დასადებები; საპნის დოზატორები; სასმელი მათარები, ჭიქები, სარწყულებლები, ჭურჭელი; თეთრეულის საშრობები; სანაგვე ყუთები; კვერცხის ჩასადებები; საკვებურები ცხოველებისათვის; ყვავილის ქოთნები; ბუზის დამჭერები; საყოფაცხოვრებო
ხელთათმანები; ბოკალები; სახეხელა; შესაწვავი ცხაურები, არაელექტრული; ჭურჭელი
თბოიზოლაციით; ბავშვის საწოვარა ბოთლების არაელექტრული შემთბობები; ყვავილებისა და მცენარეების დამჭერები; სწრაფსახარში ქვაბები; საყინულე ვედროები; საყინულე ფორმები; საუთოებელი ფიცრის შალითები; სურები; ჩაიდნები; დანის საყრდენები;
ფაიფურის მრგვალი სახელურები; მბრუნავი
ლანგრები; ლიქიორის სერვიზი; საუზმის ჩასადები კოლოფები; მენიუს სადგარები; კარდალები; მოსარევი კოვზები; შვაბრები; ხელსახოცის საკიდები; ხელსახოცის რგოლები;
წურწურას საცმები; პატარა საწმენდი ბალიშები; ტაფები; ქაღალდის თეფშები; ცომის დანები; პილპილის საფქვავები; სასაკმევლეები
კეთილსურნელის, არომატული ნივთიერებების, ეთერზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებებისათვის; სუნამოს პულვერიზატორები;
პიკნიკის კალათები; ყულაბები; ქოთნის სახურავები; საკვების დასამზადებელი ჭურჭელი;
საკვების წნევის ქვეშ დასამუშავებელი მოწყობილობა; სანაგვე ურნები; სამარილეები;
საპილპილე; ქოთნები; ლამბაქები; ნიჩბები; პატარა საწმენდი ბალიშები; საპარსი ფუნჯები;
პერანგის გასაჭიმი საკიდები; ფეხსაცმლის
ჯაგრისები; ფეხსაცმლის კაწაპები; ფეხსაცმლის კალაპოტები; ცხრილები; საყოფაცხოვრებო კვამლშთამნთქმელები; საპნის დამჭერები; საწვენეები; სანელებლების ჭურჭელი;
ღრუბლის დამჭერები; ღრუბლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; საპარსი ფუნჯის
დამჭერები; ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
ქანდაკებები; ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები; ქაფქირები; სასხურებლები ყვავილებისა და მცენარეებისათვის; მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი; სახურავიანი ლუდის კათხები; ჩაის დასაყენებელი ბურთულები; საჩაიე
კოლოფები; ჩაის დასაყენებლები; ჩაის სერვიზები; ჩაის დასაყენებელი ქეთლები; ტუალე-
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ტის ჯაგრისები; ტუალეტის საკუთნოს ნესესერები; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები;
ტუალეტის ღრუბლები; ტუალეტის ქაღალდის
სარიგებლები; ტუალეტის საკუთნო; კბილის
ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, ელექტრული; კბილსაჩიჩქნის დამჭერები; კბილსაჩიჩქნები, ტანტრაბეჩები; პირსახოცის დასაკიდი
ღეროები და რგოლები; სანაგვე ყუთები; შინაური ცხოველების ტუალეტები; ლანგრები,
საოჯახო; ლანგრის სადგამები; შარვლის საუთოებელი წნეხები; შარვლის გასაჭიმი საკიდები; თერმოსები; ტუალეტის საკუთნოს
ნესესერები; ვაზები; სავაფლეები და ბლითების ტაფები, არაელექტრული; კულინარიული
და საცხობი ტაფები, არაელექტრული; სარეცხი დაფები; სარეცხი ვარცლები; წურწურები;
სარწყავი მოწყობილობები; ცვილით გაპრიალების სამარჯვები; ფაიფურის, კერამიკის ან
მინის ხელოვნების ნიმუშები; დეკორატიული
საშვენისები კერამიკის, ფაიფურის, მინის,
ბროლის, ქაშანურის, ტერაკოტასა და პორცელანისაგან დამზადებული ფანჯრებისა და
კარებებისათვის; საკვების ჩასადები ყუთები
და კონტეინერები; სათაგურები; კბილების
გასაწმენდი ძაფები; საუზმის ჩასადები კოლოფებისა და საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულოს კონტეინერების ზონრები/ღვედები; არომატული და სურნელოვანი ნივთიერებების კონტეინერები; გასაცივებელი ჭურჭელი; მინის
სათავსები; ცოცხები; ჯაგრისის ნაწარმი; საკარაქეები; საკარაქის თავსახურავები; ქვაბები; საწმენდი ინსტრუმენტები [ხელით სამართავი]; სარეცხის სამაგრები; პორტატული
საყინულეები, არაელექტრული; ნამცხვრის
კოლოფები, ყუთები; სამზარეულო საკუთნო,
არაელექტრული; წარბების ჯაგრისები; ფეხსაცმლის ჯაგრისები; სახელურიანი ტაფები;
ძაბრები; ბაღში სამუშაო ხელთათმანები; მინის სათავსები [კონტეინერები]; თერმოჭურჭელი; პუდრის ბუმბულა; შეიკერები; თუშფალანგები, არაკეთილშობილი ლითონებისაგან; მრავალფუნქციური ტილოები და ქაღალდები საოჯახო და სამზარეულო მიზნებისათვის; სათქვეფლები, სადღვებლები, არაელექტრული; ყინულისა და ყინულიანი სასმელების მოსამზადებელი ლითონის ჭურჭელი;
ნამცხვრის [ბისკვიტის] დასაჭრელი დანები;
პატარა გრაფინები და უსკურები ზეთისა და
ძმრისათვის; ჩვრები; კოქტეილის შეიკერები;
საპუდრეები; აბების და ტაბლეტების ყუთები;
ხის ან პლასტმასის საფარები პაპიროსის ქაღალდის ყუთებისათვის; კბილის ჯაგრისების
დამჭერები; სტომატოლოგიური ძაფების ხელმოსაკიდები; საყოფაცხოვრებო კონტეინერები; საყოფაცხოვრებო და საოჯახო საკუთნო;
ყავის სერვიზები [ჭურჭელი]; ყავადნები, არაელექტრული; სამზარეულოს კონტეინერები;

#23 2013 12 10

sasaqonlo niSnebi
პირსახოცის საკიდები; პირსახოცის რგოლები; მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი, დანების,
ჩანგლებისა და კოვზების გარდა; კეისები და
ყუთები, საყოფაცხოვრებო და საოჯახო მიზნებისათვის; აბების ყუთები [ხის, პლასტმასის]; გრიმის მოსაცილებელი საშუალებები;
საწრუპელები; დეზოდორატორები პირადი
მოხმარებისათვის; სანაგვე კალათები; ჯამები, ბადიები; ლუდის კათხები; კონტეინერები
თბოიზოლაციით; სასმელის ჭურჭელი თბოიზოლაციით; ოთახის აკვარიუმი; ჩაიდნის
თავსახური; ელექტრული მოწყობილობები
მწერების მოსაზიდად და მოსაკლავად; ამულეტები; ყველაფერი, შემავალი 21-ე კლასში.
22 _ ბაგირები, ბაწრები, თოკები, ბადეები,
კარვები, ჩარდახები, ბრეზენტი, იალქნები და
ტომრები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; დასატენი მასალა (რეზინისა და
პლასტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო
ბოჭკოვანი ნედლეული; ბოთლის შალითები;
ბოთლის ჩალის ჩასადებები ან შემოწნულობა;
ჰამაკები; შესაკრავი ან შესაფუთი შემოსაკრავები, არალითონური; სატრანსპორტო საშუალებების გადასაფარებლები [მოურგები]; შემოსაკრავები, არალითონური, შესაკრავად ან
შესაფუთად; დასატენი მასალა, არა რეზინის
ან პლასტმასის; ასაწევი ფანჯრის ზონრები;
ყველაფერი, შემავალი 22-ე კლასში.
23 – ნართი და ძაფები; ბამბის ძაფი და ნართი;
საქარგავი ძაფები და ნართი; საკერავი ძაფი
და ნართი; ნართი; შალის ნართი; შალის ძაფი;
ყველაფერი, შემავალი 23-ე კლასში.
24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, მატერია, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხვირსახოცები; ხელსახოცები; საწოლის გადასაფარებლები; მაგიდის გადასაფარებლები; ალმები; აბაზანის თეთრეული; ლოგინის
თეთრეული; საწოლის გადასაფარებლები; საბნები; ქსოვილის ფარდები; ტილო; ავეჯის
ქსოვილის გადასაკრავები; ავეჯის პლასტმასის საფარი; ბალიშისპირები; პორტიერები;
ქსოვილი ცხოველის ტყავის იმიტაციით;
პირსახოცები; დროშები; ტუალეტის ხელთათმანები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების
თეთრეული; ქსოვილის იარლიყები, ეტიკეტები; გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილის ხელსახოცები; ჭურჭლის ქვეშსადებები; ლეიბისპირები; ტუალეტის ხელთათმანები; კოღოებისაგან დამცავი ბადე; ფარდები; ბალიშისპირები; პლასტმასის ქსოვილები [ქსოვილის
შემცვლელები]; დალიანდაგებული საბნები;
სამგზავრო პლედები; ზეწრები [ქსოვილი];
სუდარები; აბრეშუმი; აბრეშუმის ნაწარმი;
საძილე ტომარა [ზეწარი]; მაგიდის თეთრეული; მაგიდის ქვეშსაფენები; სუფრის ხელსახოცები; გობელენი; ავეჯის გადასაკრავი ქსო-

ვილები; ქსოვილის შპალერი; ლოგინის საკუთნო; ხელსახოცების ან ხელსაწმენდების
დამჭერის შალითები; კარის სახელურის შალითები; ტუალეტის დასაჯდომების საფარები; ტუალეტის უნიტაზის სახურავის შალითები; ფარდის ქსოვილის დამჭერები ან დასამაგრებლები; ქვეშსაფენები გრაფინისათვის
[მაგიდის თეთრეული]; ბამბის ქსოვილი; ლოგინის გადასაფარებლები; ქსოვილები საფეიქრო ნაწარმისათვის; ქსოვილის კოსმეტიკური
პირსახოცები; ქეჩა, ფეტრი; თივთიკი; ქერელის ქსოვილი; მაგიდის სუფრები, არა ქაღალდის; ხავერდი; შალის ქსოვილები; გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილის ხელსახოცები;
პაპიროსის ქაღალდის ყუთების ქსოვილის
გადასაფარებლები;
ქსოვილის
საფარები
კარის სახელურებისათვის; ქსოვილის შალითები შინაური ცხოველების ბოთლებისათვის;
დასახელების ეტიკეტები; მოქსოვილი ეტიკეტები; ქსოვილის ან აბრეშუმის ტომსიკები
ამულეტებისათვის; ტუალეტის სახურავზე
მორგებული ქსოვილის შალითა; ქსოვილის
პირსახოცები; სახიანი თეთრეული; ყველაფერი, შემავალი 24-ე კლასში.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
წინსაფრები; პლაჟის კოსტიუმები; საბანაო
კოსტიუმები; სპორტული ტანსაცმელი; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი; ხელთათმანები; უთითო თათმანი; ქამრები; ტანსაცმელი ბავშვების, ქალებისა და მამაკაცებისათვის; ჩვილის ტანსაცმელი; ბავშვის შარვლები [ტანსაცმელი]; საბავშვო გულსაფრები, არა ქაღალდის; საცვლები; ტანსაცმელი ძილისათვის და პიჟამოები; აბაზანის ხალათები; აჭიმები; ქუდები; კეპები; ქუდის წინაფრები; ბერეტები; ქამრები; აბაზანისა და საშხაპე ქუდები; მუფტები; საყურისები; ყელსახვევი ნივთები; ჰალსტუხები; შარფები; ყელსახვევები;
ჰალსტუხი-პეპელა; წინდები და მაღალყელიანი წინდები; ქამარი-ბანდაჟები; წვივსაკრავები; წინდების, მაღალყელიანი წინდებისა და
ქამარი-ბანდაჟის აჭიმები; ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი; საშინაო ფეხსაცმელი;
პლაჟის ფეხსაცმელი; მასკარადის კოსტიუმები; სამუშაო სახელოები; თავშლები; ბანდანები [ყელსახვევი, თავსაფარი]; საბანაო სანდლები; საბანაო ჩუსტები; სათხილამურო ფეხსაცმელი; ჩექმები; აჭიმები; ბიუსტჰალტერები,
აზღუდები; ბრიჯები; ლიფები; მანტოები; მანჟეტები; ბეწვის მოსასხამები; შუბლსაკრავები
[სამოსი]; თავსაბურავი; ქურთუკები; ჯერსის
ტანსაცმელი; პერანგის გულისპირები; ნაქსოვი ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი; პალტოები; კალსონები; პარკა; პულოვერები; სანდლები; ყელსახვევები; შალები; პერანგები; კომბინაცია [ქვედა საცვალი]; ბლუზები, ბლუზონები; გეტრები; ყელიანი სპორტული ფეხსაც-
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მელი; ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის;
კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმი; მოკლესახელოიანი მაისურები; შარვლები; საცვლები;
უნიფორმა; ჟილეტები; კომბინიზონები წყლის
თხილამურებზე სასრიალოდ; მანჟეტები; ქალის საცვალი; ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი;
კორსაჟები [ქალის თეთრეული]; ტანმოვარჯიშის ტანსაცმელი; შარფები; პლაჟის კოსტიუმები; ველოსიპედისტის ტანსაცმელი; ყველაფერი, შემავალი 24-ე კლასში.
26 _ მაქმანი და ნაქარგობა, თასმა და ლენტები; ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცებიანი ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები; ხელოვნური ხილი;
ხელოვნური გირლანდები, ყვავილწნულები;
ღილი-ემბლემები; ამოსაცნობი ნიშნები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ჩანთის ელვა-შესაკრავები; ბრასლეტი-სამაგრები პერანგის სახელოსათვის;
თმის შესაკრავი ლენტები; თმის სამაგრები;
ქამრის ბალთები; ბლუზის, კორსაჟის შესაკრავები; თმის რკალურები; საკერავი საკუთნოს ყუთები; სანემსეები და ყუთები ნემსებისათვის; აშურმა; ტანსაცმლის გასაწყობი
დაწნული ზონარი, ყაითანი; ბროშები; აბზინდები; ფეხსაცმლის ბალთები; სანემსე ბალიშები; ქინძისთავის ბალიშები; გახურებით მისაწებებელი საკერებლები საფეიქრო ნაწარმის შესაკეთებლად; ფეხსაცმლის შესაკრავები; ელვა-შესაკრავები; ტანსაცმლის შესაკრავები; აჭიმის შესაკრავები; ხელოვნური ყვავილების გვირგვინები; ოქრომკედის ნაქარგობა;
გალანტერეა; თმის შესაკრავები; თმის შესაღები ქუდები; თმის არაელექტრული ბიგუდები, ხელის სამარჯვის გარდა; თმის დასახვევი
სარჭები; თმის სამაგრები; თმის ბადე; თმის
მოსართავები; თმის სარჭები; ქუდის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; კორსეტის შესაკრავები;
საქსოვი ჩხირები; ფეხსაცმლის მოსართავები,
კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ორდენის ლენტები; როზეტები;
საკერავი ნემსები; სათითეები; ფეხსაცმლის
კაუჭები; ფეხსაცმლის ზონრები; ფუნჯები;
პომპონები; შალის ზონრები; ელვა-შესაკრავები; ელვა-შესაკრავები; „ცხენის კუდის“ მომჭერები; ინგლისური ქინძისთავი; ბავშვის
გულსაფრებისა და წინსაფრების მომჭერები
და შესაკრავები; ჟაბო [მაქმანი]; აპლიკაციები; ბავშვის სატარებელი სადავეები; ღილები;
საყელოს გასამყარებელი ელემენტები; პაპილოტები; თმის შესაღები ქუდები; პარიკები;
ყალბი თმა; ყველაფერი, შემავალი 26-ე კლასში.
27 _ ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი
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და გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო); ავტომობილის ნოხები; სააბაზანოს ნოხები;
იატაკის საფარი; ფეხსაწმენდები; ლეიბები
ტანვარჯიშისათვის; ლეიბები ტანვარჯიშის
დარბაზებისათვის; კედლის მოსაფარდაგებელი მასალა, ქსოვილისაგან დამზადებულის
გარდა; იატაკის ვინილის საფარი; შპალერი;
ვინილის შპალერი; ქსოვილის შპალერი; შპალერის ტრაფარეტები; საგებები თამაშისათვის; პლაჟის საგებები; ყველაფერი, შემავალი
27-ე კლასში.
28 _ სათამაშოები, თამაშობები და სათამაშო
ნივთები; თოჯინები; პლუშის სათამაშოები;
დათუნიები; სათამაშო ფიგურები და სათამაშო ნაკრებები; საქონელი ტანვარჯიშისა და
სპორტისათვის; ბურთები და ბუშტები; სადღესასწაულო მორთულობა და ორნამენტები;
ნაძვისხის მორთულობა და მოსართავები;
წვეულების სამახსოვრო სუვენირები; სათამაშო მანქანები; ელექტრომანქანები (სათამაშოები); სერფინგის დაფები; სნოუბორდები;
ციგურების პირები; ციგურები; სკეიტბორდები; დამცავი სადებები და წვივის დამცავები
სპორტისა და თამაშებისათვის; ჰაერის პისტოლეტები [სათამაშოები]; ნარდი; სათამაშო
ბურთები; ზანზალაკები საახალწლო ნაძვისხისათვის; ბილიარდის ბურთები; ბილიარდის
მაგიდები; ასაწყობი კუბიკები [სათამაშოები]
მაგიდის თამაშები; კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა]; ციგურებიანი ფეხსაცმელი;
ბოულინგის მოწყობილობები და დანადგარები; კონსტრუქტორები; შანდლები საშობაო
ნაძვისხისათვის; შაშის დაფები; შაში [თამაში]; ჭადრაკი; ჭადრაკის დაფები; ხელოვნური
საშობაო ნაძვისხეები; საშობაო ნაძვისხის
საყრდენები; ფოკუსის საჩვენებელი მოწყობილობები; კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა]; კამათლის გასაგორებელი ჭიქები; დარტსი; კამათლები; თოჯინას საწოლი; თოჯინას
ტანსაცმელი; თოჯინას სახლები; თოჯინას
ოთახები; დომინო; შაშის დაფები; შაში [თამაში]; ჰანტელები; იდაყვის დამცავები [სპორტის საკუთნო]; ესპანდერები; კარუსელები;
თოჯინას საწოვარა ბოთლები; თევზსაჭერი
ნემსკავები; სათევზაო აღჭურვილობა; საცურაო ლასტები; სათევზაო ტივტივები; მფრინავი დისკოები [სათამაშოები]; ავტომატური
თამაშები; ჩოგნები; სათამაშო აპარატები; ვიდეოთამაშის აპარატები; პორტატული თამაშები თხევადკრისტალური ეკრანით; სათამაშო დარბაზების ვიდეოთამაშის აპარატები;
გოლფის ჩანთები; გოლფის ყვანჯი [კლაბი];
გოლფის ხელთათმანი; ხელთათმანები თამაშისა და სპორტისათვის; სახუმარო სათამაშოსიურპრიზი; ფრანის თოკის დასახვევი სამარჯვები; ფრანები; სამუხლეები [სპორტის საკუთნო]; მაჯონგი; სათამაშო ბურთულები; მა-

#23 2013 12 10

sasaqonlo niSnebi
რიონეტები; თეატრალური ნიღბები; საკარნავალო ნიღბები; მოძრავი ან მოძრავნაწილებიანი სათამაშოები; სატრანსპორტო საშუალებების მცირე ზომის მოდელები; წვეულების
სამახსოვრო სუვენირები; დამცავი სადებები
[სპორტული აღჭურვილობის ელემენტები];
სალონური თამაშები; ასაფეთქებელი ფისტონები [სათამაშოები]; სათამაშო პისტოლეტები; სათამაშო ბურთები; მოძრავი თოჯინები;
ჩოგნები; ჟღარუნა სათამაშოები; თამაში რგოლებით; ცხენი-სარწეველები; გორგოლაჭიანი
ციგურები; სერფინგის იალქნიანი დაფები;
თხილამურები; ციგები [სპორტის საკუთნო];
ტობოგანი; საპნის ბუშტების გასაშვებები
[სათამაშო]; ბზრიალები [სათამაშოები]; ასახტომი ზამბარიანი დაფები; ველოტრენაჟორები; საცურაო აუზები [სათამაშოები]; საცურაო ლასტები; საქანელები; მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდები; სათამაშოები შინაური
ცხოველებისათვის; წყლის თხილამურები; სათამაშო საგნები ცურვისათვის, წყლის თამაშებისათვის, სპორტისა და აქტიური მოქმედებებისთვის; პლაჟის ბურთები; სათამაშო ავტომატები წინასწარი გადახდით; თხილამურებისა და სერფინგის დაფების შალითები;
ბინგოს ბარათები; პეპლების დასაჭერი ბადეები; ბანქო; კონფეტი; გორგოლაჭიანი ციგურები; ასაწყობი სურათი-თავსატეხები [პაზლები]; კალეიდოსკოპები; იალქნიანი დაფის
ანძები; სათევზაო ჩოგანბადეები; რადიომართვადი სათამაშო სატრანსპორტო საშუალებები; რულეტის ტრიალა; ფიფქებიანი ბურთები; წრიაპები; იაპონური ბანქო; საცურაო
ქურთუკები; საცურაო ქამრები; ტივტივები
აბაზანისა და ცურვისათვის; მოტივტივე სამარჯვები ცურვისათვის; ცურვის შესასწავლი
ფრთები; ქაღალდის ქუდები წვეულებისათვის; ვიდეოაპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის; აპარატები ბოდიბილდინგისათვის;
ჩიპები აზარტული თამაშებისათვის; პლუშის
სათამაშოები; სკრეჩ-ბარათები ლატარიის სათამაშოდ; მცირე ზომის მოდელების ნაკრებები; პაჩინკო; საცურაო აუზები [სათამაშოები]; მარიონეტები; სლოტ-აპარატები [სათამაშო ავტომატები]; დათუნიები; ყველაფერი, შემავალი 28-ე კლასში.
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი
და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბა, ხილის საწებლები; კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები
და საკვები ცხიმები; ბულიონები; ბულიონის
კონცენტრატები; მახარშები; ნახარშის კონცენტრატები; ნაღების კარაქი; ხიზილალა;
ყველი, ყველის მსუბუქი საუზმეული; რძის
ნაწარმი; თევზისგან დამზადებული საკვები
პროდუქტები; თევზეული, საკვები; სარკალით

დაფარული ხილი; გაყინული ხილი; ხილის
ჩიპსები; მარგარინი; კონფიტიური; ხორცის
ჟელე; ხორცის კონსერვები; რძიანი სასმელები; დაკონსერვებული სოკო; დამუშავებული
კაკალი; პაშტეტი (ღვიძლის); არაქისის კარაქი; არაქისი, დამუშავებული; მუხუდო, დაკონსერვებული; ხილის ცედრა; კარტოფილის
ჩიპსები; კარტოფილის ხრაშუნა; კარტოფილის მაჭკატები; სალათები; კომბოსტოს მწნილი; სოსისი; ქუნჯუთის ზეთი; წვნიანის მოსამზადებელი შედგენილობები; წვნიანები;
ტოფუ; ბოსტნეულის სალათები; ბოსტნეულის
წვნიანები; ათქვეფილი ნაღები; იოგურტი;
სწრაფი კვების ნაწარმი; კერით შეკაზმული
საკვები პროდუქტი; სწრაფი კვების პაკეტები;
საუზმეული; ზღვის წყალმცენარეები (საკვები); დამუშავებული და დაკონსერვებული
ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ბეკონი; ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები; კაკაოს კარაქი; ძეხვეული; გუფთა;
სარკალით დაფარული ხილი; თევზის კონსერვები; ხილის ჟელე; ხილის სალათები; ხილის კონსერვები; სიმინდის ზეთი; ზეითუნის
ზეთი; ქიშმიში; პომიდვრის პასტა; ბოსტნეულის კონსერვები; თევზი და ზღვის პროდუქტები (არა ცოცხალი); დამუშავებული და დაკონსერვებული თევზი და ზღვის პროდუქტები; თევზისა და ზღვის პროდუქტების კონსერვები; ზღვის პროდუქტების კულინარული ცილისაგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ალგინატები კულინარიისათვის; დაკონსერვებული პარკოსნები; რძის კოქტეილი;
რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემცველობით;
ფერმენტირებული ბოსტნეულის საკვები [კიმჩი]; დამუშავებული თესლი; ქუნჯუთის ზეთი;
ტაჰინი [ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა];
შებრაწული წყალმცენარეები; დო; საკვებად
მომზადებული ალოეს ვერა; თევზის დამუშავებული ქვირითი; ფრინველის ბუდეები
[საკვები]; შემჟავებული რძის სასმელები; ყველაფერი, შემავალი 29-ე კლასში.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურფურთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული; გალეტები; ნამცხვრის პუდრი; ნამცხვრის მოსართავები, საკვები; არომატიზატორები ნამცხვრებისათვის; ბრინჯის კვერები; ტკბილეული
და კანფეტები; შოკოლადი; შოკოლადის რძიანი სასმელები; შოკოლადის სასმელები; საშობაო ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო
ნაწარმი; კაკაოს სასმელები რძით; კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს სასმელები; ყავის სასმელები;
ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის შემც-
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ველებად გამოსაყენებელი ნარევები და პრეპარატები; ყავაზე დამზადებული სასმელები;
ბისკვიტები; ბატიბუტი; სიმინდის ფანტელები;
ნაყინი; კერი; მოხარშული კრემი რძითა და
კვერცხით; მარცვლეულის ფანტელები; არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; მარმელადი [საკონდიტრო ნაწარმი]; თაფლაკვერები; ვაჟინი;
ნაყენები, არასამკურნალო; კეტჩუპი; ძირტკბილა; პასტილა; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის
საოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენილობები; ბლინები; პასტილა; საკონდიტრო ნაწარმი; ღვეზელა; წიწაკა; პიცა; პუდინგები; რავიოლი; ფუტკრის რძე; შაქარი; ვასაბის პასტა; სოიას საწებელა; მაკარონის ნაწარმი, ატრია და ვერმიშელი; ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული ატრია (იაპონური);
სუში; ვანილი; ვაფლი; გაყინული იოგურტი;
პრეცელი (ხრაშუნა მარილიანი ნამცხვარი);
საუზმეული; ნუშის საკონდიტრო ნაწარმი;
არომატიზატორები საკვებისათვის; ნაყინის
შემკვრელი ნივთიერებები [საკვები ყინული];
ფუნთუშები; ერბოზელილი ფუნთუშები; ნამცხვრები; კარამელი [კანფეტი]; საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო; სიმინდის ფქვილი; კრეკერები; საკვები ყინული; ბადაგი; ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური; მაკარონის ნაწარმი;
მარციპანი; მაიონეზი; შვრიის ფქვილი; წიწაკა
[საკმაზი]; ღვეზლები; სოუს-სანელებლები;
ორცხობილები; სუფრის მარილი; სენდვიჩები;
პომიდვრის საწებელა; საკაზმები; ხილის ნაყინი; სპაგეტი; კანფეტები; ხილ-კენკრის ტორტები; ხორბლის ფქვილი; სალათის საკაზმები; ხორცის წვენი [საწებელა]; სოუსი მაკარონისათვის; ატრიაზე დამზადებული საკვები;
მარცვლეულის საუზმეული; ბრინჯის საუზმეული; ხილის ნაყინი; სიმინდის ფანტელები;
სიმინდის ფქვილი; სიმინდის ღერღილი;
შვრიის ფანტელები; კულინარიაში გამოსაყენებელი გლუკოზა; მარცვლეულის მაღალპროტეინიანი ბატონები; ფქვილი; ხორცის
საწებლები; მუსის დესერტები; შვრიაზე დამზადებული საკვები; სოიას ცომი [საკაზმი];
ჩაის სასმელები; მწვანილეული [საკაზმები];
წებოვანა დანამატები კულინარიული მიზნებისათვის; ყველაფერი, შემავალი 30-ე კლასში.
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ბოსტნეულის სასმელები და ბოსტნეულის წვენები; ვაჟინები,
კონცენტრატები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; იზოტონიკური
სასმელები; ხილის ნექტარი [უალკოჰოლო];
გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები; გაზიანი სასმელების დასამზადებელი
ფხვნილები; სოდიანი წყალი; ვაჟინები სასმე-
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ლებისათვის; სუფრის წყალი; წყალი [სასმელი]; შრატზე დამზადებული სასმელები;
უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელები;
კოქტეილები [უალკოჰოლო]; აპერეტივები
[უალკოჰოლო]; მინერალური წყალი; თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები;
ხილისა და იოგურტისაგან დამზადებული
სასმელები; გაზიანი წყალი; შარბათი [სასმელი]; ნუშის რძე [სასმელი]; ალოე ვერას
სასმელები [უალკოჰოლო]; ტომატის წვენი
[სასმელები]; ყველაფერი, შემავალი 32-ე
კლასში.
33 _ ბრინჯის სპირიტი; ალკოჰოლიანი სასმელები [ლუდის გარდა]; აპერიტივები; ხილის
შემცველი ალკოჰოლიანი სასმელები; ბრენდი; სიდრი; კოქტეილები; ლიქიორები; საკე;
სპირტიანი სასმელები; ვისკი; ღვინო; გამოხდით მიღებული სასმელები; ჯინი; რომი; არაყი; ვაშლის ღვინო; წინასწარ შერეული სასმელები ლუდზე დამზადებულის გარდა; ყველაფერი, შემავალი 33-ე კლასში.
34 _ თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი;
საფერფლეები; სიგარეტის ქაღალდი; სიგარის ყუთები; პორტსიგარები; სიგარის ბოლოს
საჭრელი სამარჯვები; მუნდშტუკები სიგარისათვის; სიგარეტის ფილტრები; სიგარეტის
მუნდშტუკის სატუჩეები; მუნდშტუკები სიგარეტისათვის; სიგარეტის ჰილზები; სიგარეტები; სიგარეტები თამბაქოს შემცველებით;
სიგარილოები; სიგარები; სიგარეტის ფილტრები; დამტენიანებელი კოლოფები სიგარებისათვის; სანთებლები; ასანთის კოლოფები;
საასანთეები; ასანთი; ჩიბუხის გასაწმენდი
მოწყობილობები; ჩიბუხის სადგარები; ჩიბუხები; თამბაქოს ქისები; საბურნუთეები; თამბაქოს ჭურჭელი; ყველაფერი, შემავალი 34-ე
კლასში.
35 – საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და საქონლის ფოსტით შეკვეთის მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია მასპინძლის სუვენირებითა და სადღესასწაულო მორთულობებით, საჩუქრებითა და სიახლეებით, საპნებით,
პარფიუმერიით, ეთერზეთებით, კოსმეტიკით,
თმის ლოსიონებით, თმის მოვლის საშუალებები; ტუალეტის საკუთნოთი, კბილის
ფხვნილებითა და პასტით, პერსონალური ჰიგიენური ნაწარმით, წმენდის, გაპრიალებისა
და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატებით,
სარეცხი საშუალებებით, მანიკურის იარაღით, ფრჩხილის მოვლის საშუალებებით,
ფრჩხილის გასაპრიალებლით, ფრჩხილის
ლაკით, ხელოვნური ფრჩხილებით, დიეტური
ნაწარმით, ბავშვთა კვებით, სანიტარული
პრეპარატებით, პატრუქებითა და სანთლებით,
გასანათებელი კვარებით, ტექნიკური ზეთებითა და საპოხებით, საღებავის ზეთებით, მჭრე-
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ლი ნაკეთობით, ქაშანურის ჭურჭლით, მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრებით, საპარსი ინსტრუმენტებით, სამართებლებით, საოჯახო და
სამზარეულო მანქანები და მანქანა-იარაღებით, ხელის იარაღები, ფირებით, ფოტოაპარატებით, ფოტოფირფიტებით, ვიდეო ჩამწერებით, აუდიო და ვიზუალური ნაწარმით, აუდიო და ვიდეო ლენტებით, ჩანაწერებითა და
დისკებით, ხმისა და/ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი ხელსაწყოებითა და აპარატებით, ტელევიზორებით,
კასეტური პლეერებით და/ან ჩამწერებით, ვიდეო კასეტური ან დისკური პლეერებით და/ან
ჩამწერებით, რადიოებით, ტელეფონებით, უსადენო ტელეფონებით, მობილური ტელეფონებით, მობილური ტელეფონების ბუდეებით,
ტელეფონების ზონრებითა და მორთულობით,
ზარის ამომცნობებით, საანგარიშო მანქანებით, კალკულატორებით, ელექტრონული და
კომპიუტერული თამაშებით, კინოფილმებით,
გასანათებელი საშუალებებით, ვენტილატორებით, საკვების დასამზადებელი საკუთნოთი, ნამცხვრისა და ცომეული ნაწარმის ფორმებით, ტოსტერებით, ღუმელებით, სამზარეულოს საკუთნოთი, საკვებისა და სასმელების
დასაწყობი და შესანახი ჭურჭლითა და კონტეინერებით, კვებისას გამოსაყენებელი ჩხირებით, მჭრელი ინსტრუმენტებით, ქაშანურის,
ფაიფურის, ბროლის, მინანქრის ნაწარმით,
ვერცხლეულით, მინის, ტერაკოტას, თიხის,
კერამიკის ნაწარმით, თმის საშრობებით, ლამპებით, ლამპის აბაჟურებითა და მათი ნაწილებითა და ფიტინგებით, საბავშვო ეტლებით,
ჰაერბურთებით, ველოსიპედის საყვირებით,
საათებისა და მაჯის საათების აქსესუარებით
და მათი ნაწილებითა და ფიტინგებით, ძვირფასეულობითა და მისი იმიტაციით, სამკაულებით, ძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული ან მიტკეცილი ნაწარმით, მუსიკალური
ზარდახშებით, მუსიკალური ინსტრუმენტებით, სურათებით, ფოტოსურათებით, საკანცელარიო ნაწარმით, ქაღალდითა და მუყაოთი
და მათი ნაწარმით, მხატვრის საღებავებითა
და მასალებით, ფუნჯებით, საწერი ინსტრუმენტებით, ნაბეჭდი მასალით, წიგნებით, გაზეთებით, ჟურნალებითა და პერიოდული გამოცემებით, მისალოცი და საშობაო ბარათებით,
ბანქოთი, საფუთავებითა და შესაფუთი მასალით, სურათის ჩარჩოებითა და სადგამებით,
საკანცელარიო და საოჯახო მწებავი ნივთიერებებით, ტყავითა და ტყავის იმიტაციით, ჩანთებითა და ბარგის ჩანთებით, ხელჩანთებითა
და საფულეებით, ქოლგებით, ხელჯოხებით,
ავეჯით, სარკეებით, პალტოს საკიდებითა და
კაუჭებით, ყუთებითა და კონტეინერებით, საფირმო ფირფიტებით, მცირე საოჯახო საკუთნოთი, საოჯახო ან სამზარეულო ჭურჭლითა

და სათავსებით, სავარცხლებით, ღრუბლებით, ჯაგრისებით, საწმენდი საშუალებებით,
სათვალეებით, სათვალის ჩარჩოებით და მზის
სათვალეებითა და მათი ბედეებით და აქსესუარებით, ქსოვილითა და ქსოვილის ნაწარმით, საწოლის თეთრეულითა და მაგიდის
თეთრეულითა და გადასაფარებლებით, ხელსახოცებით, მაგიდის ქვეშსადებებით, ფურნიტურით, გალანტერეით, ცხვირსახოცებით,
ტანსაცმლით, ფეხსაცმლით, თავსაბურავით,
ღილებით, სამკერდეებით, ლენტებითა და ყაითნით, მაქმანითა და ნაქარგობით, თმის სარჭებითა და სამშვენისებით, აჭიმებით, ფეხსაცმლის მოსართავებით, ქუდის მოსართავებით, ელვა და ელვას ტიპის შესაკრავებით,
ნოხებით, ხალიჩებითა და ჭილოფებით, სათამაშოებით, თამაშებითა და თამაშობებით,
თოჯინებით, სტატუეტებით, სპორტის საკუთნოთი, საშობაო ნაძვისხის მოსართავებით,
საკვებითა და სასმელებით, საკონდიტრო ნაწარმით, ყვავილების ნაწარმით, ასანთით, სიგარებით, სიგარეტებითა და მწეველთა საკუთნოთი ვაჭრობა; უნივერსალური მაღაზიების
საცალო ვაჭრობის მომსახურება; უნივერსალური მაღაზიების ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება; ღამის მაღაზიების საცალო
ვაჭრობის მომსახურება; ღამის მაღაზიების
ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება;
სუპერმარკეტების საცალო ვაჭრობის მომსახურება; სუპერმარკეტების ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება; კომპიუტერიზებული ონ-ლაინ შეკვეთები დაკავშირებული
შერეული ასორტიმენტისა და შერეულ სამომხმარებლო საქონელთან; მზა ტანსაცმლის
მაღაზიებთან დაკავშირებული მომსახურება;
მზა ტანსაცმლის მაღაზიებთან დაკავშირებული ონ-ლაინ მომსახურება; ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობა (ელექტრონული კომერცია);
საქონლის წარდგენა მასობრივი ინფორმაციის გადაცემის საშუალებებით საცალო ვაჭრობის მიზნით; შეკვეთისა და გაგზავნის მომსახურება გლობალური კომპიუტერული ქსელის, მსოფლიო ქსელის, ინტერნეტის ან ელექტრონული ან კავშირის სხვა საშუალებებით; მესამე პირთათვის სხვადასხვა სახის საქონლის ერთად თავმოყრა (ტრანსპორტირების გარდა) იმისათვის, რომ მომხმარებელმა
მოხერხებულად დაათვალიეროს ან შეიძინოს
ეს საქონელი საცალო ვაჭრობის მაღაზიებში,
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, უნივერსალურ მაღაზიებში, ღამის მაღაზიებში,
მზა ტანსაცმლის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში, ან საფოსტო შეკვეთების კატალოგების, შერეული ასორტიმენტის კატალოგებით ან ვებ გვერდებზე, ტელევიზიით, სატელევიზიო შესყიდვის პროგრამებით, ან გლობალური კომპიუტერული ქსელის, მსოფლიო
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ქსელის, ინტერნეტის ან ელექტრონული ან
კავშირის სხვა საშუალებებით; რეკლამა; გამოფენებისა და ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის;
ტექსტების გამოქვეყნება; გაყიდვაში ხელშეწყობა; სარეკლამო სააგენტოები; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის მენეჯმენტი; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით; სასტუმროს საქმიანობის მართვა; ბაზრის კვლევა; გარე რეკლამა; პერსონალის დაკომპლექტება; სააგენტოები რეკლამისათვის;
რადიორეკლამა; ტელერეკლამა; ონ-ლაინ რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; მომარაგების
მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლისა
და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეებისათვის]; სარეკლამო დროის გაქირავება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის გაქირავება; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება;
რეკლამა ფოსტით; საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული ადმინისტრირება მესამე პირთათვის; კომერციული
ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისთვის;
საქონლის დემონსტრირება; მარკეტინგი; ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; სარეკლამო ფილმების წარმოება;
საზოგადოებრივი ურთიერთობის სფეროში
გაწეული მომსახურება; რეკლამა; სარეკლამო
მასალის გაქირავება; სარეკლამო სივრცის
გაქირავება; სარეკლამო დროის გაქირავება
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; ფოტოპირების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება;
საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის
გაქირავება; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; ვიტრინების გაფორმება; მესამე პირების საქონლისა და მომსახურების გასაღებაში ხელშეწყობა სავაჭრო
ნიმუშების გამოშვების საშუალებით; ყველაფერი, შემავალი 35-ე კლასში.
41 – გართობა; გასართობები; გართობის პარკები, თემატური პარკები; სათამაშო აპარატების მომსახურება; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; შოუს, კონცერტების, ცოცხალი წარმოდგენების, თეატრალიზებული წარმოდგენების, გამოფენების, სპორტული შეჯიბრებების, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოება
და წარდგენა; მიუზიკ-ჰოლები; კინოთეატრები; კაბარეები; კინოსტუდიები; დისკოთეკები;
კლუბის მომსახურება; წიგნების, ტექსტების,
ჟურნალების, გაზეთების და პერიოდული გამოცემების გამოცემა; ბიბლიოთეკები; გართო-
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ბის, გამოფენების, კონცერტების, შოუს, წარმოდგენების, სპორტის, თამაშების, დასვენებისა და კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბები; დასასვენებელ ბანაკებში გართობის ორგანიზება; განათლებასთან, გართობასთან, გასართობებთან, დასვენებასთან, სპორტთან და
კულტურასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება; ტელე-რადიო სანახაობები;
ტელე- და რადიო პროგრამების მონტაჟი; კინოფილმების და ვიდეოს წარმოება; კინოფირების, კინოფილმების, ვიდეოფილმების, ლაზერული დისკების, ვიდეო დისკებისა და
ციფრული მრავალმხრივი (ვიდეო) დისკების
გაქირავება; აუდიოჩანაწერების გაქირავება;
შოუ-პროგრამისა და სცენის დეკორაციების
გაქირავება; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები; კლუბები და დასასვენებელი ოთახები სამღერი აუდიო და ვიდეო აპარატებით;
სათამაშო და სასტუმრო ოთახები; სილამაზის
კონკურსების ორგანიზება; ცირკი; დაუსწრებელი სწავლება; გამრთობების სამსახური;
კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზაცია; აზარტული თამაშები;
ტანვარჯიშის სწავლება; მუზეუმებით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციები, გამოფენები]; ლატარეის ორგანიზება; ორკესტრით მომსახურება; მიღების პროგრამის შედგენა [გართობა]; სცენარისტების სამსახური; თეატრალური წარმოდგენები; ზოოპარკები; ციფრული
გამოსახულებების ფორმირება; პუბლიკაცია
მაგიდის ელექტრონული საგამომცემლო სისტემების გამოყენებით; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; თარგმნა [ჟესტების ენიდან]; პროფესიული ორიენტირება [რჩევები განათლებისა
და სწავლების სფეროში]; მიკროფილმირება;
მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; ღამის
კლუბები; ფოტოგრაფირება; ვიდეოფილმების
წარმოება; კარაოკეს უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული გამოცემების უზრუნველყოფა
[არაჩატვირთვადი]; ელექტრონული წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა; ვიდეოფილმების გადაღება; ბოულინგის კეგელბანი;
ბეისბოლის მოედნები ან სათამაშო დახურული მოედნები; ფილმების ონლაინ ჩვენება;
გასართობი მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქტიული თამაშების უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; არაჩატვირთვადი ინტერაქტიული თამაშების დროებითი
გამოყენების უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბები [გასაჯანსაღებელი და სხეულის ფორმის შესანარჩუნებელი ვარჯიში];
კინოფილმების წარმოება, გარდა სარეკლამო
ფილმებისა; კინოდარბაზებით მომსახურების
უზრუნველყოფა; ინფორმაცია აღზრდისა და
განათლების საკითხებში; გართობასთან და-

#23 2013 12 10

sasaqonlo niSnebi
კავშირებული ინფორმაცია; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ
ქსელში; სათამაშო აღჭურვილობისა და აპარატურის გაქირავება; გოლფის სათამაშო
მოედნებით უზრუნველყოფა; ელექტრონული
გამომცემლობის ონლაინ უზრუნველყოფა,
არაჩატვირთვადი; ტექსტების გამოცემა, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; დასვენების უზრუნველყოფა; დასვენებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; აუდიო და ვიდეო აღჭურვილობის გაქირავება; ვიდეოკამერების გაქირავება; კინოფირების გაქირავება; თეატრებისა და ტელესტუდიების გასანათებელი აპარატურის გაქირავება; კინოფილმების გაქირავება; კინოპროექტორებისა და კინოაღჭურვილობის გაქირავება; რადიო და ტელემიმღებების გაქირავება; შოუ-პროგრამის დეკორაციების გაქირავება; აუდიოჩანაწერების გაქირავება; სპორტული ინვენტარის გაქირავება
გარდა
სატრანსპორტო
საშუალებებისა;
სპორტული მოედნების გაქირავება; სტადიონის აღჭურვილობის გაქირავება; თეატრის
დეკორაციების გაქირავება; ვიდეოკამერების
გაქირავება; ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება; ვიდეოფილმების გაქირავება; სათამაშოების გაქირავება; ცხოველების გაწვრთნა;
პრაქტიკული ჩვევების სწავლება [დემონსტრირება]; მთარგმნელების სამსახური; მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატარება;
გართობის სამსახური, კერძოდ, აუდიო და
ვიდეო მასალით, გამოსახულებით, სატელევიზიო პროგრამებითა და კინოფილმებით
უზრუნველყოფა ონლაინ კომპიუტერული
ქსელის მეშვეობით; გამოსახულების, ხმის და
ვიდეოს უზრუნველყოფა, ონლაინ ქსელის
მეშვეობით; მოქმედი პირის შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ყველაფერი, შემავალი 41-ე კლასში.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა; რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, ბარები, დარბაზები საკვებისა და
კვებისათვის, სასადილოები, საკვების შეკვეთით დამზადება და შინ მიტანის სერვისი;
თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზმეები; კოქტეილ-ბარები; ამგვარ და საკვებსა და
სასმელებთან დაკავშირებული ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლითა
და საცხოვრებელი პირობებით, სასტუმროებით, მოტელებით, ინტერნატებით უზრუნველყოფა და დაჯავშნა და ამასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; დასასვენებელი ბანაკები; რესტორნები, კაფეები,
კაფეტერიები, ბარები, დარბაზები საკვებისა
და კვებისათვის, სასადილოები და დარბაზები
სამღერი აუდიო და ვიზუალური აპარატებით;
ბავშვზე ზრუნვის უზრუნველყოფა; ბავშვთა

ბაგები; ტურბაზები; ბარების მომსახურება;
საქორწინო წვეულებების საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; საქორწინო წვეულებების მოწყობა; ელექტროტოსტერების, მიკროტალღური ღუმელების, ცხელი თეფშების,
საკვებისა და სასმელის მოსამზადებელი აპარატებისა და ჭურჭლის გაქირავება; ცხოველთა პანსიონები; კემპინგებით უზრუნველყოფა; ავეჯის, მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; საკვების მოსამზადებელი
მოწყობილობების
გაქირავება;
სასმელი
წყლის განმანაწილებლების გაქირავება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების გაქირავება; დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება;
კარვების გაქირავება; გადასატანი ნაგებობების გაქირავება; ყველაფერი, შემავალი 43-ე
კლასში.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში;
სილამაზის სალონები; საპარიკმახეროები;
ცხოველების მოვლა; ყვავილების კომპოზიციების შედგენა; მებაღეობა; ლანდშაფტის
დიზაინი და დეკორატიული მებაღეობა; შინაური ცხოველების მოვლა; არომათერაპია;
გვირგვინების დამზადება; საავადმყოფოები;
დანტისტის მომსახურება; ტატუირება; ფიზიოთერაპია; სანიტარული სამსახური; თერაპიული მომსახურება; ჯანმრთელობის ცენტრები; ბალნეოლოგიური კურორტი; მანიკიური; მასაჟი; საზოგადოებრივი აბანოები; ოპტიკოსების სამსახური; კლინიკები; სანერგეებისა და საშენეების სპეციალისტების სამსახური; საუნა; ცხოველების მოშენება; ყველაფერი, შემავალი 44-ე კლასში.
_________________________________________
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(260) AM 2013 71580 A
(210) AM 071580
(220) 2013 03 28
(731) სანრიო კომპანი, ლტდ
1-6-1 ოსაკი, შინაგავა-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.01.06(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები; ოთახის გამახალისებელი პრეპარატები; ჰიგიენური საშუალებები; მანიკურის
პრეპარატები; თმის და კანის მოვლისა და გაწმენდის პროდუქტები და პრეპარატები; მწებავი
ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის;
პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; გაოფლიანების საწინააღმდეგო; ანტისტატიკები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის;
არომატული ნივთიერებები; საპნის ხის ქერქი
რეცხვისათვის; აბაზანის მარილი; აბაზანის
კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური ნიღბები; მათეთრებელი მარილები; მათეთრებელი სოდა; ლილა (თეთრეულის); სუნთქვის
გამახალისებელი აეროზოლები; სუნთქვის გამახალისებელი ლენტები; ფერების გამახალისებელი ქიმიური პრეპარატები (სარეცხი
საშუალება); საღებავის მოსაცილებელი პრეპარატები; კოსმეტიკური ნაკრები; გასახდომი
კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური საშუალებები ცხოველებისათვის; ბამბის ტამპონიანი კოსმეტიკური ჩხირები; ბამბა, კოსმეტიკური; კოსმეტიკური კრემები; სახის კანის
მათეთრებელი კრემები; ტყავის საცხები; განცხიმვის საშუალებები; კბილების პროთეზის
გასაპრიალებელი პრეპარატები; კბილების
პროთეზის გამწმენდი პრეპარატები; დეოდორანტები ადამიანისთვის; დეოდორანტები
ცხოველებისთვის და შინაური ცხოველებისთვის; დეტერგენტები; კოსმეტიკური საღებრები; ოდეკოლონი; ტუალეტის წყალი; თმის
საღებავები; თმის საღებარები; თმის კრემი,
თმის გელი, შამპუნები, თმის კონდენციონერები და თმის დამტენიანებელი პრეპარატები;
სუნამოები; ტუჩის საცხი; კანის და სახის კრემები და ლოსიონები; ხელოვნური ფრჩხილე-
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ბი; ფრჩხილების ლაკები და მათი გამათხელებელი; მზისგან დამცავი საშუალებები; გაუფერულების საშუალებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; საკონდიტრო არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები); ტუალეტის რძე; წარბების კოსმეტიკური საშუალებები; წარბების
ფანქრები; ქსოვილის დამარბილებლები რეცხვისათვის; ხელოვნური წამწამები; იატაკის
ცვილი; თმის საღებავები; თმის ლაკი; თმის
დასახვევი პრეპარატები; მათეთრებელი პრეპარატები; სარეცხის ჩასალბობი პრეპარატები; სახამებელი [აპრეტი]; კოსმეტიკური ლოსიონები; მაკიაჟი; კოსმეტიკური პუდრი; მაკიაჟის საშუალებები; მაკიაჟის მოსაცილებელი
პრეპარატები; ტუში; პირის ღრუს სავლებები,
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; ფრჩხილების ხელოვნური სტიკერები; ფრჩხილების
მოსავლელი პრეპარატები; კოსმეტიკური ფანქრები; ავეჯისა და იატაკის გასაპრიალებელი
საშუალებები; კოსმეტიკური საცხები; ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევი;
პემზა; აბრაზიული ტილო; მინის ზუმფარა;
სურნელოვანი ხე; შამპუნები შინაური ცხოველებისთვის; ფეხსაცმლის საცხი; ფეხსაცმლის ცვილი; პეწის მიმცემი პრეპარატები
[გასახამებელი]; ქსოვილის ფერის საპნები;
სარეცხისათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი
პრეპარატები; ნამზეურის მისაღები საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონით გაჟღენთილი
ხელსახოცები; ლაკის მოსაცილებელი პრეპარატები; ცვილი-დეპილატორი; თეთრეულის
ცვილი; გასაპრიალებელი ცვილი; ცვილი
ტყავისათვის; დეპილაციის საშუალებები; ვაზელინი, კოსმეტიკური; დეკორატიული გადასაყვანი ნახატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; საკმეველი [საკმევლის ჩხირები]; არომატული ნივთიერებები; ზეთის შესაშრობი ქაღალდი კანისთვის; სახის შესაშრობი ფურცლები; ყველაფერი, შემავალი მე-3 კლასში.
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; პატრუქები, სანთლები; ნაძვისხის სანთლები; მტვრის მოსაცილებელი პრეპარატები; კონსისტენტური საპოხები ღვედებისათვის; ფეხსაცმლის საპოხი ცხიმები; ტყავის საპოხი ცხიმები; ფეხსაცმლის
საპოხი ცხიმები; ლამპის პატრუქები; ღამის
ლამპები (სანთლები); ასრიალების საწინააღმდეგო საშუალებები ღვედებისათვის; ტყავის
დამცავი ზეთები და ცხიმები; საღებავის ზეთები; ცეცხლის გასაჩაღებელი კვარები;
მტვრის შემკვრელი შედგენილობები დალაგებისათვის; პატრუქები სანთლებისათვის; დიზელის საწვავი; გაზოლინი; ნავთი; ბენზინი;
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საზეთი მასალები; ლანოლინი; ყველაფერი,
შემავალი მე-4 კლასში.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები და
ნივთიერებები სამედიცინო ან ვეტერინარული
მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები;
კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის
ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; ბამბა, ჰიგროსკოპიული; მწებავი
სამედიცინო ლენტები; ლეიკოპლასტირი; მწებავი სამედიცინო ლენტები; ჰაერის გამახალისებელი პრეპარატები; ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; ჰაერის დეოდორაციის პრეპარატები; ცილოვანი საკვები პროდუქტები და პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცილოვანი რძე სამედიცინო მიზნებისათვის; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; ბამბა, ანტისეპტიკური; ანტისეპტიკური საშუალებები;
ბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური ბანდაჟები; მენსტრუალური საფენები
ქალებისათვის; სახვევი ბანდები; აბაზანების
თერაპიული პრეპარატები; აბაზანების პრეპარატები, სამკურნალო; სამკურნალო აბაზანების მარილები; ჟანგბადის აბაზანები; მარილები მინერალური წყლის აბაზანებისათვის;
ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის;
სამაჯურები სამედიცინო მიზნებისათვის; ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი ბალიშები;
სამკურნალო კანფეტები; კაფსულები მედიკამენტებისათვის; კაფსულები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; საღეჭი რეზინი სამედიცინო
მიზნებისათვის; პარაზიტების საწინააღმდეგო
საყელურები ცხოველებისათვის; სამკურნალო კანფეტები; დეზინფექციისთვის, გამოსარეცხი, შესანახი და გამწმენდი პრეპარატები
კონტაქტური ლინზებისათვის; საპოხები და
ხსნარები კონტაქტური ლინზების და/ან მათი
გამოყენებისათვის; ჩასახვის საწინააღმდეგო
ქიმიური საშუალებები; კოჟრის მოსაცილებელი პრეპარატები; ფეხის კოჟრის საწინააღმდეგო რგოლები; ბამბა, სამედიცინო; ლეიკოპლასტირი; ქერტლის სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; დეზოდორანტები, გარდა ადამიანებისა და ცხოველებისა; ტანსაცმლისა და ქსოვილის დეზოდორანტები; სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები პროდუქტი, ნივთიერებები და სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები პროდუქტი; დიეტური ნივთიერებები; სადეზინფექციო საშუალებები ჰიგიენური მიზნებისათვის; ლოსიონები ძაღლებისათვის; ძაღლების დასაბანი სა-

შუალებები; ძაღლებისათვის განკუთვნილი
რეპელენტები; მიქსტურები; თვალის საფენები; პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებები, პორტატიული; წებოვანი ბუზსაჭერები;
ბუზსაჭერი წებოვანი ქაღალდი; ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატები; ბუზსაჭერი
წებოები; ფეხის გაოფლიანების სამკურნალო
საშუალებები; სახვევი დოლბანდი; ბაქტერიციდები; კედრის ქერქი [რეპელენტი]; საცხები
სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო ნაყენები; რეპელენტები; ინსექტიციდები; ვაზელინი სამედიცინო მიზნებისათვის; მენსტრუალური ქვედა საცვალი ქალებისათვის; ჰიგიენური ქვედა საცვალი; რძის ფხვნილი (ბავშვთა კვებისათვის); რძის ფხვნილი სამედიცინო
მიზნებისათვის; სამკურნალო ლოსიონებით
გაჟღენთილი ხელსახოცები; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოსიონები ვეტერინარული მიზნებისათვის; კარამელი;
ალაოს რძის სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; მიქსტურები; სამედიცინო სპირტი; სამკურნალო ბალახები; სამკურნალო ზეთები;
სამკურნალო ჩაი; მედიკამენტებიანი ყუთები,
პორტატიული; მედიკამენტები ადამიანებისათვის; მენსტრუალური საფენები ქალებისათვის; მენსტრუალური ტამპონები ქალებისათვის; მენთოლი; მალამოები; მინერალური საკვები დანამატები; ჩრჩილის საწინააღმდეგო
საშუალებებით გაჟღენთილი ქაღალდი; ჩრჩილისაგან დამცავი პრეპარატები; პირის ღრუს
სავლებები; სამკურნალო ტალახი; შეუკავებლობით დაავადებულთა ჰიგიენური საფენები;
საკვები დანამატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური ქვედა საცვალი; ჰიგიენური
ხელსახოცები; ჰიგიენური საფენები; ქალის
ჰიგიენური ქვედა საცვალი; შეუკავებლობით
დაავადებულთა ქვედა საცვალი, შემწოვი;
ჰიგიენური საფენები; პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები; აბები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ორსულობის დიაგნოსტიკის ქიმიური პრეპარატები; გასახდომი ჩაი
სამედიცინო მიზნებისათვის; ოფლდენის საწინააღმდეგო საშუალებები; ფუტკრის დედის
რძის დიეტური დანამატები; ფუტკრის დედის
რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჰიგიენური პირსახოცები; ფარმაცევტული პრეპარატები კანის მოვლისათვის; საყნოსავი მარილები; სტერილიზაციის პრეპარატები; მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო მალამოები; მზით
დამწვრობის საწინააღმდეგო პრეპარატები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვაჟინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვიტამინის პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ბამბის
ტამპონიანი ჩხირები; სამედიცინო დანიშნულების მზისგან დამცავი კრემი; სახვევები
ცხელი საფენებისათვის; კომპრესები; სახვევები ცხელი საფენებისათვის და/ან კომპრე-
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სები ტემპერატურის დასაწევად, ან ტემპერატურის, ან თავის ტკივილის მოსახსნელად;
სახვევი მასალა [სამედიცინო]; მედიკამენტები; სიცხის დამწევი საშუალებები; ბალახის
ჩაი; მდოგვის საფენები; გასახდომად განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; დიეტური
ბოჭკოვანი საკვები; დიეტური დანამატები
ცხოველებისათვის; ბავშვის ერთჯერადი
ტრუსი-ამოსაფენები; ქვედა საცვალი; ტრუსიამოსაფენები; საკვები დანამატები; თევზის
ქონი; გასახდომი აბები; კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მარგალიტის თეთრა
სამედიცინო მიზნებისათვის; პერსონალური
საცხი სექსუალური აქტისათვის; ყვავილის
მტვერის დიეტური დანამატები; პროტეინის
დიეტური დანამატები; პროტეინის დიეტური
დანამატები ცხოველებისათვის; პროპოლისის
დიეტური დანამატები; ყველაფერი, შემავალი
მე-5 კლასში.
8 _ ხელის იარაღი და ინსტრუმენტები (ხელით
სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი;
წვერსაკრეჭები; ბოთლის გასახსნელები; კონსერვის გასახსნელები; სამართებლის ბუდეები; დუდკოს მკვნეტარები; მჭრელი ინსტრუმენტები; მჭრელი იარაღები; სითხის დეკანტაციის მოწყობილობა; დეპილაციის ინსტრუმენტები; თეგი; ფრჩხილის საჭრელი ინსტრუმენტები [ელექტრული და არაელექტრული];
ლურსმანსაძრობი; ფრჩხილების გასაპრიალებელი სამარჯვები; ფიწლები, ორთითები; ბაღბოსტნის იარაღი; თმის საკრეჭი ხელსაწყოები
პირადი სარგებლობისათვის; თმის დასახვევი
ხელის სამარჯვები; ეპილაციის პინცეტები;
ყინულსატეხები; ბეწვა ხერხები; დანები; გაზონსაკრეჭები; ტყავის ღვედები; დომკრატები;
ფრჩხილის ქლიბები; ფრჩხილის ქლიბები,
ელექტრული; ლურსმანსაძრობი; წმინდა ქლიბები; მკვნეტარები ფრჩხილებისათვის; ნემსში
ძაფის გასაყრელი სამარჯვები; ნომრის ამოსატვიფრი ინსტრუმენტები; თხილის სამტვრევები, არა ძვირფასი ლითონის; ხამანწკის გასახსნელები; პედიკიურის ხელსაწყოების ნაკრები; მცენარეთა მავნებლების გასანადგურებელი მოწყობილობები; სამართებლის, საპარსის პირები; სამართებლის პირის ასაწყობი
ღვედები; სამართებლები, ელექტრული და
არაელექტრული; მაკრატლები; ასალესი ინსტრუმენტები; ხაპია; პულვერიზატორები; საშტამპავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; შაქრის მაშები; სუფრის საკუთნო; კონსერვის
გასახსნელები, არაელექტრული; ხორცის და
ბოსტნეულის საკეპი, დანები, დასაქუცმაცებლები და თხლად დამჭრელები და მათი ნაწილები და დეტალები; ბაღის მაკრატლები; ლითონის გოფრირების ხელსაწყოები; თმის დასახვევი მაშები; მანიკიურის ხელსაწყოების
ნაკრები; საპარსი ნესესერები; პინცეტები; ორ-
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შიმო; კვერცხის საჭრელი დანები, არაელექტრული; ყველის საჭრელი დანები [არაელექტრული]; პიცის დასაჭრელი დანები [არაელექტრული]; ხელკეტები; წამწამების ასაპრეხი
მაშები; სუფრის საკუთნო [დანა-ჩანგალი და
კოვზები]; უთოები; ყველაფერი, შემავალი მე-8
კლასში.
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ელექტრული, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო
და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის
ჩამწერი დისკები; კომპაქტ-დისკები, DVD-ები
და სხვა ციფრული მატარებლები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით;
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები,
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; ცეცხლმქრობები; საანგარიშოები; სასწავლო აუდიოვიზუალური
აპარატურა; ბატარეები; აკუმულატორის კორპუსები; ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები;
ბინოკლები; კალკულატორები; ფოტოაპარატები, კინემატოგრაფიული კამერები და მათი
ნაწილები და ფიტინგები; ობიექტივები კამერისათვის; საწყაო ტევადობები; მულტიპლიკაციური ფილმები; კასეტის ფლეიერები; პენსნეს ძეწკვები; კინოფირები, ექსპონირებული;
სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები;
კომპაქტ-დისკის ფლეიერები; კომპაქტ-დისკები [აუდიო-ვიდეო]; კომპაქტ-დისკები [მუდმივი
დამმახსოვრებელი მოწყობილობა]; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, ჩაწერილი;
კომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა [ჩაწერილი];
კომპიუტერები; კომპიუტერის პრინტერები;
კონტაქტური ლინზები; კონტაქტური ლინზების ბუდეები; მონაცემთა დასამუშავებელი
მოწყობილობები; მეტრები თერძებისათვის;
ელექტროზარები კარისათვის; ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები; ცეცხლმქრობები;
ფირები, ექსპონირებული; ხანძრის სიგნალიზატორები; შუქფეთქის ნათურები; დიაპოზიტივის ჩარჩოები; თბორეგულირების მოწყობილობები; მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით; ოპტიკური ლინზები; წერილის სასწორები; სამაშველო ქამრები; სამაშველო ბაკენები; სამაშველო ჟილეტები; სამაშველო ტივები; საკეტები, ელექტრული; ელექტრული საკეტები და გასაღებები; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები; მაგნიტურკოდიანი ბარათები; მაგნიტური კოდირების
მოწყობილობა; მაგნიტები; ლუპები; გამზომი
ხელსაწყოები, ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
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ტები; მიკროფონები; მიკროსკოპები; ნეონის
ნიშნები; ნოუტბუკები; ელექტრონული ფანქრები; ხმისჩამწერი დისკები; ფოტოკოპირების
მოწყობილობები; ჯიბის კალკულატორები;
საპროექციო აპარატები; საპროექციო ეკრანები; რადიოხელსაწყოები; ფირსაკრავები; დისტანციური მართვის აპარატურა; სახაზავები
[გამზომი
ინსტრუმენტები];
სასწორები;
სმარტ-ბარათები [მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით]; კვამლის დეტექტორები;
შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები; ხმის
ჩამწერი აპარატურა; ხმის ჩასაწერი დისკები;
ხმის აღმწარმოებელი აპარატურა; ხმის გადამცემი აპარატები; პენსნეს ბუდეები; პენსნეს
ჩარჩოები; სათვალის მინები; მზის სათვალეები; გადამრთველები, ელექტრული; შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები [ელექტრული შეერთებები]; მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყობილობა; ტელეფონის აპარატები, ყურმილები, გადამცემები, სადენები; ტელესკოპები;
ტელევიზორები; ტელევიზორის აპარატურები; ტემპერატურის ინდიკატორები; გაქურდვისაგან დამცავი ელექტრული მოწყობილობები;
თერმომეტრები; თერმოსტატები; ვიდეოკასეტები, ვიდეოთამაშების კარტრიჯები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; მაგნიტური ლენტები
ვიდეოჩაწერისათვის; ვიდეოეკრანები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; ტექსტური პროცესორები; ვიდეო კომპაქტ-დისკები; ციფრული
უნივერსალური (ვიდეო) დისკები; ვიდეო კომპაქტ-დისკების და ციფრული უნივერსალური
(ვიდეო) დისკების ფლეიერები; აუდიო და ვიზუალური აპარატურა, სამღერი მოწყობილობები; დამჭერები, მატარებლები, ბუდეები აუდიო და ვიდეო კასეტების, კომპაქტ-დისკების,
ლაზერული დისკების, ვიდეო დისკებისა და
ციფრული უნივერსალური (ვიდეო) დისკებისათვის; „თაგვი“-ს ქვესადებები; ტელეფონები,
უსადენო ტელეფონები, ფიჭური ტელეფონები,
მობილური ტელეფონები და მათი ნაწილები,
ფიტინგები და აქსესუარები; მობილური ტელეფონის ბუდეები ან გარსაცმები; პეიჯერები
და მათი ნაწილები და ფიტინგები; პეიჯერის
ბუდეები ან გარსაცმები; ჩანთები, საფარები,
კონტეინერები, მატარებლები და დამჭერები
მობილური ტელეფონებისა და პეიჯერებისათვის; საყურისები; ყურსასმენები; ყურსასმენები და მიკროფონები/სპიკერფონები მობილურ
ტელეფონთან გამოსაყენებლად; ზარის ამომცნობი ტელეფონების, მობილური ტელეფონებისა და პეიჯერებისათვის; სინათლისგან დამცავი ნიღბები; უბის წიგნაკები, ელექტრონული; ელექტრული სასიგნალო ზარები; სასიგნალო მოწყობილობები; შტრიხ-კოდის
ამომკითხველი მოწყობილობები; ბარომეტრები; ზუმერები; ელექტრული ზუმერები; ცენტრალური ბლოკები ინფორმაციის დასამუშა-

ვებლად [პროცესორები]; ჩიპები [ინტეგრალური სქემები]; ქრონოგრაფები [დროის ჩამწერი
მოწყობილობები]; კომპიუტერის კლავიატურები; კომპიუტერის მეხსიერების მოწყობილობები; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა; კავშირის აკუსტიკური მოწყობილობები; კომუტაციის მოწყობილობები [მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები]; ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები; ოპტიკური დისკები; დისკები [მაგნიტური]; საყვინთი აპარატები; მყვინთავის ნიღბები; სკაფანდრები მყვინთავებისათვის; ელექტრონული განცხადების დაფები; ელექტრონული ფანქრები
[თვალსაჩინო დემონსტრაციის საშუალება];
ლიფტის მართვის მოწყობილობა; პენსნეს ზონრები; ოკულარები; მკვეთრი სინათლისაგან
დამცავი ფარები; ფაქსიმილეს აპარატები;
ფილტრები [ფოტოგრაფია]; ფლოპი-დისკები;
ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი ლენტები;
ჰიგრომეტრები; ინტეგრალური სქემები; სალაპარაკო აპარატები; ინტერფეისები [კომპიუტერებისათვის]; ანგარიშის გამოსაწერი მოწყობილობა; ბლენდები [ოპტიკური შუქდამცავები]; ლიფტის მართვის მოწყობილობა; მაგნიტური ლენტის ბლოკები [კომპიუტერისათვის];
მაგნიტური ლენტები; საწყაო კოვზები; მეტრონომები; მიკროპროცესორები; მოდემები;
ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი
მანქანები; მონიტორები [კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა]; მონიტორები [კომპიუტერული პროგრამები]; „თაგვი“-ს ტიპის მანიპულატორები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები (შუქსატარები); ოპტიკური მინები; ოპტიკური ნაწარმი; ოპტიკური ლინზები; დროის
მრიცხველები ფასიანი ავტოსადგომისათვის;
ტრანსპორტირები [გამზომი ინსტრუმენტები];
რადიოსატელეგრაფო სადგურები; რადიოსატელეფონო სადგურები; სკანერები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]; ნახევარგამტარები; დიაპოზიტივები [ფოტოგრაფია]; ხმის ჩასაწერი ლენტები; მაგნიტური
ლენტის განმაგნიტების მოწყობილობები; ტელეგრაფის სადენები; ტელეგრაფის აპარატები; ტელეტაიპები; ტელემოკარნახე; ტელეტაიპები; ბილეთების გასაყიდი ავტომატები;
გადამცემები [კავშირგაბმულობა]; დისტანციური რადიოგადამცემები [კავშირგაბმულობა];
ვაკუუმმეტრები; ვიდეოტელეფონები; სასიგნალო სასტვენები; ტივტივა მოწყობილობები
ცურვისათვის; საყვინთი ყურთსაცობები; კვერცხის მოსახარში ტაიმერები; სპორტული სათვალეები; სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები; ნავიგაციის ხელსაწყოები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის [ბორტის კომპიუტერები]; კომპიუტერული თამაშების პროგრამები; მეტრონომები; ელექტრონული პუბლიკაციები [ჩატვირთვადი]; კომპიუტე-
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sasaqonlo niSnebi
რული პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა]; პერსონალური სტერეომიმღებები; სატელიტები სამეცნიერო მიზნებისათვის; მაჯის საყრდენები კომპიუტერთან სამუშაოდ; გადასატანი ტელეფონების თასმები;
სადგარი გადასატანი ტელეფონებისათვის;
სტიკერები გადასატანი ტელეფონებისათვის;
ანტენის გარსაცმები გადასატანი ტელეფონებისათვის; ელექტრონული წრედები და CD ROM-ები, რომლებიც იძლევიან საშუალებას
ჩაიწეროს ავტომატური დასაკრავი პროგრამა
ელექტრონული მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის; ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები; გადასატანი მედია ფლეიერები; ჩასატვირთი გამოსახულებითი ფაილები; ჩასატვირთი მუსიკალური ფაილები; ჩასატვირთი მელოდიები მობილური ტელეფონებისათვის;
DVD-პლეიერები; გლობალური პოზიციონირების სისტემის [GPS] აპარატურები; USB
ფლეშ-მეხსიერება; დისკამძრავები კომპიუტერისათვის; ლეპტოპები; სინათლის გამომსხივებელი დიოდები [LED]; „თაგვი“-ს ტიპის
მანიპულატორები; „თაგვი“-ს ქვესადებები; ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ავარიის
დროს გამოსაყენებლად; დამცავი ნიღბები;
ფიჭური ტელეფონის თასმები; კომპასები; ელექტრული შეერთებები; დამცავი სახურავები
შტეფსელის როზეტებისათვის; გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა]; ხელის გარეშე
სასაუბრო კომპლექტები ტელეფონისათვის;
სახანძრო შლანგები; ბრანდსპოიტები; თამაშების პროგრამები სათამაშო დარბაზების ვიდეოთამაშების აპარატებისათვის; თამაშების
პროგრამები სახლის ვიდეოთამაშების აპარატებისათვის; პერსონალური ციფრული დამხმარე; ყურთსაცობები ცურვისათვის; მზის
ბატარეები; პლანშეტური კომპიუტერი; ციფრული ფოტოაპარატები; ყველაფერი, შემავალი მე-9 კლასში.
10 _ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკერების დასადები მასალა; სისხლის
არტერიული წნევის გასაზომი ხელსაწყოები;
ჩვილის საწოვარიანი ბოთლები; ჩვილის საწოვარები [მატყუარა]; ბანდაჟები, ელასტიკური ან ორთოპედიული; ელექტროსაბნები,
სამედიცინო; პრეზერვატივები; კონტრაცეპტივები, არა ქიმიური; სტომატოლოგიური აპარატურა და ინსტრუმენტები; ჩვილის საწოვარები; ყურის პინცეტები; კოსმეტიკური მასაჟის ხელსაწყოები; ჩვილის საკვების ბოთლის საწოვარები; საწოვარიანი ბოთლის სახურავები; საწოვარიანი ბოთლები ჩვილისათვის; ბრტყელტერფიანობისას გამოსაყენებელი საყრდენები; ორთოპედიული ფეხსაცმე-
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ლი; სამეანო მაშები; მასაჟის ხელთათმანები;
ხელთათმანები, სამედიცინო; სმენის აპარატები; სმენის დამცავი აპარატები; ცხელი ჰაერის
თერაპიული აპარატები; ყინულიანი ბუშტები;
ინკუბატორები ახალშობილთათვის; მასაჟის
ხელსაწყოები; ბანდაჟი ორსულებისათვის; სამშობიარო ლეიბები; ორთოპედიული ნაწარმი;
სამუცლე ბალიშები; სათბურა-ბალიშები, ელექტრული, სამედიცინო; უძილობის საწინააღმდეგო ბალიშები; ქირურგიული ღრუბლები;
წამლის მისაღები კოვზები; სტეტოსკოპები;
საკაცეები; თერმოკომპრესები პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის; ენის საფხეკები;
ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; სტომატოლოგიური ძაფების ხელმოსაკიდები; კონტრაცეპტიული მოწყობილობები;
პირის ნიღბები; თერმომეტრები, სამედიცინო;
წყლიანი პარკები, სამედიცინო; ჰიგიენური
შესადგმელი ღამის ჭურჭელი; კბილების
ამოჭრის შესამსუბუქებელი რგოლები; ყურის
საცობები [ყურის დამცავი მოწყობილობები];
პულსმეტრები; შეუკავებლობისას გამოსაყენებელი მუშამბები; საძილე ყურსაცობები;
ბგერათშეუღწევი ყურსაცობები; ყველაფერი,
შემავალი მე-10 კლასში.
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები; ჰაერის კონდიცირების
აპარატები; ჰაერის დეზოდორირების აპარატები; ჰაერის საშრობი მოწყობილობები; ჰაერის
გასაწმენდი აპარატები და მანქანები; გაშხეფის საწინააღმდეგო საცმები ონკანებისათვის; მფილტრავი მოწყობილობები აკვარიუმისათვის; აკვარიუმის შემთბობები; აკვარიუმის შენათების საშუალებები; ღუმლები; მაყალი; სააბაზანოს საკუთნო და სანიტარულტექნიკური აღჭურვილობა; აბაზანის გამხურებლები; საწოლის სათბურები; სასმელის
გასაცივებელი აპარატები; ველოსიპედის მაშუქები; ელექტროგამთბობი საბნები; ბოილერები; პურის გასახუხი ტოსტერები; ხალიჩები
ელექტროგამთბობით; ჭერის სანათი პლაფონები; ჭაღები; ნაძვისხის მოსართავი ელექტრონათურები; ელექტრული ყავის ფილტრები; ყავის მადუღარები; ყავის პერკოლატორები; ყავის მოსახალი აპარატები [როსტერები];
სამაცივრო კონტეინერები; სამზარეულოს ქურები; საკვების თბური დამუშავების აპარატები და დანადგარები; საკვების თბური დამუშავების ჭურჭლეული, ელექტრული; სამაცივრო
დანადგარები სითხეებისათვის და წყლისათვის; თამბაქოს სამაცივრო დანადგარები; ბალიშები ელექტროგათბობით; ფარსაკეტები
საკვამლე მილში წნევის რეგულირებისთვის
[გათბობა]; ელექტრული ფრიტიურის ჭურჭე-
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ლი; დეზინფექციის აპარატები; ტუალეტის
მადეზინფიცირებელი საშუალების გამანაწილებლები; დისტილაციის აპარატები; თმის
საშრობები; სასმელი წყლის ფილტრები; ფურაჟის საშრობი მოწყობილობები; ელექტრონათურები; ჩინური ფარნები; ვენტილატორები
[ჰაერის კონდიცირება]; ელექტროვენტილატორები; საწოვარიანი ბოთლის ელექტროგამათბობლები; წყლის ჩამშვები მოწყობილობები; დეკორატიული შადრევნები; გასაყინი
კამერები; ხილის გამოსაშრობი აპარატები;
აირის სანთებლები; ელექტრული შესაწვავი
მოწყობილობები; გრილები; პირსაბანი ოთახის ხელის საშრობი აპარატები; ცხელი ჰაერის აბანოს საკუთნო; არხღუმლები; გამახურებელი ფილები; სათბურა; შენობების მნათი
ნომრები; დამტენიენებლები; კარადა-საყინულეები; ყინულის დასამზადებელი მანქანები
და
აპარატები;
ელექტრული
ჩაიდნები;
ნათურის ვაზნები; ლამპის მილაკები; ლამპის
შუშა; ლამპის სფერული თალფაქები; ლამპის
საკიდი საყრდენები; ნათურის ვაზნები; ლამპის ამრეკლავები; აბაჟურები; სანათები; აბაჟურის დამჭერები; განათების ფარნები; ელექტრული თეთრეულის საშრობები; ნათურის
კოლბები; განათების სისტემები; მიკროტალღური ღუმლები; რძის გასაცივებელი დანადგარები; შემრევი ონკანები წყალსადენის მილებისათვის; კერძის შესათბობი ხელსაწყოები; ჯიბის ფარნები; ჯიბის სათბურები; საკვების მაღალი წნევის ქვეშ დასამზადებელი
ელექტრული ქვაბები; დაწნევის რეზერვუარები წყლის შესანახად; ელექტრული რადიატორები; სამაცივრო კარადები; სამაცივრო
კამერები; მაცივრები; როსტერები; მოსახალი
ხელსაწყოები; შამფურის საბრუნი სამარჯვები; შამფურები; შამფურიანი მოწყობილობები;
არაფეთქებადი უსაფრთხო ლამპები; საშხაპე
კაბინები; შხაპები; ნიჟარები; ელექტრონათურის ვაზნები; მზის კოლექტორები [გათბობა];
ტოსტერები; უნიტაზები ტუალეტისათვის; ტუალეტის დასაჯდომები; ტუალეტის დასაჯდომების საფარები; გადასატანი ტუალეტები; ჩირაღდნები; პისუარები; სავაფლეები, ელექტრული; საცხობები, ელექტრული; სათბურები;
პირსაბანები;
წყლის
გამაცხელებლები;
წყლის გამწმენდი აპარატები და მანქანები;
წყლის სტერილიზატორები; ჯიბის ფანრები;
ელექტრული ჰაერის გამწმენდები; ავტომობილის მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო
მოწყობილობები [განათების საკუთნო]; სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები [განათების საკუთნო]; რკალური ნათურები; საკვების დასამზადებელი ავტოკლავები [სწრაფსახარში ქვაბები]; აბაზანები; ჩინური ფარნები; დამცავი მოწყობილობები განათების

ხელსაწყოებისათვის; შუქგამბნევები; სანთებლები; ავტომობილის მაშუქები; სატრანსპორტო საშუალებების მაშუქები; ღუმლები; ღუმლები [გამათბობელი ხელსაწყოები]; ბრინჯის
სახარში ქვაბები; ქსოვილის ორთქლსახარში
მოწყობილობები; ელექტრული აღჭურვილობა იოგურტის გასაკეთებლად; სინათლის მასხივებელი დიოდების [LED] განათების მოწყობილობები;
აბაზანის
გამათბობლები;
წყლის გრიგალური მოძრაობის წარმომქმნელი მოწყობილობები; პურის საცხობი დანადგარები; ყველაფერი, შემავალი მე-11
კლასში.
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები; მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები; მძღოლის თვალის
მოჭრის საწინააღმდეგო მოწყობილობები; საბავშვო ეტლები; საბავშვო ეტლის შალითები;
ველოსიპედის ან სამთვლიანი ველოსიპედის
ზარები; ველოსიპედები და სამთვლიანი ველოსიპედები და მათი ნაწილები და ფიტინგები; ურიკები; საზიდავები; სავარძლის შალითები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; დამცავი ბადეები ველოსიპედისათვის ან
სამთვალა ველოსიპედებისათვის; გოლფის
ურიკები; გადასაპირქვავებელი სატვირთო
ურიკები; დრეზინები; თავის მისაყრდნობები
სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; გადასახსნელი ზედები საბავშვო ეტლისათვის; გადასახსნელი ზედები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საყვირები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ხუფები
თვლის მორგვებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების თვლის მორგვები; საბარგულები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საბარგო ბადეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ორბორბლიანი ურიკები; ტალახსაწინააღმდეგო ფარები; სატრანსპორტო საშუალებების საბურავების მოცურების საწინააღმდეგო მოწყობილობები; ფრთისებრი ნიჩბები;
ნიჩბები; სატერფულები ველოსიპედისათვის;
საბავშვო ეტლები; ველოსიპედის ან სამთვლიანი ველოსიპედის ტუმბოები; საბავშვო ეტლების შალითები; გადასახსნელი ზედები საბავშვო ეტლისათვის; საბავშვო ეტლები; შალითები ველოსიპედის, სამთვალას ან მოტოციკლის დასაჯდომებისათვის; ველოსიპედის, სამთვლიანი ველოსიპედის ან მოტოციკლის დასაჯდომები; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; უსაფრთხო სავარძლები ბავშვებისათვის [სატრანსპორტო საშუალებებისათვის]; სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლები; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; ავტომობილის მზისგან დამცავი საშუალებები; სა-
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ბურავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; გადასაკრავები სატრანსპორტო საშუალებების სალონისათვის; ხისტი საფარები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საგორავი სავარძლები ავადმყოფებისათვის; მინასაწმენდები ქარსარიდი მინებისათვის; მორგებული მზის საფარები ავტომობილებისათვის;
არომატული ნივთიერებებისა და სურნელის
კონტეინერები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; თვითმფრინავები; ჰაერბალიშები
[უსაფრთხოების მოწყობილობები ავტომობილისათვის]; აეროსტატები; ავტომობილები;
ავტობუსები; უკანა ხედის სარკეები; ავტობუსები; ავტომობილები; მოტოციკლები; სავაჭრო ურიკები; საბავშვო ეტლები; ველოსიპედის, სამთვალას ან მოტოციკლის სალტეები;
ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები; წყლის ტრანსპორტი; ავტომობილის სახელურის შალითები; თვლების თალფაქები;
სიგარის
ან
სიგარეტის
სანთებელები
ავტომობილებისათვის; ყველაფერი, შემავალი
მე-12 კლასში.
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და კეთილშობილი ლითონებისა
და მათი შენადნობებისაგან დამზადებული ან
დაფარული ნაკეთობა; საიუველირო ნაწარმი,
საიუველირო ნაწარმისა და მორთულობის
იმიტაცია; ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა
ქრონომეტრული ხელსაწყოები; ბროშები,
ძეწკვები (საიუველირო ნაწარმი); ბრელოკები;
მონეტები; სიმბოლოები, კერძოდ, მედლები
და/ან მონეტები; მანჟეტის საკინძეები; საყურეები; ოქროს ძაფები; ოქროს იმიტაციისაგან
დამზადებული ნივთები; ძვირფასეულობის
ყუთები; ზარდახშები; ყელსაბამები; ქინძისთავები [ძვირფასეულობა]; ლაცკანის ქინძისთავები; ბეჭდები; ქანდაკებები და სტატუეტები
კეთილშობილი ლითონებისაგან; ჰალსტუხის
სამაგრები; საათები, მაჯის საათები და მათი
ნაწილები და ფიტინგები; საათის სამაჯურები, საათის ბრასლეტები; საათის ძეწკვები;
საათის, მაჯის საათის კორპუსები; წამზომები; მორთულობა (საიუველირო ნაწარმი);
ორნამენტული ქინძისთავები; ჰალსტუხის ქინძისთავები; მედლები; გასაღების რგოლები,
სამშვენისები და ბრელოკები; გასაღების ძეწკვები და გასაღების ბუდეები/ფუტლიარები
კეთილშობილი ლითონებისა და/ან ძვირფასი
ქვებისაგან; კულონები; სამაჯურები [საიუველირო ნაწარმი]; საათის ბუდეები [საჩუქარი];
საათის ბუდეები; საათები და მაჯის საათები,
ელექტრული; მზის საათები; ბრილიანტები;
იაფფასიანი მორთულობა; ნახევრადძვირფასი
ქვები; კეთილშობილი ლითონების ხელოვნების ნიმუშები; მაღვიძარები; ხავერდის ყაითანის მანჟეტის საკინძეები; ფართე ჰალსტუხის სამაგრები (ჰალსტუხის ქინძისთავები);
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მცირე ქანდაკებები [სტატუეტები] კეთილშობილი ლითონებისაგან; ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან; ფეხსაცმლის მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან; ჯილდოები [საპრიზო თასები]; მემორიალური ფარები; ყველაფერი, შემავალი მე-14 კლასში.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა ხელსაწყოები და საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის
საკუთნო; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე; კალენდრები,
წიგნები, კატალოგები, საფოსტო ბარათები,
აფიშები, პლაკატები, პერიოდული გამოცემები, ნაბეჭდი გამოცემები, გაზეთები და ჟურნალები; მისალოცი ბარათები; საწერი საშუალებები; რეზინის შტამპები; შტამპები და ბეჭდები; შტემპელის ბალიშები, შტამპის ბალიშები; ფოტოალბომები; ქვეშსადებები მოჩარჩოებული ნახატებისათვის, სურათებისა და
ფოტოგრაფიებისათვის; მოლბერტები; ცხიმის
შესაშრობი ქაღალდი კანისათვის; ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; მელნები; ხელსახოცები, ტუალეტის ქაღალდი, გრიმის მოსაცილებელი ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის პირსახოცები; ქაღალდის ან მუყაოს მაგიდის ქვეშსადებები და გრაფინის ქვეშსადებები; შესაფუთი ქაღალდი, შესახვევი ქაღალდი და შესაფუთი საშუალებები; აკვარელის საღებავები მხატვრებისათვის; გრაფიკული რეპროდუქციები, პორტრეტები; ლოთოგრაფიები; კალმისტრები, ფანქრები, ავტოკალმები, ბურთულიანი ავტოკალმები; კალმები; კალმისტრის დამჭერები; ფანქრის დამჭერები; სათადარიგო გულარები კალმისტრებისა და საწერი ინსტრუმენტებისათვის; გრიფელები ფანქრებისათვის; ფერადი ფანქრები,
ფერადი ცარცი; პენალები; ფანქრის სათლელები; ფანქრის სათლელი მოწყობილობები;
ქაღალდის სამაგრები; პრას-პაპიე; საკანცელარიო ჭიკარტები და ჭიკარტები ხაზვისათვის; პასტელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო წებო და მწებავები; პაპიე-მაშე; წერილების ლანგრები და თაროები; წერილების
დამჭერები; წერილის გასახსნელები; მწებავი
ლენტები და მწებავი ლენტების გამანაწილებლები; მასალა ხაზვისათვის, დაფები, კალმისტრები და ინსტრუმენტები; საფარგლეები;
მარკებისა და მონეტების ალბომები; პარკები
და კონვერტები; დავთრები; წიგნის სადგარები, სანიშნეები; წიგნის სანიშნები; საკანცე-
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ლარიო კარადები; ფერწერის ტილოები; უბის
წიგნაკები; დღიურები; ფაილები; ბივუარები,
უბის წიგნაკები, საწერი ქაღალდი; სახაზავი
ქაღალდი; საწერი მოწყობილობები; ცარცი,
დაფები, აფიშის დაფები; პასპორტის ყდები;
ჩეკების წიგნაკების დამჭერები; ელასტიკური
შესაკრავები; სურათები; ტრაფარეტები, შაბლონები; საშლელი საშუალებები, საშლელები, საშლელი სითხეები; წერილის ელექტრული გასახსნელები; მცირე ზომის მუსიკალური ნაწარმოების გამოცემა; წასაშლელი
დაფები; ქაღალდისა და/ან მუყაოს ორნამენტები და მორთულობა; ქაღალდის ხელსაწმენდები; ქაღალდის ხელსახოცები; საუზმის
ჩანთები; მუყაოს სკივრები და ყუთები; გასაფერადებელი წიგნები; ანგარიშის ფაილები;
საამკინძაო ქაღალდი; ჯიბის წიგნაკები;
ფლომასტერები; წიგნის ზონრები; გრაფიტის
ფანქრების ნაკრებები; ფერადი ფანქრების ნაკრებები; სახაზავები; საწერი სადებები; ავტოგრაფების წიგნები; დამჭერები; სტეპლერები;
ლენტის საჭრელები; გამაფრთხილებელი ნიშნები; დამქუცმაცებლები; პლასტიკის საფარის
დამტანი მექანიზმები და ხელსაწყოები; დოკუმენტებისა და ფოტოგრაფიების დამცავი
თერომოწებვადი ფირით შეფუთვის ხელსაწყოები; ბარათების დამჭერები და ყუთები; საკვების ან საკვების ყუთების ქაღალდის მოსართავები; ალბომები; ქაღალდის ან პლასტმასის
შესაფუთი ტომრები [კონვერტები, პარკები];
ბლოკნოტები მოსახევი ფურცლებით; ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები; ბარათები; შტამპებისა
და ბეჭდების დამჭერები და ყუთები; კომიქსები; ფარგლები; ქაღალდის ლენტები და
ბარათები კომპიუტერის პროგრამების ჩაწერისათვის; ასლის გადასაღები ქაღალდი [საკანცელარიო]; თხევადი კორექტორები [ოფისის
საკუთნო]; კარტოთეკები; რეზინის სათითურები [ოფისის საკუთნო]; დროშები [ქაღალდის]; საქაღალდეები [საკანცელარიო]; საქაღალდეები ქაღალდებისათვის; წებოვანი ლენტები; ქაღალდის ცხვირსახოცები; კარტოთეკის ბარათები; კოპირების ლენტები; საქაღალდეები საბუთებისათვის; იარლიყები, არა
ქსოვილის; რუკები; მუსიკალური მისალოცი
ბარათები; საინფორმაციო ბიულეტენები;
ბლოკნოტები [საკანცელარიო]; საღებავიანი
ყუთები [სასკოლო საკუთნო]; ბროშურები;
ქაღალდის დასაქუცმაცებლები [კანცელარიისათვის]; ფანქრის გრიფელის დამჭერები;
საფოსტო მარკები; თვითწებვადი ეტიკეტები;
სუფრის ქაღალდის ხელსახოცები; ჭიკარტები; ბილეთები; საბეჭდი მანქანის ლენტები;
საბეჭდი მანქანები [ელექტრული და მექანიკური]; საფუთავები; საწერი ფუნჯები; საწერი
ცარცი; პლანშეტები; გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო]; ქაღალდის კაშპო; ქაღალდის

საჭრელი დანები [ოფისის საკუთნო]; ქაღალდის გულსაფარები ბავშვებისათვის; მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის დასამზადებელი პარკები; ყავის ქაღალდის ფილტრები;
ბუკლეტები; ნაქარგობის ნიმუშები [შაბლონები]; ქაღალდის გასაჭრელი დანები [ოფისის
საკუთნო]; ქაღალდის სუფრები; მაგიდის ქაღალდის თეთრეული; ქაღალდის ან მუყაოს
ფირნიშები; კართოტეკის ბარათების დამჭერები; ქაღალდის ლოტები; სახის შესამშრალებელი ქაღალდები; პორტატული ტელეფონების თვითწებვადი ეტიკეტები; ნახატები
[სურათები], ჩარჩოში და უჩარჩოოდ; ქაღალდის პირსახოცები; ტუალეტის ქაღალდი; საკანცელარიო ხელსაწყოები დოკუმენტების
ლამინირებისათვის; ქუდის მუყაოს კოლოფები; ეტიკეტების მისაწებებელი ხელის მოწყობილობები; მოსანიშნი კალმისტრები; პალიტრები; სახატავი ფუნჯები; მღებავის ფუნჯები;
დაფაზე ნაწერის წასაშლელები; ქაღალდი
ხუანი ხატვისა და კალიგრაფიისათვის; მექანიკური ფანქრები; ყველაფერი, შემავალი მე16 კლასში.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ტყავეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის
ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობა; ჩანთები, პორტმონეები და საფულეები, პორტფელები, ბარგის ჩანთები, პატარა ჩანთები; ატაშე-კეისები; ზურგჩანთები;
ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები; ჩანთები
საყიდლებისათვის; უნაგირის ტყავის გარსაკრავები; სამხარიღლივეები; ქამრები; ხელჯოხები; სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები; საყელურები ცხოველებისათვის ან შინაური
ცხოველებისათვის; გასაღების ბუდეები; ტყავის ან მისი შემცვლელის სადავეები; ნესესერები; ალიკაპები; სასკოლო ჩანთები; ღვედები; ჩემოდნის სახელურები; ჩემოდნები; სამგზავრო ნესესერები; სამგზავრო სკივრები;
წვიმის ქოლგის შალითები; ქოლგის სახელურები; დასაკეცი ხელჯოხი-სკამები; ბარგის შესაკრავი ღვედები; პლაჟის ჩანთები;
პორტფელები; ყუთები და სკივრები ტყავის ან
ტყავ-მუყაოსაგან, ან ტყავის შემცვლელებისაგან; ხელჩანთები; ტყავის ღვედები; ხელჯოხები ალპინიზმისათვის; სანოტო ჩანთები; ბადურა ჩანთები საყიდლებისათვის; ზურგჩანთები; სასკოლო ჩანთები; ტყავის ან ტყავის
შემცვლელების ჩანთები ინსტრუმენტებისათვის [ცარიელი]; ჩემოდნები; ნანადირევის ჩანთები; ტყავის პარკები, კონვერტები, ჩანთები
შესაფუთად; ავეჯის გადასაკრავები ტყავის ან
ტყავის შემცვლელებისაგან; ქალის ხელჩანთის კარკასები; ბავშვის სატარებელი ჩანთე-
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ბი; ბორბლიანი ჩანთები საყიდლებისათვის;
გასაღების ბუდეები; სპორტული ჩანთები;
ტანსაცმელი ცხოველებისათვის; ძეხვეულის
დასამზადებელი ნაწლავები; ხელჯოხები;
ბავშვის სატარებელი ღვედები და ჩანთები;
ატაშე-კეისები; ზურგჩანთები; ცხოველების
ტანსაცმელი; სადავეები, საბელები და აღკაზმულობა შინაური ცხოველებისა და ცხოველებისათვის; პორტმონეების კარკასები; ყველაფერი, შემავალი მე-18 კლასში.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა. შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის,
რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის,
„ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების შემცვლელების ან პლასტმასის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; გასაბერი
ბალიშები; გასაბერი ლეიბები; გასაბერი ბალიშები; საძილე ტომრები; მძივების დეკორატიული ფარდა; საწოლის ფურნიტურა, არალითონური; საწოლის საკუთნო [თეთრეულის
გარდა]; სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; ზანდუკები, არალითონური; ბოთლის დასაცობი საკეტები, არალითონური; ბოთლების
ჩასაწყობი ძგიდეებიანი ყუთები; ბოთლის
კორპის საცობები; პლასტიკური ბარათი-გასაღები, კოდის გარეშე; სკივრები; ქარის ზანზალაკები; ტანსაცმლის დასაკიდი კაუჭები;
ტანსაცმლის საკიდრები; ტანსაცმლის საკიდის კაუჭები; ტანსაცმლის საკიდები; კონტეინერები, არალითონური (შენახვა, ტრანსპორტირება); ფარდის სამაგრები; ფარდის კაუჭები; ფარდის მიმმართველები; ფარდის რგოლები; ფარდის კარნიზები; ფარდის გორგოლაჭები; ფარდის დამჭერი ზონრები; დივანის
ბალიშები; პირსახოცის სარიგებელი მოწყობილობა; სადგომები შინაური ცხოველებისათვის; საწოლის, ავეჯის, კარების ფურნიტურა; ქარგები; მარაოები პერსონალური [არაელექტრული]; ხის, ცვილის, თაბაშირის ან
პლასტმასის ქანდაკებები; ბუხრის ეკრანები;
ყვავილის ქოთნის სადგამები; ჟარდინერები;
თაროები ქუდებისათვის; მაღალი სკამები
ჩვილებისათვის; სახლის არამნათი ნომრები,
არალითონური; სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები,
არალითონური; კარტოთეკის მოწყობილობა;
ბავშვის ჭოჭინები; საბავშვო მანეჟის ხალიჩები; გასაბერი სარეკლამო ნივთები; საფოსტო
ყუთები; წერილების თაროები; ჟურნალების
თაროები; ლეიბები; პლასტმასის შესაფუთი
კონტეინერები; ბალიშები; ჭურჭლის კარადები; კარადები; სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნები; აბრები; იარაღის ტარები; ხონჩები; მოწნული ნაწარმი; ფოტოსურათებისა და სურათის ჩარჩოები; პლასტმასის და/ან ხის დეკორატიული შემონაკერის ზოლები ფანჯრის
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ფიტინგებთან გამოსაყენებლად; ცვილის,
პლასტმასის, ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, „ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების
შემცვლელების ორნამენტები და მორთულობა ფანჯრებისა და კარებისათვის; ჩასაკეტი
მომჭერები ჩანთებისათვის; გასაბერი თავის
მისაყრდნობები; პლასტმასის მოსართავები
საკვების ან საუზმის ყუთებისათვის; გასაღების დასაკიდი ან შესანახი ყუთები; წამლის
კარადები; გასაღების რგოლები და გასაღების
ძეწკვები, არალითონური; კარის საკეტები; სავარძლები; კალათები, არალითონური; საწოლები; მერხები [ავეჯი]; ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან; მოჩუქურთმებული ავეჯი; უჯრიანი კარადები; კომპიუტერის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი]; ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან; სკამები; ყუთები სათამაშოებისათვის; კორპის საცობები; ტანსაცმლის შესანახი ავეჯი; აკვნები; ბამბუკის შტორები;
შეზლონგები; საწერი მაგიდები; სუფრის გასაწყობი მაგიდა-ურიკები [ავეჯი]; თავმისადებები [ავეჯი]; გასაღებების დაფები; ბიბლიოთეკის თაროები; გამოსაწევი უჯრები; საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის,
არალითონური; მანეკენები; თაროები [ავეჯი];
ხის დასახერხი ჯოჯგინა; სასკოლო ავეჯი;
სკამები; დივნები; მაგიდები; სუფრის გასაწყობი დამხმარე მაგიდები; სუფრის გასაწყობი
დამხმარე მაგიდები; კომპიუტერის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი]; ქოლგის სადგარები;
სარწეველები; კარადები; განცხადებების დაფები; სადრენაჟო მილის პლასტმასის სარქვლები; ტუალეტის მაგიდები; ტაბურეტები;
დიდი ზომის სახელურიანი კალათები; ტანსაცმლის საკიდის კაუჭები; ხის ან პლასტმასის მისადგმელი კიბე; წამლის კარადები;
წყლის ნიჟარის მოსახსნელი საფარები; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არალითონური;
საიდენტიფიკაციო სანომრე ნიშნები, არალითონური; ღეროსებრი სამაგრები [ჭანჭიკები,
ხრახნები, შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები და ა.შ.], არალითონური; მანეჟები ბავშვებისათვის; ბრჭყალების ასალესი ხის ნაკეთობა კატებისათვის; თაროები;
ფანჯრის შიდა დარაბები, ჟალუზები [ავეჯი];
ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის,
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის,
კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის,
„ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების შემცვლელების ან ცვილის, თაბაშირის, ან პლასტმასის ხელოვნების ნიმუშები, მცირე ზომის
ქანდაკებები და სტატუეტები და მცირე ზომის
მორთულობა და ორნამენტები; ბოთლის საცობები; ტაბლეტის ყუთები [ხის, პლასტმასის]; ფანჯრის შიდა დარაბები; ფანჯრის ში-
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და ჟალუზები; გამოსაცვლელი საგებები ჩვილისათვის; გამოსაცვლელი სადგარები ჩვილისათვის; ტურისტული საძილე ტომრები;
სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის,
არალითონური; ჟურნალების სადგარები;
პლასტიკური გასაღები-ბარათები, კოდის გარეშე; ხონჩები, არალითონური; საბავშვო მანეჟის ხალიჩები; მრგვალი სახელურები, არალითონური; ყველაფერი, შემავალი მე-20
კლასში.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის ან დაფარულის გარდა);
სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბავშვო გადასატანი
აბაზანები; კალათები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ტოლჩები; გალიები, ვოლიერები
ფრინველებისათვის; ბლენდერები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, არაელექტრული;
საუთოებელი ფიცრები; ყელიანი ფეხსაცმლის
გასახდელი მოწყობილობა; ბოთლის გასახსნელები; კერამიკის, ფაიფურის, მინის, ბროლის, ქაშანურის, ტერაკოტასა და პორცელანისაგან დამზადებული ბოთლის საცობები;
ბოთლები; თასები; სასაპნეები; პურის დასაჭრელი დაფები; სათლები, ბადიები; დეკორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა და
სხვა ჭურჭლისათვის; შინაური ცხოველების
გალიები; ნამცხვრის ფორმები; ვაფლის
ფორმები; სანთლის საქრობები; სასანთლის
როზეტები; სასანთლეები; ბონბონიერები; სავარცხლის ბუდეები; ფაიფურის სამშვენისები,
ფაიფურის ნაწარმი; ჩხირები საკვებისათვის;
ტანსაცმლის საკიდები; ტანსაცმლის გასაჭიმი საკიდები; დასასუფთავებელი ჩვრები; გრაფინის სადგამები; კოქტეილის ღეროები; ყავის
ფილტრები; ყავის ხელსაფქვავები; ყავის მადუღარები; ყავის სერვიზები; ყავადნები; ელექტრული სავარცხლები; სავარცხლები ცხოველებისათვის; ტოპრაკი-შპრიცები; ფორმები
კულინარიისათვის; საკვების მოსამზადებელი
ჭურჭელი; შამფურები; საყინულე; პორტატული საყინულეები; საკვები პროდუქტის გასაცივებელი საოჯახო მოწყობილობები თბოგადამცემი დენადი გარემოთი; შტოპორები; კოსმეტიკური ჭურჭელი; ჭურჭლის თავსახურავები; კაშპო; ქაშანურის ჭურჭელი; ფინჯნები;
დასაჭრელი დაფები სამზარეულოსათვის;
გრაფინები; ფრიტიურის ჭურჭელი, არაელექტრული; საპნის დასადებები; საპნის დოზა-

ტორები; სასმელი მათარები, ჭიქები, სარწყულებლები, ჭურჭელი; თეთრეულის საშრობები; სანაგვე ყუთები; კვერცხის ჩასადებები; საკვებურები ცხოველებისათვის; ყვავილის ქოთნები; ბუზის დამჭერები; საყოფაცხოვრებო
ხელთათმანები; ბოკალები; სახეხელა; შესაწვავი ცხაურები, არაელექტრული; ჭურჭელი
თბოიზოლაციით; ბავშვის საწოვარა ბოთლების არაელექტრული შემთბობები; ყვავილებისა და მცენარეების დამჭერები; სწრაფსახარში ქვაბები; საყინულე ვედროები; საყინულე ფორმები; საუთოებელი ფიცრის შალითები; სურები; ჩაიდნები; დანის საყრდენები;
ფაიფურის მრგვალი სახელურები; მბრუნავი
ლანგრები; ლიქიორის სერვიზი; საუზმის ჩასადები კოლოფები; მენიუს სადგარები; კარდალები; მოსარევი კოვზები; შვაბრები; ხელსახოცის საკიდები; ხელსახოცის რგოლები;
წურწურას საცმები; პატარა საწმენდი ბალიშები; ტაფები; ქაღალდის თეფშები; ცომის დანები; პილპილის საფქვავები; სასაკმევლეები
კეთილსურნელის, არომატული ნივთიერებების, ეთერზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებებისათვის; სუნამოს პულვერიზატორები;
პიკნიკის კალათები; ყულაბები; ქოთნის სახურავები; საკვების დასამზადებელი ჭურჭელი;
საკვების წნევის ქვეშ დასამუშავებელი მოწყობილობა; სანაგვე ურნები; სამარილეები;
საპილპილე; ქოთნები; ლამბაქები; ნიჩბები; პატარა საწმენდი ბალიშები; საპარსი ფუნჯები;
პერანგის გასაჭიმი საკიდები; ფეხსაცმლის
ჯაგრისები; ფეხსაცმლის კაწაპები; ფეხსაცმლის კალაპოტები; ცხრილები; საყოფაცხოვრებო კვამლშთამნთქმელები; საპნის დამჭერები; საწვენეები; სანელებლების ჭურჭელი;
ღრუბლის დამჭერები; ღრუბლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; საპარსი ფუნჯის
დამჭერები; ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
ქანდაკებები; ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები; ქაფქირები; სასხურებლები ყვავილებისა და მცენარეებისათვის; მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი; სახურავიანი ლუდის კათხები; ჩაის დასაყენებელი ბურთულები; საჩაიე
კოლოფები; ჩაის დასაყენებლები; ჩაის სერვიზები; ჩაის დასაყენებელი ქეთლები; ტუალეტის ჯაგრისები; ტუალეტის საკუთნოს ნესესერები; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები;
ტუალეტის ღრუბლები; ტუალეტის ქაღალდის
სარიგებლები; ტუალეტის საკუთნო; კბილის
ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, ელექტრული; კბილსაჩიჩქნის დამჭერები; კბილსაჩიჩქნები, ტანტრაბეჩები; პირსახოცის დასაკიდი
ღეროები და რგოლები; სანაგვე ყუთები; შინაური ცხოველების ტუალეტები; ლანგრები,
საოჯახო; ლანგრის სადგამები; შარვლის საუთოებელი წნეხები; შარვლის გასაჭიმი საკიდები; თერმოსები; ტუალეტის საკუთნოს
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ნესესერები; ვაზები; სავაფლეები და ბლითების ტაფები, არაელექტრული; კულინარიული
და საცხობი ტაფები, არაელექტრული; სარეცხი დაფები; სარეცხი ვარცლები; წურწურები;
სარწყავი მოწყობილობები; ცვილით გაპრიალების სამარჯვები; ფაიფურის, კერამიკის ან
მინის ხელოვნების ნიმუშები; დეკორატიული
საშვენისები კერამიკის, ფაიფურის, მინის,
ბროლის, ქაშანურის, ტერაკოტასა და პორცელანისაგან დამზადებული ფანჯრებისა და
კარებებისათვის; საკვების ჩასადები ყუთები
და კონტეინერები; სათაგურები; კბილების
გასაწმენდი ძაფები; საუზმის ჩასადები კოლოფებისა და საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულოს კონტეინერების ზონრები/ღვედები; არომატული და სურნელოვანი ნივთიერებების კონტეინერები; გასაცივებელი ჭურჭელი; მინის
სათავსები; ცოცხები; ჯაგრისის ნაწარმი; საკარაქეები; საკარაქის თავსახურავები; ქვაბები; საწმენდი ინსტრუმენტები [ხელით სამართავი]; სარეცხის სამაგრები; პორტატული
საყინულეები, არაელექტრული; ნამცხვრის
კოლოფები, ყუთები; სამზარეულო საკუთნო,
არაელექტრული; წარბების ჯაგრისები; ფეხსაცმლის ჯაგრისები; სახელურიანი ტაფები;
ძაბრები; ბაღში სამუშაო ხელთათმანები; მინის სათავსები [კონტეინერები]; თერმოჭურჭელი; პუდრის ბუმბულა; შეიკერები; თუშფალანგები, არაკეთილშობილი ლითონებისაგან; მრავალფუნქციური ტილოები და ქაღალდები საოჯახო და სამზარეულო მიზნებისათვის; სათქვეფლები, სადღვებლები, არაელექტრული; ყინულისა და ყინულიანი სასმელების მოსამზადებელი ლითონის ჭურჭელი;
ნამცხვრის [ბისკვიტის] დასაჭრელი დანები;
პატარა გრაფინები და უსკურები ზეთისა და
ძმრისათვის; ჩვრები; კოქტეილის შეიკერები;
საპუდრეები; აბების და ტაბლეტების ყუთები;
ხის ან პლასტმასის საფარები პაპიროსის ქაღალდის ყუთებისათვის; კბილის ჯაგრისების
დამჭერები; სტომატოლოგიური ძაფების ხელმოსაკიდები; საყოფაცხოვრებო კონტეინერები; საყოფაცხოვრებო და საოჯახო საკუთნო;
ყავის სერვიზები [ჭურჭელი]; ყავადნები, არაელექტრული; სამზარეულოს კონტეინერები;
პირსახოცის საკიდები; პირსახოცის რგოლები; მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი, დანების,
ჩანგლებისა და კოვზების გარდა; კეისები და
ყუთები, საყოფაცხოვრებო და საოჯახო მიზნებისათვის; აბების ყუთები [ხის, პლასტმასის]; გრიმის მოსაცილებელი საშუალებები;
საწრუპელები; დეზოდორატორები პირადი
მოხმარებისათვის; სანაგვე კალათები; ჯამები, ბადიები; ლუდის კათხები; კონტეინერები
თბოიზოლაციით; სასმელის ჭურჭელი თბოიზოლაციით; ოთახის აკვარიუმი; ჩაიდნის
თავსახური; ელექტრული მოწყობილობები
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მწერების მოსაზიდად და მოსაკლავად; ამულეტები; ყველაფერი, შემავალი 21-ე კლასში.
22 _ ბაგირები, ბაწრები, თოკები, ბადეები,
კარვები, ჩარდახები, ბრეზენტი, იალქნები და
ტომრები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; დასატენი მასალა (რეზინისა და
პლასტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო
ბოჭკოვანი ნედლეული; ბოთლის შალითები;
ბოთლის ჩალის ჩასადებები ან შემოწნულობა;
ჰამაკები; შესაკრავი ან შესაფუთი შემოსაკრავები, არალითონური; სატრანსპორტო საშუალებების გადასაფარებლები [მოურგები]; შემოსაკრავები, არალითონური, შესაკრავად ან
შესაფუთად; დასატენი მასალა, არა რეზინის
ან პლასტმასის; ასაწევი ფანჯრის ზონრები;
ყველაფერი, შემავალი 22-ე კლასში.
23 – ნართი და ძაფები; ბამბის ძაფი და ნართი;
საქარგავი ძაფები და ნართი; საკერავი ძაფი
და ნართი; ნართი; შალის ნართი; შალის ძაფი;
ყველაფერი, შემავალი 23-ე კლასში.
24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, მატერია, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხვირსახოცები; ხელსახოცები; საწოლის გადასაფარებლები; მაგიდის გადასაფარებლები; ალმები; აბაზანის თეთრეული; ლოგინის
თეთრეული; საწოლის გადასაფარებლები; საბნები; ქსოვილის ფარდები; ტილო; ავეჯის
ქსოვილის გადასაკრავები; ავეჯის პლასტმასის საფარი; ბალიშისპირები; პორტიერები;
ქსოვილი ცხოველის ტყავის იმიტაციით;
პირსახოცები; დროშები; ტუალეტის ხელთათმანები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების
თეთრეული; ქსოვილის იარლიყები, ეტიკეტები; გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილის ხელსახოცები; ჭურჭლის ქვეშსადებები; ლეიბისპირები; ტუალეტის ხელთათმანები; კოღოებისაგან დამცავი ბადე; ფარდები; ბალიშისპირები; პლასტმასის ქსოვილები [ქსოვილის
შემცვლელები]; დალიანდაგებული საბნები;
სამგზავრო პლედები; ზეწრები [ქსოვილი];
სუდარები; აბრეშუმი; აბრეშუმის ნაწარმი;
საძილე ტომარა [ზეწარი]; მაგიდის თეთრეული; მაგიდის ქვეშსაფენები; სუფრის ხელსახოცები; გობელენი; ავეჯის გადასაკრავი ქსოვილები; ქსოვილის შპალერი; ლოგინის საკუთნო; ხელსახოცების ან ხელსაწმენდების
დამჭერის შალითები; კარის სახელურის შალითები; ტუალეტის დასაჯდომების საფარები; ტუალეტის უნიტაზის სახურავის შალითები; ფარდის ქსოვილის დამჭერები ან დასამაგრებლები; ქვეშსაფენები გრაფინისათვის
[მაგიდის თეთრეული]; ბამბის ქსოვილი; ლოგინის გადასაფარებლები; ქსოვილები საფეიქრო ნაწარმისათვის; ქსოვილის კოსმეტიკური
პირსახოცები; ქეჩა, ფეტრი; თივთიკი; ქერელის ქსოვილი; მაგიდის სუფრები, არა ქა-
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ღალდის; ხავერდი; შალის ქსოვილები; გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილის ხელსახოცები;
პაპიროსის ქაღალდის ყუთების ქსოვილის
გადასაფარებლები;
ქსოვილის
საფარები
კარის სახელურებისათვის; ქსოვილის შალითები შინაური ცხოველების ბოთლებისათვის;
დასახელების ეტიკეტები; მოქსოვილი ეტიკეტები; ქსოვილის ან აბრეშუმის ტომსიკები
ამულეტებისათვის; ტუალეტის სახურავზე
მორგებული ქსოვილის შალითა; ქსოვილის
პირსახოცები; სახიანი თეთრეული; ყველაფერი, შემავალი 24-ე კლასში.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
წინსაფრები; პლაჟის კოსტიუმები; საბანაო
კოსტიუმები; სპორტული ტანსაცმელი; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი; ხელთათმანები; უთითო თათმანი; ქამრები; ტანსაცმელი ბავშვების, ქალებისა და მამაკაცებისათვის; ჩვილის ტანსაცმელი; ბავშვის შარვლები [ტანსაცმელი]; საბავშვო გულსაფრები, არა ქაღალდის; საცვლები; ტანსაცმელი ძილისათვის და პიჟამოები; აბაზანის ხალათები; აჭიმები; ქუდები; კეპები; ქუდის წინაფრები; ბერეტები; ქამრები; აბაზანისა და საშხაპე ქუდები; მუფტები; საყურისები; ყელსახვევი ნივთები; ჰალსტუხები; შარფები; ყელსახვევები;
ჰალსტუხი-პეპელა; წინდები და მაღალყელიანი წინდები; ქამარი-ბანდაჟები; წვივსაკრავები; წინდების, მაღალყელიანი წინდებისა და
ქამარი-ბანდაჟის აჭიმები; ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი; საშინაო ფეხსაცმელი;
პლაჟის ფეხსაცმელი; მასკარადის კოსტიუმები; სამუშაო სახელოები; თავშლები; ბანდანები [ყელსახვევი, თავსაფარი]; საბანაო სანდლები; საბანაო ჩუსტები; სათხილამურო ფეხსაცმელი; ჩექმები; აჭიმები; ბიუსტჰალტერები,
აზღუდები; ბრიჯები; ლიფები; მანტოები; მანჟეტები; ბეწვის მოსასხამები; შუბლსაკრავები
[სამოსი]; თავსაბურავი; ქურთუკები; ჯერსის
ტანსაცმელი; პერანგის გულისპირები; ნაქსოვი ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი; პალტოები; კალსონები; პარკა; პულოვერები; სანდლები; ყელსახვევები; შალები; პერანგები; კომბინაცია [ქვედა საცვალი]; ბლუზები, ბლუზონები; გეტრები; ყელიანი სპორტული ფეხსაცმელი; ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის;
კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმი; მოკლესახელოიანი მაისურები; შარვლები; საცვლები;
უნიფორმა; ჟილეტები; კომბინიზონები წყლის
თხილამურებზე სასრიალოდ; მანჟეტები; ქალის საცვალი; ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი;
კორსაჟები [ქალის თეთრეული]; ტანმოვარჯიშის ტანსაცმელი; შარფები; პლაჟის კოსტიუმები; ველოსიპედისტის ტანსაცმელი; ყველაფერი, შემავალი 24-ე კლასში.

26 _ მაქმანი და ნაქარგობა, თასმა და ლენტები; ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცებიანი ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები; ხელოვნური ხილი;
ხელოვნური გირლანდები, ყვავილწნულები;
ღილი-ემბლემები; ამოსაცნობი ნიშნები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ჩანთის ელვა-შესაკრავები; ბრასლეტი-სამაგრები პერანგის სახელოსათვის;
თმის შესაკრავი ლენტები; თმის სამაგრები;
ქამრის ბალთები; ბლუზის, კორსაჟის შესაკრავები; თმის რკალურები; საკერავი საკუთნოს ყუთები; სანემსეები და ყუთები ნემსებისათვის; აშურმა; ტანსაცმლის გასაწყობი
დაწნული ზონარი, ყაითანი; ბროშები; აბზინდები; ფეხსაცმლის ბალთები; სანემსე ბალიშები; ქინძისთავის ბალიშები; გახურებით მისაწებებელი საკერებლები საფეიქრო ნაწარმის შესაკეთებლად; ფეხსაცმლის შესაკრავები; ელვა-შესაკრავები; ტანსაცმლის შესაკრავები; აჭიმის შესაკრავები; ხელოვნური ყვავილების გვირგვინები; ოქრომკედის ნაქარგობა;
გალანტერეა; თმის შესაკრავები; თმის შესაღები ქუდები; თმის არაელექტრული ბიგუდები, ხელის სამარჯვის გარდა; თმის დასახვევი
სარჭები; თმის სამაგრები; თმის ბადე; თმის
მოსართავები; თმის სარჭები; ქუდის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; კორსეტის შესაკრავები;
საქსოვი ჩხირები; ფეხსაცმლის მოსართავები,
კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ორდენის ლენტები; როზეტები;
საკერავი ნემსები; სათითეები; ფეხსაცმლის
კაუჭები; ფეხსაცმლის ზონრები; ფუნჯები;
პომპონები; შალის ზონრები; ელვა-შესაკრავები; ელვა-შესაკრავები; „ცხენის კუდის“ მომჭერები; ინგლისური ქინძისთავი; ბავშვის
გულსაფრებისა და წინსაფრების მომჭერები
და შესაკრავები; ჟაბო [მაქმანი]; აპლიკაციები; ბავშვის სატარებელი სადავეები; ღილები;
საყელოს გასამყარებელი ელემენტები; პაპილოტები; თმის შესაღები ქუდები; პარიკები;
ყალბი თმა; ყველაფერი, შემავალი 26-ე კლასში.
27 _ ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი
და გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო); ავტომობილის ნოხები; სააბაზანოს ნოხები;
იატაკის საფარი; ფეხსაწმენდები; ლეიბები
ტანვარჯიშისათვის; ლეიბები ტანვარჯიშის
დარბაზებისათვის; კედლის მოსაფარდაგებელი მასალა, ქსოვილისაგან დამზადებულის
გარდა; იატაკის ვინილის საფარი; შპალერი;
ვინილის შპალერი; ქსოვილის შპალერი; შპალერის ტრაფარეტები; საგებები თამაშისათვის; პლაჟის საგებები; ყველაფერი, შემავალი
27-ე კლასში.
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28 _ სათამაშოები, თამაშობები და სათამაშო
ნივთები; თოჯინები; პლუშის სათამაშოები;
დათუნიები; სათამაშო ფიგურები და სათამაშო ნაკრებები; საქონელი ტანვარჯიშისა და
სპორტისათვის; ბურთები და ბუშტები; სადღესასწაულო მორთულობა და ორნამენტები;
ნაძვისხის მორთულობა და მოსართავები;
წვეულების სამახსოვრო სუვენირები; სათამაშო მანქანები; ელექტრომანქანები (სათამაშოები); სერფინგის დაფები; სნოუბორდები;
ციგურების პირები; ციგურები; სკეიტბორდები; დამცავი სადებები და წვივის დამცავები
სპორტისა და თამაშებისათვის; ჰაერის პისტოლეტები [სათამაშოები]; ნარდი; სათამაშო
ბურთები; ზანზალაკები საახალწლო ნაძვისხისათვის; ბილიარდის ბურთები; ბილიარდის
მაგიდები; ასაწყობი კუბიკები [სათამაშოები]
მაგიდის თამაშები; კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა]; ციგურებიანი ფეხსაცმელი;
ბოულინგის მოწყობილობები და დანადგარები; კონსტრუქტორები; შანდლები საშობაო
ნაძვისხისათვის; შაშის დაფები; შაში [თამაში]; ჭადრაკი; ჭადრაკის დაფები; ხელოვნური
საშობაო ნაძვისხეები; საშობაო ნაძვისხის
საყრდენები; ფოკუსის საჩვენებელი მოწყობილობები; კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა]; კამათლის გასაგორებელი ჭიქები; დარტსი; კამათლები; თოჯინას საწოლი; თოჯინას
ტანსაცმელი; თოჯინას სახლები; თოჯინას
ოთახები; დომინო; შაშის დაფები; შაში [თამაში]; ჰანტელები; იდაყვის დამცავები [სპორტის საკუთნო]; ესპანდერები; კარუსელები;
თოჯინას საწოვარა ბოთლები; თევზსაჭერი
ნემსკავები; სათევზაო აღჭურვილობა; საცურაო ლასტები; სათევზაო ტივტივები; მფრინავი დისკოები [სათამაშოები]; ავტომატური
თამაშები; ჩოგნები; სათამაშო აპარატები; ვიდეოთამაშის აპარატები; პორტატული თამაშები თხევადკრისტალური ეკრანით; სათამაშო დარბაზების ვიდეოთამაშის აპარატები;
გოლფის ჩანთები; გოლფის ყვანჯი [კლაბი];
გოლფის ხელთათმანი; ხელთათმანები თამაშისა და სპორტისათვის; სახუმარო სათამაშოსიურპრიზი; ფრანის თოკის დასახვევი სამარჯვები; ფრანები; სამუხლეები [სპორტის საკუთნო]; მაჯონგი; სათამაშო ბურთულები; მარიონეტები; თეატრალური ნიღბები; საკარნავალო ნიღბები; მოძრავი ან მოძრავნაწილებიანი სათამაშოები; სატრანსპორტო საშუალებების მცირე ზომის მოდელები; წვეულების
სამახსოვრო სუვენირები; დამცავი სადებები
[სპორტული აღჭურვილობის ელემენტები];
სალონური თამაშები; ასაფეთქებელი ფისტონები [სათამაშოები]; სათამაშო პისტოლეტები; სათამაშო ბურთები; მოძრავი თოჯინები;
ჩოგნები; ჟღარუნა სათამაშოები; თამაში რგოლებით; ცხენი-სარწეველები; გორგოლაჭიანი
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ციგურები; სერფინგის იალქნიანი დაფები;
თხილამურები; ციგები [სპორტის საკუთნო];
ტობოგანი; საპნის ბუშტების გასაშვებები
[სათამაშო]; ბზრიალები [სათამაშოები]; ასახტომი ზამბარიანი დაფები; ველოტრენაჟორები; საცურაო აუზები [სათამაშოები]; საცურაო ლასტები; საქანელები; მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდები; სათამაშოები შინაური
ცხოველებისათვის; წყლის თხილამურები; სათამაშო საგნები ცურვისათვის, წყლის თამაშებისათვის, სპორტისა და აქტიური მოქმედებებისთვის; პლაჟის ბურთები; სათამაშო ავტომატები წინასწარი გადახდით; თხილამურებისა და სერფინგის დაფების შალითები;
ბინგოს ბარათები; პეპლების დასაჭერი ბადეები; ბანქო; კონფეტი; გორგოლაჭიანი ციგურები; ასაწყობი სურათი-თავსატეხები [პაზლები]; კალეიდოსკოპები; იალქნიანი დაფის
ანძები; სათევზაო ჩოგანბადეები; რადიომართვადი სათამაშო სატრანსპორტო საშუალებები; რულეტის ტრიალა; ფიფქებიანი ბურთები; წრიაპები; იაპონური ბანქო; საცურაო
ქურთუკები; საცურაო ქამრები; ტივტივები
აბაზანისა და ცურვისათვის; მოტივტივე სამარჯვები ცურვისათვის; ცურვის შესასწავლი
ფრთები; ქაღალდის ქუდები წვეულებისათვის; ვიდეოაპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის; აპარატები ბოდიბილდინგისათვის;
ჩიპები აზარტული თამაშებისათვის; პლუშის
სათამაშოები; სკრეჩ-ბარათები ლატარიის სათამაშოდ; მცირე ზომის მოდელების ნაკრებები; პაჩინკო; საცურაო აუზები [სათამაშოები]; მარიონეტები; სლოტ-აპარატები [სათამაშო ავტომატები]; დათუნიები; ყველაფერი, შემავალი 28-ე კლასში.
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი
და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბა, ხილის საწებლები; კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები
და საკვები ცხიმები; ბულიონები; ბულიონის
კონცენტრატები; მახარშები; ნახარშის კონცენტრატები; ნაღების კარაქი; ხიზილალა;
ყველი, ყველის მსუბუქი საუზმეული; რძის
ნაწარმი; თევზისგან დამზადებული საკვები
პროდუქტები; თევზეული, საკვები; სარკალით
დაფარული ხილი; გაყინული ხილი; ხილის
ჩიპსები; მარგარინი; კონფიტიური; ხორცის
ჟელე; ხორცის კონსერვები; რძიანი სასმელები; დაკონსერვებული სოკო; დამუშავებული
კაკალი; პაშტეტი (ღვიძლის); არაქისის კარაქი; არაქისი, დამუშავებული; მუხუდო, დაკონსერვებული; ხილის ცედრა; კარტოფილის
ჩიპსები; კარტოფილის ხრაშუნა; კარტოფილის მაჭკატები; სალათები; კომბოსტოს მწნილი; სოსისი; ქუნჯუთის ზეთი; წვნიანის მოსამზადებელი შედგენილობები; წვნიანები;
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ტოფუ; ბოსტნეულის სალათები; ბოსტნეულის
წვნიანები; ათქვეფილი ნაღები; იოგურტი;
სწრაფი კვების ნაწარმი; კერით შეკაზმული
საკვები პროდუქტი; სწრაფი კვების პაკეტები;
საუზმეული; ზღვის წყალმცენარეები (საკვები); დამუშავებული და დაკონსერვებული
ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ბეკონი; ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები; კაკაოს კარაქი; ძეხვეული; გუფთა;
სარკალით დაფარული ხილი; თევზის კონსერვები; ხილის ჟელე; ხილის სალათები; ხილის კონსერვები; სიმინდის ზეთი; ზეითუნის
ზეთი; ქიშმიში; პომიდვრის პასტა; ბოსტნეულის კონსერვები; თევზი და ზღვის პროდუქტები (არა ცოცხალი); დამუშავებული და დაკონსერვებული თევზი და ზღვის პროდუქტები; თევზისა და ზღვის პროდუქტების კონსერვები; ზღვის პროდუქტების კულინარული ცილისაგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ალგინატები კულინარიისათვის; დაკონსერვებული პარკოსნები; რძის კოქტეილი;
რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემცველობით;
ფერმენტირებული ბოსტნეულის საკვები [კიმჩი]; დამუშავებული თესლი; ქუნჯუთის ზეთი;
ტაჰინი [ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა];
შებრაწული წყალმცენარეები; დო; საკვებად
მომზადებული ალოეს ვერა; თევზის დამუშავებული ქვირითი; ფრინველის ბუდეები
[საკვები]; შემჟავებული რძის სასმელები; ყველაფერი, შემავალი 29-ე კლასში.
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურფურთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული; გალეტები; ნამცხვრის პუდრი; ნამცხვრის მოსართავები, საკვები; არომატიზატორები ნამცხვრებისათვის; ბრინჯის კვერები; ტკბილეული
და კანფეტები; შოკოლადი; შოკოლადის რძიანი სასმელები; შოკოლადის სასმელები; საშობაო ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო
ნაწარმი; კაკაოს სასმელები რძით; კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს სასმელები; ყავის სასმელები;
ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის შემცველებად გამოსაყენებელი ნარევები და პრეპარატები; ყავაზე დამზადებული სასმელები;
ბისკვიტები; ბატიბუტი; სიმინდის ფანტელები;
ნაყინი; კერი; მოხარშული კრემი რძითა და
კვერცხით; მარცვლეულის ფანტელები; არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; მარმელადი [საკონდიტრო ნაწარმი]; თაფლაკვერები; ვაჟინი;
ნაყენები, არასამკურნალო; კეტჩუპი; ძირტკბილა; პასტილა; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის
საოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედ-

გენილობები; ბლინები; პასტილა; საკონდიტრო ნაწარმი; ღვეზელა; წიწაკა; პიცა; პუდინგები; რავიოლი; ფუტკრის რძე; შაქარი; ვასაბის პასტა; სოიას საწებელა; მაკარონის ნაწარმი, ატრია და ვერმიშელი; ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული ატრია (იაპონური);
სუში; ვანილი; ვაფლი; გაყინული იოგურტი;
პრეცელი (ხრაშუნა მარილიანი ნამცხვარი);
საუზმეული; ნუშის საკონდიტრო ნაწარმი;
არომატიზატორები საკვებისათვის; ნაყინის
შემკვრელი ნივთიერებები [საკვები ყინული];
ფუნთუშები; ერბოზელილი ფუნთუშები; ნამცხვრები; კარამელი [კანფეტი]; საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო; სიმინდის ფქვილი; კრეკერები; საკვები ყინული; ბადაგი; ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური; მაკარონის ნაწარმი;
მარციპანი; მაიონეზი; შვრიის ფქვილი; წიწაკა
[საკმაზი]; ღვეზლები; სოუს-სანელებლები;
ორცხობილები; სუფრის მარილი; სენდვიჩები;
პომიდვრის საწებელა; საკაზმები; ხილის ნაყინი; სპაგეტი; კანფეტები; ხილ-კენკრის ტორტები; ხორბლის ფქვილი; სალათის საკაზმები; ხორცის წვენი [საწებელა]; სოუსი მაკარონისათვის; ატრიაზე დამზადებული საკვები;
მარცვლეულის საუზმეული; ბრინჯის საუზმეული; ხილის ნაყინი; სიმინდის ფანტელები;
სიმინდის ფქვილი; სიმინდის ღერღილი;
შვრიის ფანტელები; კულინარიაში გამოსაყენებელი გლუკოზა; მარცვლეულის მაღალპროტეინიანი ბატონები; ფქვილი; ხორცის
საწებლები; მუსის დესერტები; შვრიაზე დამზადებული საკვები; სოიას ცომი [საკაზმი];
ჩაის სასმელები; მწვანილეული [საკაზმები];
წებოვანა დანამატები კულინარიული მიზნებისათვის; ყველაფერი, შემავალი 30-ე კლასში.
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ბოსტნეულის სასმელები და ბოსტნეულის წვენები; ვაჟინები,
კონცენტრატები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; იზოტონიკური
სასმელები; ხილის ნექტარი [უალკოჰოლო];
გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები; გაზიანი სასმელების დასამზადებელი
ფხვნილები; სოდიანი წყალი; ვაჟინები სასმელებისათვის; სუფრის წყალი; წყალი [სასმელი]; შრატზე დამზადებული სასმელები;
უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელები;
კოქტეილები [უალკოჰოლო]; აპერეტივები
[უალკოჰოლო]; მინერალური წყალი; თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები;
ხილისა და იოგურტისაგან დამზადებული
სასმელები; გაზიანი წყალი; შარბათი [სასმელი]; ნუშის რძე [სასმელი]; ალოე ვერას
სასმელები [უალკოჰოლო]; ტომატის წვენი
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[სასმელები];
კლასში.

ყველაფერი,

შემავალი

32-ე

33 _ ბრინჯის სპირიტი; ალკოჰოლიანი სასმელები [ლუდის გარდა]; აპერიტივები; ხილის
შემცველი ალკოჰოლიანი სასმელები; ბრენდი; სიდრი; კოქტეილები; ლიქიორები; საკე;
სპირტიანი სასმელები; ვისკი; ღვინო; გამოხდით მიღებული სასმელები; ჯინი; რომი; არაყი; ვაშლის ღვინო; წინასწარ შერეული სასმელები ლუდზე დამზადებულის გარდა; ყველაფერი, შემავალი 33-ე კლასში.
34 _ თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი;
საფერფლეები; სიგარეტის ქაღალდი; სიგარის ყუთები; პორტსიგარები; სიგარის ბოლოს
საჭრელი სამარჯვები; მუნდშტუკები სიგარისათვის; სიგარეტის ფილტრები; სიგარეტის
მუნდშტუკის სატუჩეები; მუნდშტუკები სიგარეტისათვის; სიგარეტის ჰილზები; სიგარეტები; სიგარეტები თამბაქოს შემცველებით;
სიგარილოები; სიგარები; სიგარეტის ფილტრები; დამტენიანებელი კოლოფები სიგარებისათვის; სანთებლები; ასანთის კოლოფები;
საასანთეები; ასანთი; ჩიბუხის გასაწმენდი
მოწყობილობები; ჩიბუხის სადგარები; ჩიბუხები; თამბაქოს ქისები; საბურნუთეები; თამბაქოს ჭურჭელი; ყველაფერი, შემავალი 34-ე
კლასში.
35 – საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და საქონლის ფოსტით შეკვეთის მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია მასპინძლის სუვენირებითა და სადღესასწაულო მორთულობებით, საჩუქრებითა და სიახლეებით, საპნებით,
პარფიუმერიით, ეთერზეთებით, კოსმეტიკით,
თმის ლოსიონებით, თმის მოვლის საშუალებები; ტუალეტის საკუთნოთი, კბილის
ფხვნილებითა და პასტით, პერსონალური ჰიგიენური ნაწარმით, წმენდის, გაპრიალებისა
და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატებით,
სარეცხი საშუალებებით, მანიკურის იარაღით, ფრჩხილის მოვლის საშუალებებით,
ფრჩხილის გასაპრიალებლით, ფრჩხილის
ლაკით, ხელოვნური ფრჩხილებით, დიეტური
ნაწარმით, ბავშვთა კვებით, სანიტარული
პრეპარატებით, პატრუქებითა და სანთლებით,
გასანათებელი კვარებით, ტექნიკური ზეთებითა და საპოხებით, საღებავის ზეთებით, მჭრელი ნაკეთობით, ქაშანურის ჭურჭლით, მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრებით, საპარსი ინსტრუმენტებით, სამართებლებით, საოჯახო და
სამზარეულო მანქანები და მანქანა-იარაღებით, ხელის იარაღები, ფირებით, ფოტოაპარატებით, ფოტოფირფიტებით, ვიდეო ჩამწერებით, აუდიო და ვიზუალური ნაწარმით, აუდიო და ვიდეო ლენტებით, ჩანაწერებითა და
დისკებით, ხმისა და/ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი ხელსაწ-
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ყოებითა და აპარატებით, ტელევიზორებით,
კასეტური პლეერებით და/ან ჩამწერებით, ვიდეო კასეტური ან დისკური პლეერებით და/ან
ჩამწერებით, რადიოებით, ტელეფონებით, უსადენო ტელეფონებით, მობილური ტელეფონებით, მობილური ტელეფონების ბუდეებით,
ტელეფონების ზონრებითა და მორთულობით,
ზარის ამომცნობებით, საანგარიშო მანქანებით, კალკულატორებით, ელექტრონული და
კომპიუტერული თამაშებით, კინოფილმებით,
გასანათებელი საშუალებებით, ვენტილატორებით, საკვების დასამზადებელი საკუთნოთი, ნამცხვრისა და ცომეული ნაწარმის ფორმებით, ტოსტერებით, ღუმელებით, სამზარეულოს საკუთნოთი, საკვებისა და სასმელების
დასაწყობი და შესანახი ჭურჭლითა და კონტეინერებით, კვებისას გამოსაყენებელი ჩხირებით, მჭრელი ინსტრუმენტებით, ქაშანურის,
ფაიფურის, ბროლის, მინანქრის ნაწარმით,
ვერცხლეულით, მინის, ტერაკოტას, თიხის,
კერამიკის ნაწარმით, თმის საშრობებით, ლამპებით, ლამპის აბაჟურებითა და მათი ნაწილებითა და ფიტინგებით, საბავშვო ეტლებით,
ჰაერბურთებით, ველოსიპედის საყვირებით,
საათებისა და მაჯის საათების აქსესუარებით
და მათი ნაწილებითა და ფიტინგებით, ძვირფასეულობითა და მისი იმიტაციით, სამკაულებით, ძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული ან მიტკეცილი ნაწარმით, მუსიკალური
ზარდახშებით, მუსიკალური ინსტრუმენტებით, სურათებით, ფოტოსურათებით, საკანცელარიო ნაწარმით, ქაღალდითა და მუყაოთი
და მათი ნაწარმით, მხატვრის საღებავებითა
და მასალებით, ფუნჯებით, საწერი ინსტრუმენტებით, ნაბეჭდი მასალით, წიგნებით, გაზეთებით, ჟურნალებითა და პერიოდული გამოცემებით, მისალოცი და საშობაო ბარათებით,
ბანქოთი, საფუთავებითა და შესაფუთი მასალით, სურათის ჩარჩოებითა და სადგამებით,
საკანცელარიო და საოჯახო მწებავი ნივთიერებებით, ტყავითა და ტყავის იმიტაციით, ჩანთებითა და ბარგის ჩანთებით, ხელჩანთებითა
და საფულეებით, ქოლგებით, ხელჯოხებით,
ავეჯით, სარკეებით, პალტოს საკიდებითა და
კაუჭებით, ყუთებითა და კონტეინერებით, საფირმო ფირფიტებით, მცირე საოჯახო საკუთნოთი, საოჯახო ან სამზარეულო ჭურჭლითა
და სათავსებით, სავარცხლებით, ღრუბლებით, ჯაგრისებით, საწმენდი საშუალებებით,
სათვალეებით, სათვალის ჩარჩოებით და მზის
სათვალეებითა და მათი ბედეებით და აქსესუარებით, ქსოვილითა და ქსოვილის ნაწარმით, საწოლის თეთრეულითა და მაგიდის
თეთრეულითა და გადასაფარებლებით, ხელსახოცებით, მაგიდის ქვეშსადებებით, ფურნიტურით, გალანტერეით, ცხვირსახოცებით,
ტანსაცმლით, ფეხსაცმლით, თავსაბურავით,
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ღილებით, სამკერდეებით, ლენტებითა და ყაითნით, მაქმანითა და ნაქარგობით, თმის სარჭებითა და სამშვენისებით, აჭიმებით, ფეხსაცმლის მოსართავებით, ქუდის მოსართავებით, ელვა და ელვას ტიპის შესაკრავებით,
ნოხებით, ხალიჩებითა და ჭილოფებით, სათამაშოებით, თამაშებითა და თამაშობებით,
თოჯინებით, სტატუეტებით, სპორტის საკუთნოთი, საშობაო ნაძვისხის მოსართავებით,
საკვებითა და სასმელებით, საკონდიტრო ნაწარმით, ყვავილების ნაწარმით, ასანთით, სიგარებით, სიგარეტებითა და მწეველთა საკუთნოთი ვაჭრობა; უნივერსალური მაღაზიების
საცალო ვაჭრობის მომსახურება; უნივერსალური მაღაზიების ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება; ღამის მაღაზიების საცალო
ვაჭრობის მომსახურება; ღამის მაღაზიების
ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება;
სუპერმარკეტების საცალო ვაჭრობის მომსახურება; სუპერმარკეტების ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება; კომპიუტერიზებული ონ-ლაინ შეკვეთები დაკავშირებული
შერეული ასორტიმენტისა და შერეულ სამომხმარებლო საქონელთან; მზა ტანსაცმლის
მაღაზიებთან დაკავშირებული მომსახურება;
მზა ტანსაცმლის მაღაზიებთან დაკავშირებული ონ-ლაინ მომსახურება; ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობა (ელექტრონული კომერცია);
საქონლის წარდგენა მასობრივი ინფორმაციის გადაცემის საშუალებებით საცალო ვაჭრობის მიზნით; შეკვეთისა და გაგზავნის მომსახურება გლობალური კომპიუტერული ქსელის, მსოფლიო ქსელის, ინტერნეტის ან ელექტრონული ან კავშირის სხვა საშუალებებით; მესამე პირთათვის სხვადასხვა სახის საქონლის ერთად თავმოყრა (ტრანსპორტირების გარდა) იმისათვის, რომ მომხმარებელმა
მოხერხებულად დაათვალიეროს ან შეიძინოს
ეს საქონელი საცალო ვაჭრობის მაღაზიებში,
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, უნივერსალურ მაღაზიებში, ღამის მაღაზიებში,
მზა ტანსაცმლის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში, ან საფოსტო შეკვეთების კატალოგების, შერეული ასორტიმენტის კატალოგებით ან ვებ გვერდებზე, ტელევიზიით, სატელევიზიო შესყიდვის პროგრამებით, ან გლობალური კომპიუტერული ქსელის, მსოფლიო
ქსელის, ინტერნეტის ან ელექტრონული ან
კავშირის სხვა საშუალებებით; რეკლამა; გამოფენებისა და ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის;
ტექსტების გამოქვეყნება; გაყიდვაში ხელშეწყობა; სარეკლამო სააგენტოები; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის მენეჯმენტი; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოს-

ტით; სასტუმროს საქმიანობის მართვა; ბაზრის კვლევა; გარე რეკლამა; პერსონალის დაკომპლექტება; სააგენტოები რეკლამისათვის;
რადიორეკლამა; ტელერეკლამა; ონ-ლაინ რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; მომარაგების
მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლისა
და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეებისათვის]; სარეკლამო დროის გაქირავება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის გაქირავება; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება;
რეკლამა ფოსტით; საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული ადმინისტრირება მესამე პირთათვის; კომერციული
ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისთვის;
საქონლის დემონსტრირება; მარკეტინგი; ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; სარეკლამო ფილმების წარმოება;
საზოგადოებრივი ურთიერთობის სფეროში
გაწეული მომსახურება; რეკლამა; სარეკლამო
მასალის გაქირავება; სარეკლამო სივრცის
გაქირავება; სარეკლამო დროის გაქირავება
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; ფოტოპირების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება;
საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის
გაქირავება; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; ვიტრინების გაფორმება; მესამე პირების საქონლისა და მომსახურების გასაღებაში ხელშეწყობა სავაჭრო
ნიმუშების გამოშვების საშუალებით; ყველაფერი, შემავალი 35-ე კლასში.
41 – გართობა; გასართობები; გართობის პარკები, თემატური პარკები; სათამაშო აპარატების მომსახურება; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; შოუს, კონცერტების, ცოცხალი წარმოდგენების, თეატრალიზებული წარმოდგენების, გამოფენების, სპორტული შეჯიბრებების, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოება
და წარდგენა; მიუზიკ-ჰოლები; კინოთეატრები; კაბარეები; კინოსტუდიები; დისკოთეკები;
კლუბის მომსახურება; წიგნების, ტექსტების,
ჟურნალების, გაზეთების და პერიოდული გამოცემების გამოცემა; ბიბლიოთეკები; გართობის, გამოფენების, კონცერტების, შოუს, წარმოდგენების, სპორტის, თამაშების, დასვენებისა და კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბები; დასასვენებელ ბანაკებში გართობის ორგანიზება; განათლებასთან, გართობასთან, გასართობებთან, დასვენებასთან, სპორტთან და
კულტურასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება; ტელე-რადიო სანახაობები;
ტელე- და რადიო პროგრამების მონტაჟი; კი-
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ნოფილმების და ვიდეოს წარმოება; კინოფირების, კინოფილმების, ვიდეოფილმების, ლაზერული დისკების, ვიდეო დისკებისა და
ციფრული მრავალმხრივი (ვიდეო) დისკების
გაქირავება; აუდიოჩანაწერების გაქირავება;
შოუ-პროგრამისა და სცენის დეკორაციების
გაქირავება; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები; კლუბები და დასასვენებელი ოთახები სამღერი აუდიო და ვიდეო აპარატებით;
სათამაშო და სასტუმრო ოთახები; სილამაზის
კონკურსების ორგანიზება; ცირკი; დაუსწრებელი სწავლება; გამრთობების სამსახური;
კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზაცია; აზარტული თამაშები;
ტანვარჯიშის სწავლება; მუზეუმებით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციები, გამოფენები]; ლატარეის ორგანიზება; ორკესტრით მომსახურება; მიღების პროგრამის შედგენა [გართობა]; სცენარისტების სამსახური; თეატრალური წარმოდგენები; ზოოპარკები; ციფრული
გამოსახულებების ფორმირება; პუბლიკაცია
მაგიდის ელექტრონული საგამომცემლო სისტემების გამოყენებით; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; თარგმნა [ჟესტების ენიდან]; პროფესიული ორიენტირება [რჩევები განათლებისა
და სწავლების სფეროში]; მიკროფილმირება;
მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; ღამის
კლუბები; ფოტოგრაფირება; ვიდეოფილმების
წარმოება; კარაოკეს უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული გამოცემების უზრუნველყოფა
[არაჩატვირთვადი]; ელექტრონული წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა; ვიდეოფილმების გადაღება; ბოულინგის კეგელბანი;
ბეისბოლის მოედნები ან სათამაშო დახურული მოედნები; ფილმების ონლაინ ჩვენება;
გასართობი მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქტიული თამაშების უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; არაჩატვირთვადი ინტერაქტიული თამაშების დროებითი
გამოყენების უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბები [გასაჯანსაღებელი და სხეულის ფორმის შესანარჩუნებელი ვარჯიში];
კინოფილმების წარმოება, გარდა სარეკლამო
ფილმებისა; კინოდარბაზებით მომსახურების
უზრუნველყოფა; ინფორმაცია აღზრდისა და
განათლების საკითხებში; გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ
ქსელში; სათამაშო აღჭურვილობისა და აპარატურის გაქირავება; გოლფის სათამაშო
მოედნებით უზრუნველყოფა; ელექტრონული
გამომცემლობის ონლაინ უზრუნველყოფა,
არაჩატვირთვადი; ტექსტების გამოცემა, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; დასვენების უზრუნველყოფა; დასვენებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; აუდიო და ვიდეო აღჭურ-
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ვილობის გაქირავება; ვიდეოკამერების გაქირავება; კინოფირების გაქირავება; თეატრებისა და ტელესტუდიების გასანათებელი აპარატურის გაქირავება; კინოფილმების გაქირავება; კინოპროექტორებისა და კინოაღჭურვილობის გაქირავება; რადიო და ტელემიმღებების გაქირავება; შოუ-პროგრამის დეკორაციების გაქირავება; აუდიოჩანაწერების გაქირავება; სპორტული ინვენტარის გაქირავება
გარდა
სატრანსპორტო
საშუალებებისა;
სპორტული მოედნების გაქირავება; სტადიონის აღჭურვილობის გაქირავება; თეატრის
დეკორაციების გაქირავება; ვიდეოკამერების
გაქირავება; ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება; ვიდეოფილმების გაქირავება; სათამაშოების გაქირავება; ცხოველების გაწვრთნა;
პრაქტიკული ჩვევების სწავლება [დემონსტრირება]; მთარგმნელების სამსახური; მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატარება;
გართობის სამსახური, კერძოდ, აუდიო და
ვიდეო მასალით, გამოსახულებით, სატელევიზიო პროგრამებითა და კინოფილმებით
უზრუნველყოფა ონლაინ კომპიუტერული
ქსელის მეშვეობით; გამოსახულების, ხმის და
ვიდეოს უზრუნველყოფა, ონლაინ ქსელის
მეშვეობით; მოქმედი პირის შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ყველაფერი, შემავალი 41-ე კლასში.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა; რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, ბარები, დარბაზები საკვებისა და
კვებისათვის, სასადილოები, საკვების შეკვეთით დამზადება და შინ მიტანის სერვისი;
თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზმეები; კოქტეილ-ბარები; ამგვარ და საკვებსა და
სასმელებთან დაკავშირებული ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლითა
და საცხოვრებელი პირობებით, სასტუმროებით, მოტელებით, ინტერნატებით უზრუნველყოფა და დაჯავშნა და ამასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; დასასვენებელი ბანაკები; რესტორნები, კაფეები,
კაფეტერიები, ბარები, დარბაზები საკვებისა
და კვებისათვის, სასადილოები და დარბაზები
სამღერი აუდიო და ვიზუალური აპარატებით;
ბავშვზე ზრუნვის უზრუნველყოფა; ბავშვთა
ბაგები; ტურბაზები; ბარების მომსახურება;
საქორწინო წვეულებების საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; საქორწინო წვეულებების მოწყობა; ელექტროტოსტერების, მიკროტალღური ღუმელების, ცხელი თეფშების,
საკვებისა და სასმელის მოსამზადებელი აპარატებისა და ჭურჭლის გაქირავება; ცხოველთა პანსიონები; კემპინგებით უზრუნველყოფა; ავეჯის, მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; საკვების მოსამზადებელი
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მოწყობილობების
გაქირავება;
სასმელი
წყლის განმანაწილებლების გაქირავება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების გაქირავება; დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება;
კარვების გაქირავება; გადასატანი ნაგებობების გაქირავება; ყველაფერი, შემავალი 43-ე
კლასში.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში;
სილამაზის სალონები; საპარიკმახეროები;
ცხოველების მოვლა; ყვავილების კომპოზიციების შედგენა; მებაღეობა; ლანდშაფტის
დიზაინი და დეკორატიული მებაღეობა; შინაური ცხოველების მოვლა; არომათერაპია;
გვირგვინების დამზადება; საავადმყოფოები;
დანტისტის მომსახურება; ტატუირება; ფიზიოთერაპია; სანიტარული სამსახური; თერაპიული მომსახურება; ჯანმრთელობის ცენტრები; ბალნეოლოგიური კურორტი; მანიკიური; მასაჟი; საზოგადოებრივი აბანოები; ოპტიკოსების სამსახური; კლინიკები; სანერგეებისა და საშენეების სპეციალისტების სამსახური; საუნა; ცხოველების მოშენება; ყველაფერი, შემავალი 44-ე კლასში.
_________________________________________
(260) AM 2013 71581 A
(210) AM 071581
(220) 2013 03 28
(731) სანრიო კომპანი
ლტდ, 1-6-1 ოსაკი, შინაგავა-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.09.01-27.05.01-27.05.19(511)
3 _ მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და
პასტები; ოთახის გამახალისებელი პრეპარატები; ჰიგიენური საშუალებები; მანიკურის
პრეპარატები; თმის და კანის მოვლისა და გაწმენდის პროდუქტები და პრეპარატები; მწებავი
ნივთიერებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის;
პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი ლოსიონები; გაოფლიანების საწინააღმდეგო; ანტისტატიკები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის;

არომატული ნივთიერებები; საპნის ხის ქერქი
რეცხვისათვის; აბაზანის მარილი; აბაზანის
კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური ნიღბები; მათეთრებელი მარილები; მათეთრებელი სოდა; ლილა (თეთრეულის); სუნთქვის
გამახალისებელი აეროზოლები; სუნთქვის გამახალისებელი ლენტები; ფერების გამახალისებელი ქიმიური პრეპარატები (სარეცხი
საშუალება); საღებავის მოსაცილებელი პრეპარატები; კოსმეტიკური ნაკრები; გასახდომი
კოსმეტიკური პრეპარატები; კოსმეტიკური საშუალებები ცხოველებისათვის; ბამბის ტამპონიანი კოსმეტიკური ჩხირები; ბამბა, კოსმეტიკური; კოსმეტიკური კრემები; სახის კანის
მათეთრებელი კრემები; ტყავის საცხები; განცხიმვის საშუალებები; კბილების პროთეზის
გასაპრიალებელი პრეპარატები; კბილების
პროთეზის გამწმენდი პრეპარატები; დეოდორანტები ადამიანისთვის; დეოდორანტები
ცხოველებისთვის და შინაური ცხოველებისთვის; დეტერგენტები; კოსმეტიკური საღებრები; ოდეკოლონი; ტუალეტის წყალი; თმის
საღებავები; თმის საღებარები; თმის კრემი,
თმის გელი, შამპუნები, თმის კონდენციონერები და თმის დამტენიანებელი პრეპარატები;
სუნამოები; ტუჩის საცხი; კანის და სახის კრემები და ლოსიონები; ხელოვნური ფრჩხილები; ფრჩხილების ლაკები და მათი გამათხელებელი; მზისგან დამცავი საშუალებები; გაუფერულების საშუალებები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; საკონდიტრო არომატული ნივთიერებები (ეთერზეთები); ტუალეტის რძე; წარბების კოსმეტიკური საშუალებები; წარბების
ფანქრები; ქსოვილის დამარბილებლები რეცხვისათვის; ხელოვნური წამწამები; იატაკის
ცვილი; თმის საღებავები; თმის ლაკი; თმის
დასახვევი პრეპარატები; მათეთრებელი პრეპარატები; სარეცხის ჩასალბობი პრეპარატები; სახამებელი [აპრეტი]; კოსმეტიკური ლოსიონები; მაკიაჟი; კოსმეტიკური პუდრი; მაკიაჟის საშუალებები; მაკიაჟის მოსაცილებელი
პრეპარატები; ტუში; პირის ღრუს სავლებები,
სამედიცინო დანიშნულების გარდა; ფრჩხილების ხელოვნური სტიკერები; ფრჩხილების
მოსავლელი პრეპარატები; კოსმეტიკური ფანქრები; ავეჯისა და იატაკის გასაპრიალებელი
საშუალებები; კოსმეტიკური საცხები; ყვავილებისა და ბალახის არომატული ნარევი;
პემზა; აბრაზიული ტილო; მინის ზუმფარა;
სურნელოვანი ხე; შამპუნები შინაური ცხოველებისთვის; ფეხსაცმლის საცხი; ფეხსაცმლის ცვილი; პეწის მიმცემი პრეპარატები
[გასახამებელი]; ქსოვილის ფერის საპნები;
სარეცხისათვის ბზინვარების მიმნიჭებელი
პრეპარატები; ნამზეურის მისაღები საშუალებები; კოსმეტიკური ლოსიონით გაჟღენთილი
ხელსახოცები; ლაკის მოსაცილებელი პრე-
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პარატები; ცვილი-დეპილატორი; თეთრეულის
ცვილი; გასაპრიალებელი ცვილი; ცვილი
ტყავისათვის; დეპილაციის საშუალებები; ვაზელინი, კოსმეტიკური; დეკორატიული გადასაყვანი ნახატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის; საკმეველი [საკმევლის ჩხირები]; არომატული ნივთიერებები; ზეთის შესაშრობი ქაღალდი კანისთვის; სახის შესაშრობი ფურცლები; ყველაფერი, შემავალი მე-3 კლასში.
4 _ ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; პატრუქები, სანთლები; ნაძვისხის სანთლები; მტვრის მოსაცილებელი პრეპარატები; კონსისტენტური საპოხები ღვედებისათვის; ფეხსაცმლის საპოხი ცხიმები; ტყავის საპოხი ცხიმები; ფეხსაცმლის
საპოხი ცხიმები; ლამპის პატრუქები; ღამის
ლამპები (სანთლები); ასრიალების საწინააღმდეგო საშუალებები ღვედებისათვის; ტყავის
დამცავი ზეთები და ცხიმები; საღებავის ზეთები; ცეცხლის გასაჩაღებელი კვარები;
მტვრის შემკვრელი შედგენილობები დალაგებისათვის; პატრუქები სანთლებისათვის; დიზელის საწვავი; გაზოლინი; ნავთი; ბენზინი;
საზეთი მასალები; ლანოლინი; ყველაფერი,
შემავალი მე-4 კლასში.
5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები და
ნივთიერებები სამედიცინო ან ვეტერინარული
მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები;
კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის
ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; ბამბა, ჰიგროსკოპიული; მწებავი
სამედიცინო ლენტები; ლეიკოპლასტირი; მწებავი სამედიცინო ლენტები; ჰაერის გამახალისებელი პრეპარატები; ჰაერის გამწმენდი პრეპარატები; ჰაერის დეოდორაციის პრეპარატები; ცილოვანი საკვები პროდუქტები და პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ცილოვანი რძე სამედიცინო მიზნებისათვის; ცხოველების დასაბანი საშუალებები; ბამბა, ანტისეპტიკური; ანტისეპტიკური საშუალებები;
ბალზამი სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური ბანდაჟები; მენსტრუალური საფენები
ქალებისათვის; სახვევი ბანდები; აბაზანების
თერაპიული პრეპარატები; აბაზანების პრეპარატები, სამკურნალო; სამკურნალო აბაზანების მარილები; ჟანგბადის აბაზანები; მარილები მინერალური წყლის აბაზანებისათვის;
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ქამრები ქალის ჰიგიენური საფენებისათვის;
სამაჯურები სამედიცინო მიზნებისათვის; ძუძუთი კვებისას გამოსაყენებელი ბალიშები;
სამკურნალო კანფეტები; კაფსულები მედიკამენტებისათვის; კაფსულები ფარმაცევტული
მიზნებისათვის; საღეჭი რეზინი სამედიცინო
მიზნებისათვის; პარაზიტების საწინააღმდეგო
საყელურები ცხოველებისათვის; სამკურნალო კანფეტები; დეზინფექციისთვის, გამოსარეცხი, შესანახი და გამწმენდი პრეპარატები
კონტაქტური ლინზებისათვის; საპოხები და
ხსნარები კონტაქტური ლინზების და/ან მათი
გამოყენებისათვის; ჩასახვის საწინააღმდეგო
ქიმიური საშუალებები; კოჟრის მოსაცილებელი პრეპარატები; ფეხის კოჟრის საწინააღმდეგო რგოლები; ბამბა, სამედიცინო; ლეიკოპლასტირი; ქერტლის სამკურნალო ფარმაცევტული პრეპარატები; დეზოდორანტები, გარდა ადამიანებისა და ცხოველებისა; ტანსაცმლისა და ქსოვილის დეზოდორანტები; სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები პროდუქტი, ნივთიერებები და სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური საკვები პროდუქტი; დიეტური ნივთიერებები; სადეზინფექციო საშუალებები ჰიგიენური მიზნებისათვის; ლოსიონები ძაღლებისათვის; ძაღლების დასაბანი საშუალებები; ძაღლებისათვის განკუთვნილი
რეპელენტები; მიქსტურები; თვალის საფენები; პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებები, პორტატიული; წებოვანი ბუზსაჭერები;
ბუზსაჭერი წებოვანი ქაღალდი; ბუზების გასანადგურებელი პრეპარატები; ბუზსაჭერი
წებოები; ფეხის გაოფლიანების სამკურნალო
საშუალებები; სახვევი დოლბანდი; ბაქტერიციდები; კედრის ქერქი [რეპელენტი]; საცხები
სამედიცინო მიზნებისათვის; სამკურნალო ნაყენები; რეპელენტები; ინსექტიციდები; ვაზელინი სამედიცინო მიზნებისათვის; მენსტრუალური ქვედა საცვალი ქალებისათვის; ჰიგიენური ქვედა საცვალი; რძის ფხვნილი (ბავშვთა კვებისათვის); რძის ფხვნილი სამედიცინო
მიზნებისათვის; სამკურნალო ლოსიონებით
გაჟღენთილი ხელსახოცები; ლოსიონები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ლოსიონები ვეტერინარული მიზნებისათვის; კარამელი;
ალაოს რძის სასმელები სამედიცინო მიზნებისათვის; მიქსტურები; სამედიცინო სპირტი; სამკურნალო ბალახები; სამკურნალო ზეთები;
სამკურნალო ჩაი; მედიკამენტებიანი ყუთები,
პორტატიული; მედიკამენტები ადამიანებისათვის; მენსტრუალური საფენები ქალებისათვის; მენსტრუალური ტამპონები ქალებისათვის; მენთოლი; მალამოები; მინერალური საკვები დანამატები; ჩრჩილის საწინააღმდეგო
საშუალებებით გაჟღენთილი ქაღალდი; ჩრჩილისაგან დამცავი პრეპარატები; პირის ღრუს
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სავლებები; სამკურნალო ტალახი; შეუკავებლობით დაავადებულთა ჰიგიენური საფენები;
საკვები დანამატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ჰიგიენური ქვედა საცვალი; ჰიგიენური
ხელსახოცები; ჰიგიენური საფენები; ქალის
ჰიგიენური ქვედა საცვალი; შეუკავებლობით
დაავადებულთა ქვედა საცვალი, შემწოვი;
ჰიგიენური საფენები; პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები; აბები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ორსულობის დიაგნოსტიკის ქიმიური პრეპარატები; გასახდომი ჩაი
სამედიცინო მიზნებისათვის; ოფლდენის საწინააღმდეგო საშუალებები; ფუტკრის დედის
რძის დიეტური დანამატები; ფუტკრის დედის
რძე ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ჰიგიენური პირსახოცები; ფარმაცევტული პრეპარატები კანის მოვლისათვის; საყნოსავი მარილები; სტერილიზაციის პრეპარატები; მზით დამწვრობის საწინააღმდეგო მალამოები; მზით
დამწვრობის საწინააღმდეგო პრეპარატები
ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვაჟინები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ვიტამინის პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ბამბის
ტამპონიანი ჩხირები; სამედიცინო დანიშნულების მზისგან დამცავი კრემი; სახვევები
ცხელი საფენებისათვის; კომპრესები; სახვევები ცხელი საფენებისათვის და/ან კომპრესები ტემპერატურის დასაწევად, ან ტემპერატურის, ან თავის ტკივილის მოსახსნელად;
სახვევი მასალა [სამედიცინო]; მედიკამენტები; სიცხის დამწევი საშუალებები; ბალახის
ჩაი; მდოგვის საფენები; გასახდომად განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; დიეტური
ბოჭკოვანი საკვები; დიეტური დანამატები
ცხოველებისათვის; ბავშვის ერთჯერადი
ტრუსი-ამოსაფენები; ქვედა საცვალი; ტრუსიამოსაფენები; საკვები დანამატები; თევზის
ქონი; გასახდომი აბები; კარამელი ფარმაცევტული მიზნებისათვის; მარგალიტის თეთრა
სამედიცინო მიზნებისათვის; პერსონალური
საცხი სექსუალური აქტისათვის; ყვავილის
მტვერის დიეტური დანამატები; პროტეინის
დიეტური დანამატები; პროტეინის დიეტური
დანამატები ცხოველებისათვის; პროპოლისის
დიეტური დანამატები; ყველაფერი, შემავალი
მე-5 კლასში.
8 _ ხელის იარაღი და ინსტრუმენტები (ხელით
სამართავი); მჭრელი ნაკეთობა; ცივი იარაღი;
წვერსაკრეჭები; ბოთლის გასახსნელები; კონსერვის გასახსნელები; სამართებლის ბუდეები; დუდკოს მკვნეტარები; მჭრელი ინსტრუმენტები; მჭრელი იარაღები; სითხის დეკანტაციის მოწყობილობა; დეპილაციის ინსტრუმენტები; თეგი; ფრჩხილის საჭრელი ინსტრუმენტები [ელექტრული და არაელექტრული];
ლურსმანსაძრობი; ფრჩხილების გასაპრიალებელი სამარჯვები; ფიწლები, ორთითები; ბაღ-

ბოსტნის იარაღი; თმის საკრეჭი ხელსაწყოები
პირადი სარგებლობისათვის; თმის დასახვევი
ხელის სამარჯვები; ეპილაციის პინცეტები;
ყინულსატეხები; ბეწვა ხერხები; დანები; გაზონსაკრეჭები; ტყავის ღვედები; დომკრატები;
ფრჩხილის ქლიბები; ფრჩხილის ქლიბები,
ელექტრული; ლურსმანსაძრობი; წმინდა ქლიბები; მკვნეტარები ფრჩხილებისათვის; ნემსში
ძაფის გასაყრელი სამარჯვები; ნომრის ამოსატვიფრი ინსტრუმენტები; თხილის სამტვრევები, არა ძვირფასი ლითონის; ხამანწკის გასახსნელები; პედიკიურის ხელსაწყოების ნაკრები; მცენარეთა მავნებლების გასანადგურებელი მოწყობილობები; სამართებლის, საპარსის პირები; სამართებლის პირის ასაწყობი
ღვედები; სამართებლები, ელექტრული და
არაელექტრული; მაკრატლები; ასალესი ინსტრუმენტები; ხაპია; პულვერიზატორები; საშტამპავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; შაქრის მაშები; სუფრის საკუთნო; კონსერვის
გასახსნელები, არაელექტრული; ხორცის და
ბოსტნეულის საკეპი, დანები, დასაქუცმაცებლები და თხლად დამჭრელები და მათი ნაწილები და დეტალები; ბაღის მაკრატლები; ლითონის გოფრირების ხელსაწყოები; თმის დასახვევი მაშები; მანიკიურის ხელსაწყოების
ნაკრები; საპარსი ნესესერები; პინცეტები; ორშიმო; კვერცხის საჭრელი დანები, არაელექტრული; ყველის საჭრელი დანები [არაელექტრული]; პიცის დასაჭრელი დანები [არაელექტრული]; ხელკეტები; წამწამების ასაპრეხი
მაშები; სუფრის საკუთნო [დანა-ჩანგალი და
კოვზები]; უთოები; ყველაფერი, შემავალი მე-8
კლასში.
9 _ სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ელექტრული, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო
და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის
ჩამწერი დისკები; კომპაქტ-დისკები, DVD-ები
და სხვა ციფრული მატარებლები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით;
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები,
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; ცეცხლმქრობები; საანგარიშოები; სასწავლო აუდიოვიზუალური
აპარატურა; ბატარეები; აკუმულატორის კორპუსები; ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები;
ბინოკლები; კალკულატორები; ფოტოაპარატები, კინემატოგრაფიული კამერები და მათი
ნაწილები და ფიტინგები; ობიექტივები კამერისათვის; საწყაო ტევადობები; მულტიპლიკაციური ფილმები; კასეტის ფლეიერები; პენ-
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სნეს ძეწკვები; კინოფირები, ექსპონირებული;
სატაბელო დროის აღმრიცხველი საათები;
კომპაქტ-დისკის ფლეიერები; კომპაქტ-დისკები [აუდიო-ვიდეო]; კომპაქტ-დისკები [მუდმივი
დამმახსოვრებელი მოწყობილობა]; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, ჩაწერილი;
კომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფა [ჩაწერილი];
კომპიუტერები; კომპიუტერის პრინტერები;
კონტაქტური ლინზები; კონტაქტური ლინზების ბუდეები; მონაცემთა დასამუშავებელი
მოწყობილობები; მეტრები თერძებისათვის;
ელექტროზარები კარისათვის; ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები; ცეცხლმქრობები;
ფირები, ექსპონირებული; ხანძრის სიგნალიზატორები; შუქფეთქის ნათურები; დიაპოზიტივის ჩარჩოები; თბორეგულირების მოწყობილობები; მუსიკალური ავტომატები წინასწარი გადახდით; ოპტიკური ლინზები; წერილის სასწორები; სამაშველო ქამრები; სამაშველო ბაკენები; სამაშველო ჟილეტები; სამაშველო ტივები; საკეტები, ელექტრული; ელექტრული საკეტები და გასაღებები; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები; მაგნიტურკოდიანი ბარათები; მაგნიტური კოდირების
მოწყობილობა; მაგნიტები; ლუპები; გამზომი
ხელსაწყოები, ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; მიკროფონები; მიკროსკოპები; ნეონის
ნიშნები; ნოუტბუკები; ელექტრონული ფანქრები; ხმისჩამწერი დისკები; ფოტოკოპირების
მოწყობილობები; ჯიბის კალკულატორები;
საპროექციო აპარატები; საპროექციო ეკრანები; რადიოხელსაწყოები; ფირსაკრავები; დისტანციური მართვის აპარატურა; სახაზავები
[გამზომი
ინსტრუმენტები];
სასწორები;
სმარტ-ბარათები [მეხსიერების ბარათები მიკროპროცესორით]; კვამლის დეტექტორები;
შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები; ხმის
ჩამწერი აპარატურა; ხმის ჩასაწერი დისკები;
ხმის აღმწარმოებელი აპარატურა; ხმის გადამცემი აპარატები; პენსნეს ბუდეები; პენსნეს
ჩარჩოები; სათვალის მინები; მზის სათვალეები; გადამრთველები, ელექტრული; შტეფსელის ჩანგლები, როზეტები [ელექტრული შეერთებები]; მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყობილობა; ტელეფონის აპარატები, ყურმილები, გადამცემები, სადენები; ტელესკოპები;
ტელევიზორები; ტელევიზორის აპარატურები; ტემპერატურის ინდიკატორები; გაქურდვისაგან დამცავი ელექტრული მოწყობილობები;
თერმომეტრები; თერმოსტატები; ვიდეოკასეტები, ვიდეოთამაშების კარტრიჯები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; მაგნიტური ლენტები
ვიდეოჩაწერისათვის; ვიდეოეკრანები; ვიდეოჩამწერი მოწყობილობა; ტექსტური პროცესორები; ვიდეო კომპაქტ-დისკები; ციფრული
უნივერსალური (ვიდეო) დისკები; ვიდეო კომ-
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(ვიდეო) დისკების ფლეიერები; აუდიო და ვიზუალური აპარატურა, სამღერი მოწყობილობები; დამჭერები, მატარებლები, ბუდეები აუდიო და ვიდეო კასეტების, კომპაქტ-დისკების,
ლაზერული დისკების, ვიდეო დისკებისა და
ციფრული უნივერსალური (ვიდეო) დისკებისათვის; „თაგვი“-ს ქვესადებები; ტელეფონები,
უსადენო ტელეფონები, ფიჭური ტელეფონები,
მობილური ტელეფონები და მათი ნაწილები,
ფიტინგები და აქსესუარები; მობილური ტელეფონის ბუდეები ან გარსაცმები; პეიჯერები
და მათი ნაწილები და ფიტინგები; პეიჯერის
ბუდეები ან გარსაცმები; ჩანთები, საფარები,
კონტეინერები, მატარებლები და დამჭერები
მობილური ტელეფონებისა და პეიჯერებისათვის; საყურისები; ყურსასმენები; ყურსასმენები და მიკროფონები/სპიკერფონები მობილურ
ტელეფონთან გამოსაყენებლად; ზარის ამომცნობი ტელეფონების, მობილური ტელეფონებისა და პეიჯერებისათვის; სინათლისგან დამცავი ნიღბები; უბის წიგნაკები, ელექტრონული; ელექტრული სასიგნალო ზარები; სასიგნალო მოწყობილობები; შტრიხ-კოდის
ამომკითხველი მოწყობილობები; ბარომეტრები; ზუმერები; ელექტრული ზუმერები; ცენტრალური ბლოკები ინფორმაციის დასამუშავებლად [პროცესორები]; ჩიპები [ინტეგრალური სქემები]; ქრონოგრაფები [დროის ჩამწერი
მოწყობილობები]; კომპიუტერის კლავიატურები; კომპიუტერის მეხსიერების მოწყობილობები; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა; კავშირის აკუსტიკური მოწყობილობები; კომუტაციის მოწყობილობები [მონაცემების დასამუშავებელი მოწყობილობები]; ინფორმაციის ოპტიკური მატარებლები; ოპტიკური დისკები; დისკები [მაგნიტური]; საყვინთი აპარატები; მყვინთავის ნიღბები; სკაფანდრები მყვინთავებისათვის; ელექტრონული განცხადების დაფები; ელექტრონული ფანქრები
[თვალსაჩინო დემონსტრაციის საშუალება];
ლიფტის მართვის მოწყობილობა; პენსნეს ზონრები; ოკულარები; მკვეთრი სინათლისაგან
დამცავი ფარები; ფაქსიმილეს აპარატები;
ფილტრები [ფოტოგრაფია]; ფლოპი-დისკები;
ამომკითხავი თავაკების გასაწმენდი ლენტები;
ჰიგრომეტრები; ინტეგრალური სქემები; სალაპარაკო აპარატები; ინტერფეისები [კომპიუტერებისათვის]; ანგარიშის გამოსაწერი მოწყობილობა; ბლენდები [ოპტიკური შუქდამცავები]; ლიფტის მართვის მოწყობილობა; მაგნიტური ლენტის ბლოკები [კომპიუტერისათვის];
მაგნიტური ლენტები; საწყაო კოვზები; მეტრონომები; მიკროპროცესორები; მოდემები;
ფულის დასათვლელი და დასახარისხებელი
მანქანები; მონიტორები [კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა]; მონიტორები [კომპი-
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უტერული პროგრამები]; „თაგვი“-ს ტიპის მანიპულატორები; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შუქგამტარები (შუქსატარები); ოპტიკური მინები; ოპტიკური ნაწარმი; ოპტიკური ლინზები; დროის
მრიცხველები ფასიანი ავტოსადგომისათვის;
ტრანსპორტირები [გამზომი ინსტრუმენტები];
რადიოსატელეგრაფო სადგურები; რადიოსატელეფონო სადგურები; სკანერები [ინფორმაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]; ნახევარგამტარები; დიაპოზიტივები [ფოტოგრაფია]; ხმის ჩასაწერი ლენტები; მაგნიტური
ლენტის განმაგნიტების მოწყობილობები; ტელეგრაფის სადენები; ტელეგრაფის აპარატები; ტელეტაიპები; ტელემოკარნახე; ტელეტაიპები; ბილეთების გასაყიდი ავტომატები;
გადამცემები [კავშირგაბმულობა]; დისტანციური რადიოგადამცემები [კავშირგაბმულობა];
ვაკუუმმეტრები; ვიდეოტელეფონები; სასიგნალო სასტვენები; ტივტივა მოწყობილობები
ცურვისათვის; საყვინთი ყურთსაცობები; კვერცხის მოსახარში ტაიმერები; სპორტული სათვალეები; სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები, მუზარადები; ნავიგაციის ხელსაწყოები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის [ბორტის კომპიუტერები]; კომპიუტერული თამაშების პროგრამები; მეტრონომები; ელექტრონული პუბლიკაციები [ჩატვირთვადი]; კომპიუტერული პროგრამები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა]; პერსონალური სტერეომიმღებები; სატელიტები სამეცნიერო მიზნებისათვის; მაჯის საყრდენები კომპიუტერთან სამუშაოდ; გადასატანი ტელეფონების თასმები;
სადგარი გადასატანი ტელეფონებისათვის;
სტიკერები გადასატანი ტელეფონებისათვის;
ანტენის გარსაცმები გადასატანი ტელეფონებისათვის; ელექტრონული წრედები და CD ROM-ები, რომლებიც იძლევიან საშუალებას
ჩაიწეროს ავტომატური დასაკრავი პროგრამა
ელექტრონული მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის; ჯიბის ელექტრონული მთარგმნელები; გადასატანი მედია ფლეიერები; ჩასატვირთი გამოსახულებითი ფაილები; ჩასატვირთი მუსიკალური ფაილები; ჩასატვირთი მელოდიები მობილური ტელეფონებისათვის;
DVD-პლეიერები; გლობალური პოზიციონირების სისტემის [GPS] აპარატურები; USB
ფლეშ-მეხსიერება; დისკამძრავები კომპიუტერისათვის; ლეპტოპები; სინათლის გამომსხივებელი დიოდები [LED]; „თაგვი“-ს ტიპის
მანიპულატორები; „თაგვი“-ს ქვესადებები; ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ავარიის
დროს გამოსაყენებლად; დამცავი ნიღბები;
ფიჭური ტელეფონის თასმები; კომპასები; ელექტრული შეერთებები; დამცავი სახურავები
შტეფსელის როზეტებისათვის; გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა]; ხელის გარეშე
სასაუბრო კომპლექტები ტელეფონისათვის;

სახანძრო შლანგები; ბრანდსპოიტები; თამაშების პროგრამები სათამაშო დარბაზების ვიდეოთამაშების აპარატებისათვის; თამაშების
პროგრამები სახლის ვიდეოთამაშების აპარატებისათვის; პერსონალური ციფრული დამხმარე; ყურთსაცობები ცურვისათვის; მზის
ბატარეები; პლანშეტური კომპიუტერი; ციფრული ფოტოაპარატები; ყველაფერი, შემავალი მე-9 კლასში.
10 _ ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები; კიდურების, თვალისა და
კბილების პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკერების დასადები მასალა; სისხლის
არტერიული წნევის გასაზომი ხელსაწყოები;
ჩვილის საწოვარიანი ბოთლები; ჩვილის საწოვარები [მატყუარა]; ბანდაჟები, ელასტიკური ან ორთოპედიული; ელექტროსაბნები,
სამედიცინო; პრეზერვატივები; კონტრაცეპტივები, არა ქიმიური; სტომატოლოგიური აპარატურა და ინსტრუმენტები; ჩვილის საწოვარები; ყურის პინცეტები; კოსმეტიკური მასაჟის ხელსაწყოები; ჩვილის საკვების ბოთლის საწოვარები; საწოვარიანი ბოთლის სახურავები; საწოვარიანი ბოთლები ჩვილისათვის; ბრტყელტერფიანობისას გამოსაყენებელი საყრდენები; ორთოპედიული ფეხსაცმელი; სამეანო მაშები; მასაჟის ხელთათმანები;
ხელთათმანები, სამედიცინო; სმენის აპარატები; სმენის დამცავი აპარატები; ცხელი ჰაერის
თერაპიული აპარატები; ყინულიანი ბუშტები;
ინკუბატორები ახალშობილთათვის; მასაჟის
ხელსაწყოები; ბანდაჟი ორსულებისათვის; სამშობიარო ლეიბები; ორთოპედიული ნაწარმი;
სამუცლე ბალიშები; სათბურა-ბალიშები, ელექტრული, სამედიცინო; უძილობის საწინააღმდეგო ბალიშები; ქირურგიული ღრუბლები;
წამლის მისაღები კოვზები; სტეტოსკოპები;
საკაცეები; თერმოკომპრესები პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის; ენის საფხეკები;
ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; სტომატოლოგიური ძაფების ხელმოსაკიდები; კონტრაცეპტიული მოწყობილობები;
პირის ნიღბები; თერმომეტრები, სამედიცინო;
წყლიანი პარკები, სამედიცინო; ჰიგიენური
შესადგმელი ღამის ჭურჭელი; კბილების
ამოჭრის შესამსუბუქებელი რგოლები; ყურის
საცობები [ყურის დამცავი მოწყობილობები];
პულსმეტრები; შეუკავებლობისას გამოსაყენებელი მუშამბები; საძილე ყურსაცობები;
ბგერათშეუღწევი ყურსაცობები; ყველაფერი,
შემავალი მე-10 კლასში.
11 _ განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნი-
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კური მოწყობილობები; ჰაერის კონდიცირების
აპარატები; ჰაერის დეზოდორირების აპარატები; ჰაერის საშრობი მოწყობილობები; ჰაერის
გასაწმენდი აპარატები და მანქანები; გაშხეფის საწინააღმდეგო საცმები ონკანებისათვის; მფილტრავი მოწყობილობები აკვარიუმისათვის; აკვარიუმის შემთბობები; აკვარიუმის შენათების საშუალებები; ღუმლები; მაყალი; სააბაზანოს საკუთნო და სანიტარულტექნიკური აღჭურვილობა; აბაზანის გამხურებლები; საწოლის სათბურები; სასმელის
გასაცივებელი აპარატები; ველოსიპედის მაშუქები; ელექტროგამთბობი საბნები; ბოილერები; პურის გასახუხი ტოსტერები; ხალიჩები
ელექტროგამთბობით; ჭერის სანათი პლაფონები; ჭაღები; ნაძვისხის მოსართავი ელექტრონათურები; ელექტრული ყავის ფილტრები; ყავის მადუღარები; ყავის პერკოლატორები; ყავის მოსახალი აპარატები [როსტერები];
სამაცივრო კონტეინერები; სამზარეულოს ქურები; საკვების თბური დამუშავების აპარატები და დანადგარები; საკვების თბური დამუშავების ჭურჭლეული, ელექტრული; სამაცივრო
დანადგარები სითხეებისათვის და წყლისათვის; თამბაქოს სამაცივრო დანადგარები; ბალიშები ელექტროგათბობით; ფარსაკეტები
საკვამლე მილში წნევის რეგულირებისთვის
[გათბობა]; ელექტრული ფრიტიურის ჭურჭელი; დეზინფექციის აპარატები; ტუალეტის
მადეზინფიცირებელი საშუალების გამანაწილებლები; დისტილაციის აპარატები; თმის
საშრობები; სასმელი წყლის ფილტრები; ფურაჟის საშრობი მოწყობილობები; ელექტრონათურები; ჩინური ფარნები; ვენტილატორები
[ჰაერის კონდიცირება]; ელექტროვენტილატორები; საწოვარიანი ბოთლის ელექტროგამათბობლები; წყლის ჩამშვები მოწყობილობები; დეკორატიული შადრევნები; გასაყინი
კამერები; ხილის გამოსაშრობი აპარატები;
აირის სანთებლები; ელექტრული შესაწვავი
მოწყობილობები; გრილები; პირსაბანი ოთახის ხელის საშრობი აპარატები; ცხელი ჰაერის აბანოს საკუთნო; არხღუმლები; გამახურებელი ფილები; სათბურა; შენობების მნათი
ნომრები; დამტენიენებლები; კარადა-საყინულეები; ყინულის დასამზადებელი მანქანები
და
აპარატები;
ელექტრული
ჩაიდნები;
ნათურის ვაზნები; ლამპის მილაკები; ლამპის
შუშა; ლამპის სფერული თალფაქები; ლამპის
საკიდი საყრდენები; ნათურის ვაზნები; ლამპის ამრეკლავები; აბაჟურები; სანათები; აბაჟურის დამჭერები; განათების ფარნები; ელექტრული თეთრეულის საშრობები; ნათურის
კოლბები; განათების სისტემები; მიკროტალღური ღუმლები; რძის გასაცივებელი დანადგარები; შემრევი ონკანები წყალსადენის მილებისათვის; კერძის შესათბობი ხელსაწყოე-
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ბი; ჯიბის ფარნები; ჯიბის სათბურები; საკვების მაღალი წნევის ქვეშ დასამზადებელი
ელექტრული ქვაბები; დაწნევის რეზერვუარები წყლის შესანახად; ელექტრული რადიატორები; სამაცივრო კარადები; სამაცივრო
კამერები; მაცივრები; როსტერები; მოსახალი
ხელსაწყოები; შამფურის საბრუნი სამარჯვები; შამფურები; შამფურიანი მოწყობილობები;
არაფეთქებადი უსაფრთხო ლამპები; საშხაპე
კაბინები; შხაპები; ნიჟარები; ელექტრონათურის ვაზნები; მზის კოლექტორები [გათბობა];
ტოსტერები; უნიტაზები ტუალეტისათვის; ტუალეტის დასაჯდომები; ტუალეტის დასაჯდომების საფარები; გადასატანი ტუალეტები; ჩირაღდნები; პისუარები; სავაფლეები, ელექტრული; საცხობები, ელექტრული; სათბურები;
პირსაბანები;
წყლის
გამაცხელებლები;
წყლის გამწმენდი აპარატები და მანქანები;
წყლის სტერილიზატორები; ჯიბის ფანრები;
ელექტრული ჰაერის გამწმენდები; ავტომობილის მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო
მოწყობილობები [განათების საკუთნო]; სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები [განათების საკუთნო]; რკალური ნათურები; საკვების დასამზადებელი ავტოკლავები [სწრაფსახარში ქვაბები]; აბაზანები; ჩინური ფარნები; დამცავი მოწყობილობები განათების
ხელსაწყოებისათვის; შუქგამბნევები; სანთებლები; ავტომობილის მაშუქები; სატრანსპორტო საშუალებების მაშუქები; ღუმლები; ღუმლები [გამათბობელი ხელსაწყოები]; ბრინჯის
სახარში ქვაბები; ქსოვილის ორთქლსახარში
მოწყობილობები; ელექტრული აღჭურვილობა იოგურტის გასაკეთებლად; სინათლის მასხივებელი დიოდების [LED] განათების მოწყობილობები;
აბაზანის
გამათბობლები;
წყლის გრიგალური მოძრაობის წარმომქმნელი მოწყობილობები; პურის საცხობი დანადგარები; ყველაფერი, შემავალი მე-11
კლასში.
12 _ სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი
აპარატები; მძღოლის დაბრმავების საწინააღმდეგო მოწყობილობები; მძღოლის თვალის
მოჭრის საწინააღმდეგო მოწყობილობები; საბავშვო ეტლები; საბავშვო ეტლის შალითები;
ველოსიპედის ან სამთვლიანი ველოსიპედის
ზარები; ველოსიპედები და სამთვლიანი ველოსიპედები და მათი ნაწილები და ფიტინგები; ურიკები; საზიდავები; სავარძლის შალითები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; დამცავი ბადეები ველოსიპედისათვის ან
სამთვალა ველოსიპედებისათვის; გოლფის
ურიკები; გადასაპირქვავებელი სატვირთო
ურიკები; დრეზინები; თავის მისაყრდნობები
სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლები-
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სათვის; გადასახსნელი ზედები საბავშვო ეტლისათვის; გადასახსნელი ზედები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საყვირები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ხუფები
თვლის მორგვებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების თვლის მორგვები; საბარგულები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საბარგო ბადეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ორბორბლიანი ურიკები; ტალახსაწინააღმდეგო ფარები; სატრანსპორტო საშუალებების საბურავების მოცურების საწინააღმდეგო მოწყობილობები; ფრთისებრი ნიჩბები;
ნიჩბები; სატერფულები ველოსიპედისათვის;
საბავშვო ეტლები; ველოსიპედის ან სამთვლიანი ველოსიპედის ტუმბოები; საბავშვო ეტლების შალითები; გადასახსნელი ზედები საბავშვო ეტლისათვის; საბავშვო ეტლები; შალითები ველოსიპედის, სამთვალას ან მოტოციკლის დასაჯდომებისათვის; ველოსიპედის, სამთვლიანი ველოსიპედის ან მოტოციკლის დასაჯდომები; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; უსაფრთხო სავარძლები ბავშვებისათვის [სატრანსპორტო საშუალებებისათვის]; სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლები; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; ავტომობილის მზისგან დამცავი საშუალებები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; გადასაკრავები სატრანსპორტო საშუალებების სალონისათვის; ხისტი საფარები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; საგორავი სავარძლები ავადმყოფებისათვის; მინასაწმენდები ქარსარიდი მინებისათვის; მორგებული მზის საფარები ავტომობილებისათვის;
არომატული ნივთიერებებისა და სურნელის
კონტეინერები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; თვითმფრინავები; ჰაერბალიშები
[უსაფრთხოების მოწყობილობები ავტომობილისათვის]; აეროსტატები; ავტომობილები;
ავტობუსები; უკანა ხედის სარკეები; ავტობუსები; ავტომობილები; მოტოციკლები; სავაჭრო ურიკები; საბავშვო ეტლები; ველოსიპედის, სამთვალას ან მოტოციკლის სალტეები;
ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები; წყლის ტრანსპორტი; ავტომობილის სახელურის შალითები; თვლების თალფაქები;
სიგარის
ან
სიგარეტის
სანთებელები
ავტომობილებისათვის; ყველაფერი, შემავალი
მე-12 კლასში.
14 _ კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და კეთილშობილი ლითონებისა
და მათი შენადნობებისაგან დამზადებული ან
დაფარული ნაკეთობა; საიუველირო ნაწარმი,
საიუველირო ნაწარმისა და მორთულობის
იმიტაცია; ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა
ქრონომეტრული ხელსაწყოები; ბროშები,

ძეწკვები (საიუველირო ნაწარმი); ბრელოკები;
მონეტები; სიმბოლოები, კერძოდ, მედლები
და/ან მონეტები; მანჟეტის საკინძეები; საყურეები; ოქროს ძაფები; ოქროს იმიტაციისაგან
დამზადებული ნივთები; ძვირფასეულობის
ყუთები; ზარდახშები; ყელსაბამები; ქინძისთავები [ძვირფასეულობა]; ლაცკანის ქინძისთავები; ბეჭდები; ქანდაკებები და სტატუეტები
კეთილშობილი ლითონებისაგან; ჰალსტუხის
სამაგრები; საათები, მაჯის საათები და მათი
ნაწილები და ფიტინგები; საათის სამაჯურები, საათის ბრასლეტები; საათის ძეწკვები;
საათის, მაჯის საათის კორპუსები; წამზომები; მორთულობა (საიუველირო ნაწარმი);
ორნამენტული ქინძისთავები; ჰალსტუხის ქინძისთავები; მედლები; გასაღების რგოლები,
სამშვენისები და ბრელოკები; გასაღების ძეწკვები და გასაღების ბუდეები/ფუტლიარები
კეთილშობილი ლითონებისა და/ან ძვირფასი
ქვებისაგან; კულონები; სამაჯურები [საიუველირო ნაწარმი]; საათის ბუდეები [საჩუქარი];
საათის ბუდეები; საათები და მაჯის საათები,
ელექტრული; მზის საათები; ბრილიანტები;
იაფფასიანი მორთულობა; ნახევრადძვირფასი
ქვები; კეთილშობილი ლითონების ხელოვნების ნიმუშები; მაღვიძარები; ხავერდის ყაითანის მანჟეტის საკინძეები; ფართე ჰალსტუხის სამაგრები (ჰალსტუხის ქინძისთავები);
მცირე ქანდაკებები [სტატუეტები] კეთილშობილი ლითონებისაგან; ნიშნები კეთილშობილი ლითონებისაგან; ფეხსაცმლის მორთულობა კეთილშობილი ლითონებისაგან; ჯილდოები [საპრიზო თასები]; მემორიალური ფარები; ყველაფერი, შემავალი მე-14 კლასში.
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა ხელსაწყოები და საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის
საკუთნო; სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება; პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე; კალენდრები,
წიგნები, კატალოგები, საფოსტო ბარათები,
აფიშები, პლაკატები, პერიოდული გამოცემები, ნაბეჭდი გამოცემები, გაზეთები და ჟურნალები; მისალოცი ბარათები; საწერი საშუალებები; რეზინის შტამპები; შტამპები და ბეჭდები; შტემპელის ბალიშები, შტამპის ბალიშები; ფოტოალბომები; ქვეშსადებები მოჩარჩოებული ნახატებისათვის, სურათებისა და
ფოტოგრაფიებისათვის; მოლბერტები; ცხიმის
შესაშრობი ქაღალდი კანისათვის; ქვესადგამები ფოტოსურათისათვის; მელნები; ხელსა-
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ხოცები, ტუალეტის ქაღალდი, გრიმის მოსაცილებელი ქაღალდის ხელსახოცები; ქაღალდის პირსახოცები; ქაღალდის ან მუყაოს მაგიდის ქვეშსადებები და გრაფინის ქვეშსადებები; შესაფუთი ქაღალდი, შესახვევი ქაღალდი და შესაფუთი საშუალებები; აკვარელის საღებავები მხატვრებისათვის; გრაფიკული რეპროდუქციები, პორტრეტები; ლოთოგრაფიები; კალმისტრები, ფანქრები, ავტოკალმები, ბურთულიანი ავტოკალმები; კალმები; კალმისტრის დამჭერები; ფანქრის დამჭერები; სათადარიგო გულარები კალმისტრებისა და საწერი ინსტრუმენტებისათვის; გრიფელები ფანქრებისათვის; ფერადი ფანქრები,
ფერადი ცარცი; პენალები; ფანქრის სათლელები; ფანქრის სათლელი მოწყობილობები;
ქაღალდის სამაგრები; პრას-პაპიე; საკანცელარიო ჭიკარტები და ჭიკარტები ხაზვისათვის; პასტელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო წებო და მწებავები; პაპიე-მაშე; წერილების ლანგრები და თაროები; წერილების
დამჭერები; წერილის გასახსნელები; მწებავი
ლენტები და მწებავი ლენტების გამანაწილებლები; მასალა ხაზვისათვის, დაფები, კალმისტრები და ინსტრუმენტები; საფარგლეები;
მარკებისა და მონეტების ალბომები; პარკები
და კონვერტები; დავთრები; წიგნის სადგარები, სანიშნეები; წიგნის სანიშნები; საკანცელარიო კარადები; ფერწერის ტილოები; უბის
წიგნაკები; დღიურები; ფაილები; ბივუარები,
უბის წიგნაკები, საწერი ქაღალდი; სახაზავი
ქაღალდი; საწერი მოწყობილობები; ცარცი,
დაფები, აფიშის დაფები; პასპორტის ყდები;
ჩეკების წიგნაკების დამჭერები; ელასტიკური
შესაკრავები; სურათები; ტრაფარეტები, შაბლონები; საშლელი საშუალებები, საშლელები, საშლელი სითხეები; წერილის ელექტრული გასახსნელები; მცირე ზომის მუსიკალური ნაწარმოების გამოცემა; წასაშლელი
დაფები; ქაღალდისა და/ან მუყაოს ორნამენტები და მორთულობა; ქაღალდის ხელსაწმენდები; ქაღალდის ხელსახოცები; საუზმის
ჩანთები; მუყაოს სკივრები და ყუთები; გასაფერადებელი წიგნები; ანგარიშის ფაილები;
საამკინძაო ქაღალდი; ჯიბის წიგნაკები;
ფლომასტერები; წიგნის ზონრები; გრაფიტის
ფანქრების ნაკრებები; ფერადი ფანქრების ნაკრებები; სახაზავები; საწერი სადებები; ავტოგრაფების წიგნები; დამჭერები; სტეპლერები;
ლენტის საჭრელები; გამაფრთხილებელი ნიშნები; დამქუცმაცებლები; პლასტიკის საფარის
დამტანი მექანიზმები და ხელსაწყოები; დოკუმენტებისა და ფოტოგრაფიების დამცავი
თერომოწებვადი ფირით შეფუთვის ხელსაწყოები; ბარათების დამჭერები და ყუთები; საკვების ან საკვების ყუთების ქაღალდის მოსართავები; ალბომები; ქაღალდის ან პლასტმასის
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შესაფუთი ტომრები [კონვერტები, პარკები];
ბლოკნოტები მოსახევი ფურცლებით; ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები; ბარათები; შტამპებისა
და ბეჭდების დამჭერები და ყუთები; კომიქსები; ფარგლები; ქაღალდის ლენტები და
ბარათები კომპიუტერის პროგრამების ჩაწერისათვის; ასლის გადასაღები ქაღალდი [საკანცელარიო]; თხევადი კორექტორები [ოფისის
საკუთნო]; კარტოთეკები; რეზინის სათითურები [ოფისის საკუთნო]; დროშები [ქაღალდის]; საქაღალდეები [საკანცელარიო]; საქაღალდეები ქაღალდებისათვის; წებოვანი ლენტები; ქაღალდის ცხვირსახოცები; კარტოთეკის ბარათები; კოპირების ლენტები; საქაღალდეები საბუთებისათვის; იარლიყები, არა
ქსოვილის; რუკები; მუსიკალური მისალოცი
ბარათები; საინფორმაციო ბიულეტენები;
ბლოკნოტები [საკანცელარიო]; საღებავიანი
ყუთები [სასკოლო საკუთნო]; ბროშურები;
ქაღალდის დასაქუცმაცებლები [კანცელარიისათვის]; ფანქრის გრიფელის დამჭერები;
საფოსტო მარკები; თვითწებვადი ეტიკეტები;
სუფრის ქაღალდის ხელსახოცები; ჭიკარტები; ბილეთები; საბეჭდი მანქანის ლენტები;
საბეჭდი მანქანები [ელექტრული და მექანიკური]; საფუთავები; საწერი ფუნჯები; საწერი
ცარცი; პლანშეტები; გარეკანები, ყდები [საკანცელარიო]; ქაღალდის კაშპო; ქაღალდის
საჭრელი დანები [ოფისის საკუთნო]; ქაღალდის გულსაფარები ბავშვებისათვის; მიკროტალღურ ღუმლებში საჭმლის დასამზადებელი პარკები; ყავის ქაღალდის ფილტრები;
ბუკლეტები; ნაქარგობის ნიმუშები [შაბლონები]; ქაღალდის გასაჭრელი დანები [ოფისის
საკუთნო]; ქაღალდის სუფრები; მაგიდის ქაღალდის თეთრეული; ქაღალდის ან მუყაოს
ფირნიშები; კართოტეკის ბარათების დამჭერები; ქაღალდის ლოტები; სახის შესამშრალებელი ქაღალდები; პორტატული ტელეფონების თვითწებვადი ეტიკეტები; ნახატები
[სურათები], ჩარჩოში და უჩარჩოოდ; ქაღალდის პირსახოცები; ტუალეტის ქაღალდი; საკანცელარიო ხელსაწყოები დოკუმენტების
ლამინირებისათვის; ქუდის მუყაოს კოლოფები; ეტიკეტების მისაწებებელი ხელის მოწყობილობები; მოსანიშნი კალმისტრები; პალიტრები; სახატავი ფუნჯები; მღებავის ფუნჯები;
დაფაზე ნაწერის წასაშლელები; ქაღალდი
ხუანი ხატვისა და კალიგრაფიისათვის; მექანიკური ფანქრები; ყველაფერი, შემავალი მე16 კლასში.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ტყავეული; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვიმისა და მზის
ქოლგები და ხელჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნა-
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კეთობა; ჩანთები, პორტმონეები და საფულეები, პორტფელები, ბარგის ჩანთები, პატარა ჩანთები; ატაშე-კეისები; ზურგჩანთები;
ტანსაცმლის სამგზავრო ჩანთები; ჩანთები
საყიდლებისათვის; უნაგირის ტყავის გარსაკრავები; სამხარიღლივეები; ქამრები; ხელჯოხები; სავიზიტო ბარათების ჩასაწყობები; საყელურები ცხოველებისათვის ან შინაური
ცხოველებისათვის; გასაღების ბუდეები; ტყავის ან მისი შემცვლელის სადავეები; ნესესერები; ალიკაპები; სასკოლო ჩანთები; ღვედები; ჩემოდნის სახელურები; ჩემოდნები; სამგზავრო ნესესერები; სამგზავრო სკივრები;
წვიმის ქოლგის შალითები; ქოლგის სახელურები; დასაკეცი ხელჯოხი-სკამები; ბარგის შესაკრავი ღვედები; პლაჟის ჩანთები;
პორტფელები; ყუთები და სკივრები ტყავის ან
ტყავ-მუყაოსაგან, ან ტყავის შემცვლელებისაგან; ხელჩანთები; ტყავის ღვედები; ხელჯოხები ალპინიზმისათვის; სანოტო ჩანთები; ბადურა ჩანთები საყიდლებისათვის; ზურგჩანთები; სასკოლო ჩანთები; ტყავის ან ტყავის
შემცვლელების ჩანთები ინსტრუმენტებისათვის [ცარიელი]; ჩემოდნები; ნანადირევის ჩანთები; ტყავის პარკები, კონვერტები, ჩანთები
შესაფუთად; ავეჯის გადასაკრავები ტყავის ან
ტყავის შემცვლელებისაგან; ქალის ხელჩანთის კარკასები; ბავშვის სატარებელი ჩანთები; ბორბლიანი ჩანთები საყიდლებისათვის;
გასაღების ბუდეები; სპორტული ჩანთები;
ტანსაცმელი ცხოველებისათვის; ძეხვეულის
დასამზადებელი ნაწლავები; ხელჯოხები;
ბავშვის სატარებელი ღვედები და ჩანთები;
ატაშე-კეისები; ზურგჩანთები; ცხოველების
ტანსაცმელი; სადავეები, საბელები და აღკაზმულობა შინაური ცხოველებისა და ცხოველებისათვის; პორტმონეების კარკასები; ყველაფერი, შემავალი მე-18 კლასში.
20 – ავეჯი, სარკეები, სურათების ჩარჩოები და
ა. შ.; ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის,
რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის,
„ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების შემცვლელების ან პლასტმასის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; გასაბერი
ბალიშები; გასაბერი ლეიბები; გასაბერი ბალიშები; საძილე ტომრები; მძივების დეკორატიული ფარდა; საწოლის ფურნიტურა, არალითონური; საწოლის საკუთნო [თეთრეულის
გარდა]; სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; ზანდუკები, არალითონური; ბოთლის დასაცობი საკეტები, არალითონური; ბოთლების
ჩასაწყობი ძგიდეებიანი ყუთები; ბოთლის
კორპის საცობები; პლასტიკური ბარათი-გასაღები, კოდის გარეშე; სკივრები; ქარის ზანზალაკები; ტანსაცმლის დასაკიდი კაუჭები;
ტანსაცმლის საკიდრები; ტანსაცმლის საკი-

დის კაუჭები; ტანსაცმლის საკიდები; კონტეინერები, არალითონური (შენახვა, ტრანსპორტირება); ფარდის სამაგრები; ფარდის კაუჭები; ფარდის მიმმართველები; ფარდის რგოლები; ფარდის კარნიზები; ფარდის გორგოლაჭები; ფარდის დამჭერი ზონრები; დივანის
ბალიშები; პირსახოცის სარიგებელი მოწყობილობა; სადგომები შინაური ცხოველებისათვის; საწოლის, ავეჯის, კარების ფურნიტურა; ქარგები; მარაოები პერსონალური [არაელექტრული]; ხის, ცვილის, თაბაშირის ან
პლასტმასის ქანდაკებები; ბუხრის ეკრანები;
ყვავილის ქოთნის სადგამები; ჟარდინერები;
თაროები ქუდებისათვის; მაღალი სკამები
ჩვილებისათვის; სახლის არამნათი ნომრები,
არალითონური; სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები,
არალითონური; კარტოთეკის მოწყობილობა;
ბავშვის ჭოჭინები; საბავშვო მანეჟის ხალიჩები; გასაბერი სარეკლამო ნივთები; საფოსტო
ყუთები; წერილების თაროები; ჟურნალების
თაროები; ლეიბები; პლასტმასის შესაფუთი
კონტეინერები; ბალიშები; ჭურჭლის კარადები; კარადები; სარეგისტრაციო სანომრე ნიშნები; აბრები; იარაღის ტარები; ხონჩები; მოწნული ნაწარმი; ფოტოსურათებისა და სურათის ჩარჩოები; პლასტმასის და/ან ხის დეკორატიული შემონაკერის ზოლები ფანჯრის
ფიტინგებთან გამოსაყენებლად; ცვილის,
პლასტმასის, ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის, ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის
ულვაშის, კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის, „ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების
შემცვლელების ორნამენტები და მორთულობა ფანჯრებისა და კარებისათვის; ჩასაკეტი
მომჭერები ჩანთებისათვის; გასაბერი თავის
მისაყრდნობები; პლასტმასის მოსართავები
საკვების ან საუზმის ყუთებისათვის; გასაღების დასაკიდი ან შესანახი ყუთები; წამლის
კარადები; გასაღების რგოლები და გასაღების
ძეწკვები, არალითონური; კარის საკეტები; სავარძლები; კალათები, არალითონური; საწოლები; მერხები [ავეჯი]; ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან; მოჩუქურთმებული ავეჯი; უჯრიანი კარადები; კომპიუტერის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი]; ყუთები ხის ან პლასტმასისაგან; სკამები; ყუთები სათამაშოებისათვის; კორპის საცობები; ტანსაცმლის შესანახი ავეჯი; აკვნები; ბამბუკის შტორები;
შეზლონგები; საწერი მაგიდები; სუფრის გასაწყობი მაგიდა-ურიკები [ავეჯი]; თავმისადებები [ავეჯი]; გასაღებების დაფები; ბიბლიოთეკის თაროები; გამოსაწევი უჯრები; საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის,
არალითონური; მანეკენები; თაროები [ავეჯი];
ხის დასახერხი ჯოჯგინა; სასკოლო ავეჯი;
სკამები; დივნები; მაგიდები; სუფრის გასაწ-
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ყობი დამხმარე მაგიდები; სუფრის გასაწყობი
დამხმარე მაგიდები; კომპიუტერის გორგოლაჭიანი მაგიდები [ავეჯი]; ქოლგის სადგარები;
სარწეველები; კარადები; განცხადებების დაფები; სადრენაჟო მილის პლასტმასის სარქვლები; ტუალეტის მაგიდები; ტაბურეტები;
დიდი ზომის სახელურიანი კალათები; ტანსაცმლის საკიდის კაუჭები; ხის ან პლასტმასის მისადგმელი კიბე; წამლის კარადები;
წყლის ნიჟარის მოსახსნელი საფარები; საიდენტიფიკაციო ფირფიტები, არალითონური;
საიდენტიფიკაციო სანომრე ნიშნები, არალითონური; ღეროსებრი სამაგრები [ჭანჭიკები,
ხრახნები, შურუპები, შტიფტები, ხის ლურსმნები, მანჭვალები და ა.შ.], არალითონური; მანეჟები ბავშვებისათვის; ბრჭყალების ასალესი ხის ნაკეთობა კატებისათვის; თაროები;
ფანჯრის შიდა დარაბები, ჟალუზები [ავეჯი];
ხის, კორპის, ლელქაშის, ლერწმის, რქის,
ძვლის, სპილოს ძვლის, ვეშაპის ულვაშის,
კუს ბაკნის, ნიჟარის, ქარვის, სადაფის,
„ზღვის ხვირთქლისა“ და ამ მასალების შემცვლელების ან ცვილის, თაბაშირის, ან პლასტმასის ხელოვნების ნიმუშები, მცირე ზომის
ქანდაკებები და სტატუეტები და მცირე ზომის
მორთულობა და ორნამენტები; ბოთლის საცობები; ტაბლეტის ყუთები [ხის, პლასტმასის]; ფანჯრის შიდა დარაბები; ფანჯრის შიდა ჟალუზები; გამოსაცვლელი საგებები ჩვილისათვის; გამოსაცვლელი სადგარები ჩვილისათვის; ტურისტული საძილე ტომრები;
სადგომები ოთახის ცხოველებისათვის; საკეტები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის,
არალითონური; ჟურნალების სადგარები;
პლასტიკური გასაღები-ბარათები, კოდის გარეშე; ხონჩები, არალითონური; საბავშვო მანეჟის ხალიჩები; მრგვალი სახელურები, არალითონური; ყველაფერი, შემავალი მე-20
კლასში.
21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის ან დაფარულის გარდა);
სავარცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); მინის, ფაიფურისა და
ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბავშვო გადასატანი
აბაზანები; კალათები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ტოლჩები; გალიები, ვოლიერები
ფრინველებისათვის; ბლენდერები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, არაელექტრული;
საუთოებელი ფიცრები; ყელიანი ფეხსაცმლის
გასახდელი მოწყობილობა; ბოთლის გასახსნელები; კერამიკის, ფაიფურის, მინის, ბრო-
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ლის, ქაშანურის, ტერაკოტასა და პორცელანისაგან დამზადებული ბოთლის საცობები;
ბოთლები; თასები; სასაპნეები; პურის დასაჭრელი დაფები; სათლები, ბადიები; დეკორატიული ლანგრები ფინჯნების, სირჩებისა და
სხვა ჭურჭლისათვის; შინაური ცხოველების
გალიები; ნამცხვრის ფორმები; ვაფლის
ფორმები; სანთლის საქრობები; სასანთლის
როზეტები; სასანთლეები; ბონბონიერები; სავარცხლის ბუდეები; ფაიფურის სამშვენისები,
ფაიფურის ნაწარმი; ჩხირები საკვებისათვის;
ტანსაცმლის საკიდები; ტანსაცმლის გასაჭიმი საკიდები; დასასუფთავებელი ჩვრები; გრაფინის სადგამები; კოქტეილის ღეროები; ყავის
ფილტრები; ყავის ხელსაფქვავები; ყავის მადუღარები; ყავის სერვიზები; ყავადნები; ელექტრული სავარცხლები; სავარცხლები ცხოველებისათვის; ტოპრაკი-შპრიცები; ფორმები
კულინარიისათვის; საკვების მოსამზადებელი
ჭურჭელი; შამფურები; საყინულე; პორტატული საყინულეები; საკვები პროდუქტის გასაცივებელი საოჯახო მოწყობილობები თბოგადამცემი დენადი გარემოთი; შტოპორები; კოსმეტიკური ჭურჭელი; ჭურჭლის თავსახურავები; კაშპო; ქაშანურის ჭურჭელი; ფინჯნები;
დასაჭრელი დაფები სამზარეულოსათვის;
გრაფინები; ფრიტიურის ჭურჭელი, არაელექტრული; საპნის დასადებები; საპნის დოზატორები; სასმელი მათარები, ჭიქები, სარწყულებლები, ჭურჭელი; თეთრეულის საშრობები; სანაგვე ყუთები; კვერცხის ჩასადებები; საკვებურები ცხოველებისათვის; ყვავილის ქოთნები; ბუზის დამჭერები; საყოფაცხოვრებო
ხელთათმანები; ბოკალები; სახეხელა; შესაწვავი ცხაურები, არაელექტრული; ჭურჭელი
თბოიზოლაციით; ბავშვის საწოვარა ბოთლების არაელექტრული შემთბობები; ყვავილებისა და მცენარეების დამჭერები; სწრაფსახარში ქვაბები; საყინულე ვედროები; საყინულე ფორმები; საუთოებელი ფიცრის შალითები; სურები; ჩაიდნები; დანის საყრდენები;
ფაიფურის მრგვალი სახელურები; მბრუნავი
ლანგრები; ლიქიორის სერვიზი; საუზმის ჩასადები კოლოფები; მენიუს სადგარები; კარდალები; მოსარევი კოვზები; შვაბრები; ხელსახოცის საკიდები; ხელსახოცის რგოლები;
წურწურას საცმები; პატარა საწმენდი ბალიშები; ტაფები; ქაღალდის თეფშები; ცომის დანები; პილპილის საფქვავები; სასაკმევლეები
კეთილსურნელის, არომატული ნივთიერებების, ეთერზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებებისათვის; სუნამოს პულვერიზატორები;
პიკნიკის კალათები; ყულაბები; ქოთნის სახურავები; საკვების დასამზადებელი ჭურჭელი;
საკვების წნევის ქვეშ დასამუშავებელი მოწყობილობა; სანაგვე ურნები; სამარილეები;
საპილპილე; ქოთნები; ლამბაქები; ნიჩბები; პა-
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ტარა საწმენდი ბალიშები; საპარსი ფუნჯები;
პერანგის გასაჭიმი საკიდები; ფეხსაცმლის
ჯაგრისები; ფეხსაცმლის კაწაპები; ფეხსაცმლის კალაპოტები; ცხრილები; საყოფაცხოვრებო კვამლშთამნთქმელები; საპნის დამჭერები; საწვენეები; სანელებლების ჭურჭელი;
ღრუბლის დამჭერები; ღრუბლები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; საპარსი ფუნჯის
დამჭერები; ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
ქანდაკებები; ფაიფურის, კერამიკის ან მინის
სტატუეტები; ქაფქირები; სასხურებლები ყვავილებისა და მცენარეებისათვის; მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი; სახურავიანი ლუდის კათხები; ჩაის დასაყენებელი ბურთულები; საჩაიე
კოლოფები; ჩაის დასაყენებლები; ჩაის სერვიზები; ჩაის დასაყენებელი ქეთლები; ტუალეტის ჯაგრისები; ტუალეტის საკუთნოს ნესესერები; ტუალეტის ქაღალდის დამჭერები;
ტუალეტის ღრუბლები; ტუალეტის ქაღალდის
სარიგებლები; ტუალეტის საკუთნო; კბილის
ჯაგრისები; კბილის ჯაგრისები, ელექტრული; კბილსაჩიჩქნის დამჭერები; კბილსაჩიჩქნები, ტანტრაბეჩები; პირსახოცის დასაკიდი
ღეროები და რგოლები; სანაგვე ყუთები; შინაური ცხოველების ტუალეტები; ლანგრები,
საოჯახო; ლანგრის სადგამები; შარვლის საუთოებელი წნეხები; შარვლის გასაჭიმი საკიდები; თერმოსები; ტუალეტის საკუთნოს
ნესესერები; ვაზები; სავაფლეები და ბლითების ტაფები, არაელექტრული; კულინარიული
და საცხობი ტაფები, არაელექტრული; სარეცხი დაფები; სარეცხი ვარცლები; წურწურები;
სარწყავი მოწყობილობები; ცვილით გაპრიალების სამარჯვები; ფაიფურის, კერამიკის ან
მინის ხელოვნების ნიმუშები; დეკორატიული
საშვენისები კერამიკის, ფაიფურის, მინის,
ბროლის, ქაშანურის, ტერაკოტასა და პორცელანისაგან დამზადებული ფანჯრებისა და
კარებებისათვის; საკვების ჩასადები ყუთები
და კონტეინერები; სათაგურები; კბილების
გასაწმენდი ძაფები; საუზმის ჩასადები კოლოფებისა და საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულოს კონტეინერების ზონრები/ღვედები; არომატული და სურნელოვანი ნივთიერებების კონტეინერები; გასაცივებელი ჭურჭელი; მინის
სათავსები; ცოცხები; ჯაგრისის ნაწარმი; საკარაქეები; საკარაქის თავსახურავები; ქვაბები; საწმენდი ინსტრუმენტები [ხელით სამართავი]; სარეცხის სამაგრები; პორტატული
საყინულეები, არაელექტრული; ნამცხვრის
კოლოფები, ყუთები; სამზარეულო საკუთნო,
არაელექტრული; წარბების ჯაგრისები; ფეხსაცმლის ჯაგრისები; სახელურიანი ტაფები;
ძაბრები; ბაღში სამუშაო ხელთათმანები; მინის სათავსები [კონტეინერები]; თერმოჭურჭელი; პუდრის ბუმბულა; შეიკერები; თუშფალანგები, არაკეთილშობილი ლითონებისა-

გან; მრავალფუნქციური ტილოები და ქაღალდები საოჯახო და სამზარეულო მიზნებისათვის; სათქვეფლები, სადღვებლები, არაელექტრული; ყინულისა და ყინულიანი სასმელების მოსამზადებელი ლითონის ჭურჭელი;
ნამცხვრის [ბისკვიტის] დასაჭრელი დანები;
პატარა გრაფინები და უსკურები ზეთისა და
ძმრისათვის; ჩვრები; კოქტეილის შეიკერები;
საპუდრეები; აბების და ტაბლეტების ყუთები;
ხის ან პლასტმასის საფარები პაპიროსის ქაღალდის ყუთებისათვის; კბილის ჯაგრისების
დამჭერები; სტომატოლოგიური ძაფების ხელმოსაკიდები; საყოფაცხოვრებო კონტეინერები; საყოფაცხოვრებო და საოჯახო საკუთნო;
ყავის სერვიზები [ჭურჭელი]; ყავადნები, არაელექტრული; სამზარეულოს კონტეინერები;
პირსახოცის საკიდები; პირსახოცის რგოლები; მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი, დანების,
ჩანგლებისა და კოვზების გარდა; კეისები და
ყუთები, საყოფაცხოვრებო და საოჯახო მიზნებისათვის; აბების ყუთები [ხის, პლასტმასის]; გრიმის მოსაცილებელი საშუალებები;
საწრუპელები; დეზოდორატორები პირადი
მოხმარებისათვის; სანაგვე კალათები; ჯამები, ბადიები; ლუდის კათხები; კონტეინერები
თბოიზოლაციით; სასმელის ჭურჭელი თბოიზოლაციით; ოთახის აკვარიუმი; ჩაიდნის
თავსახური; ელექტრული მოწყობილობები
მწერების მოსაზიდად და მოსაკლავად; ამულეტები; ყველაფერი, შემავალი 21-ე კლასში.
22 _ ბაგირები, ბაწრები, თოკები, ბადეები,
კარვები, ჩარდახები, ბრეზენტი, იალქნები და
ტომრები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; დასატენი მასალა (რეზინისა და
პლასტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო
ბოჭკოვანი ნედლეული; ბოთლის შალითები;
ბოთლის ჩალის ჩასადებები ან შემოწნულობა;
ჰამაკები; შესაკრავი ან შესაფუთი შემოსაკრავები, არალითონური; სატრანსპორტო საშუალებების გადასაფარებლები [მოურგები]; შემოსაკრავები, არალითონური, შესაკრავად ან
შესაფუთად; დასატენი მასალა, არა რეზინის
ან პლასტმასის; ასაწევი ფანჯრის ზონრები;
ყველაფერი, შემავალი 22-ე კლასში.
23 – ნართი და ძაფები; ბამბის ძაფი და ნართი;
საქარგავი ძაფები და ნართი; საკერავი ძაფი
და ნართი; ნართი; შალის ნართი; შალის ძაფი;
ყველაფერი, შემავალი 23-ე კლასში.
24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, მატერია, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ცხვირსახოცები; ხელსახოცები; საწოლის გადასაფარებლები; მაგიდის გადასაფარებლები; ალმები; აბაზანის თეთრეული; ლოგინის
თეთრეული; საწოლის გადასაფარებლები; საბნები; ქსოვილის ფარდები; ტილო; ავეჯის
ქსოვილის გადასაკრავები; ავეჯის პლასტმა-
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სის საფარი; ბალიშისპირები; პორტიერები;
ქსოვილი ცხოველის ტყავის იმიტაციით;
პირსახოცები; დროშები; ტუალეტის ხელთათმანები; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების
თეთრეული; ქსოვილის იარლიყები, ეტიკეტები; გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილის ხელსახოცები; ჭურჭლის ქვეშსადებები; ლეიბისპირები; ტუალეტის ხელთათმანები; კოღოებისაგან დამცავი ბადე; ფარდები; ბალიშისპირები; პლასტმასის ქსოვილები [ქსოვილის
შემცვლელები]; დალიანდაგებული საბნები;
სამგზავრო პლედები; ზეწრები [ქსოვილი];
სუდარები; აბრეშუმი; აბრეშუმის ნაწარმი;
საძილე ტომარა [ზეწარი]; მაგიდის თეთრეული; მაგიდის ქვეშსაფენები; სუფრის ხელსახოცები; გობელენი; ავეჯის გადასაკრავი ქსოვილები; ქსოვილის შპალერი; ლოგინის საკუთნო; ხელსახოცების ან ხელსაწმენდების
დამჭერის შალითები; კარის სახელურის შალითები; ტუალეტის დასაჯდომების საფარები; ტუალეტის უნიტაზის სახურავის შალითები; ფარდის ქსოვილის დამჭერები ან დასამაგრებლები; ქვეშსაფენები გრაფინისათვის
[მაგიდის თეთრეული]; ბამბის ქსოვილი; ლოგინის გადასაფარებლები; ქსოვილები საფეიქრო ნაწარმისათვის; ქსოვილის კოსმეტიკური
პირსახოცები; ქეჩა, ფეტრი; თივთიკი; ქერელის ქსოვილი; მაგიდის სუფრები, არა ქაღალდის; ხავერდი; შალის ქსოვილები; გრიმის მოსაცილებელი ქსოვილის ხელსახოცები;
პაპიროსის ქაღალდის ყუთების ქსოვილის
გადასაფარებლები;
ქსოვილის
საფარები
კარის სახელურებისათვის; ქსოვილის შალითები შინაური ცხოველების ბოთლებისათვის;
დასახელების ეტიკეტები; მოქსოვილი ეტიკეტები; ქსოვილის ან აბრეშუმის ტომსიკები
ამულეტებისათვის; ტუალეტის სახურავზე
მორგებული ქსოვილის შალითა; ქსოვილის
პირსახოცები; სახიანი თეთრეული; ყველაფერი, შემავალი 24-ე კლასში.
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი;
წინსაფრები; პლაჟის კოსტიუმები; საბანაო
კოსტიუმები; სპორტული ტანსაცმელი; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი; ხელთათმანები; უთითო თათმანი; ქამრები; ტანსაცმელი ბავშვების, ქალებისა და მამაკაცებისათვის; ჩვილის ტანსაცმელი; ბავშვის შარვლები [ტანსაცმელი]; საბავშვო გულსაფრები, არა ქაღალდის; საცვლები; ტანსაცმელი ძილისათვის და პიჟამოები; აბაზანის ხალათები; აჭიმები; ქუდები; კეპები; ქუდის წინაფრები; ბერეტები; ქამრები; აბაზანისა და საშხაპე ქუდები; მუფტები; საყურისები; ყელსახვევი ნივთები; ჰალსტუხები; შარფები; ყელსახვევები;
ჰალსტუხი-პეპელა; წინდები და მაღალყელიანი წინდები; ქამარი-ბანდაჟები; წვივსაკრავები; წინდების, მაღალყელიანი წინდებისა და
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ქამარი-ბანდაჟის აჭიმები; ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი; საშინაო ფეხსაცმელი;
პლაჟის ფეხსაცმელი; მასკარადის კოსტიუმები; სამუშაო სახელოები; თავშლები; ბანდანები [ყელსახვევი, თავსაფარი]; საბანაო სანდლები; საბანაო ჩუსტები; სათხილამურო ფეხსაცმელი; ჩექმები; აჭიმები; ბიუსტჰალტერები,
აზღუდები; ბრიჯები; ლიფები; მანტოები; მანჟეტები; ბეწვის მოსასხამები; შუბლსაკრავები
[სამოსი]; თავსაბურავი; ქურთუკები; ჯერსის
ტანსაცმელი; პერანგის გულისპირები; ნაქსოვი ტანსაცმელი; ზედა ტანსაცმელი; პალტოები; კალსონები; პარკა; პულოვერები; სანდლები; ყელსახვევები; შალები; პერანგები; კომბინაცია [ქვედა საცვალი]; ბლუზები, ბლუზონები; გეტრები; ყელიანი სპორტული ფეხსაცმელი; ტრიკოტაჟის ნაწარმი სპორტისათვის;
კოსტიუმები; საბანაო კოსტიუმი; მოკლესახელოიანი მაისურები; შარვლები; საცვლები;
უნიფორმა; ჟილეტები; კომბინიზონები წყლის
თხილამურებზე სასრიალოდ; მანჟეტები; ქალის საცვალი; ტანმოვარჯიშის ფეხსაცმელი;
კორსაჟები [ქალის თეთრეული]; ტანმოვარჯიშის ტანსაცმელი; შარფები; პლაჟის კოსტიუმები; ველოსიპედისტის ტანსაცმელი; ყველაფერი, შემავალი 24-ე კლასში.
26 _ მაქმანი და ნაქარგობა, თასმა და ლენტები; ღილები, კნოპები, დუგმები და საცეცებიანი ღილ-კილო, ქინძისთავები და ნემსები;
ხელოვნური ყვავილები; ხელოვნური ხილი;
ხელოვნური გირლანდები, ყვავილწნულები;
ღილი-ემბლემები; ამოსაცნობი ნიშნები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; ჩანთის ელვა-შესაკრავები; ბრასლეტი-სამაგრები პერანგის სახელოსათვის;
თმის შესაკრავი ლენტები; თმის სამაგრები;
ქამრის ბალთები; ბლუზის, კორსაჟის შესაკრავები; თმის რკალურები; საკერავი საკუთნოს ყუთები; სანემსეები და ყუთები ნემსებისათვის; აშურმა; ტანსაცმლის გასაწყობი
დაწნული ზონარი, ყაითანი; ბროშები; აბზინდები; ფეხსაცმლის ბალთები; სანემსე ბალიშები; ქინძისთავის ბალიშები; გახურებით მისაწებებელი საკერებლები საფეიქრო ნაწარმის შესაკეთებლად; ფეხსაცმლის შესაკრავები; ელვა-შესაკრავები; ტანსაცმლის შესაკრავები; აჭიმის შესაკრავები; ხელოვნური ყვავილების გვირგვინები; ოქრომკედის ნაქარგობა;
გალანტერეა; თმის შესაკრავები; თმის შესაღები ქუდები; თმის არაელექტრული ბიგუდები, ხელის სამარჯვის გარდა; თმის დასახვევი
სარჭები; თმის სამაგრები; თმის ბადე; თმის
მოსართავები; თმის სარჭები; ქუდის მოსართავები, კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა; კორსეტის შესაკრავები;
საქსოვი ჩხირები; ფეხსაცმლის მოსართავები,
კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებუ-
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ლის გარდა; ორდენის ლენტები; როზეტები;
საკერავი ნემსები; სათითეები; ფეხსაცმლის
კაუჭები; ფეხსაცმლის ზონრები; ფუნჯები;
პომპონები; შალის ზონრები; ელვა-შესაკრავები; ელვა-შესაკრავები; „ცხენის კუდის“ მომჭერები; ინგლისური ქინძისთავი; ბავშვის
გულსაფრებისა და წინსაფრების მომჭერები
და შესაკრავები; ჟაბო [მაქმანი]; აპლიკაციები; ბავშვის სატარებელი სადავეები; ღილები;
საყელოს გასამყარებელი ელემენტები; პაპილოტები; თმის შესაღები ქუდები; პარიკები;
ყალბი თმა; ყველაფერი, შემავალი 26-ე კლასში.
27 _ ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი
და გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო); ავტომობილის ნოხები; სააბაზანოს ნოხები;
იატაკის საფარი; ფეხსაწმენდები; ლეიბები
ტანვარჯიშისათვის; ლეიბები ტანვარჯიშის
დარბაზებისათვის; კედლის მოსაფარდაგებელი მასალა, ქსოვილისაგან დამზადებულის
გარდა; იატაკის ვინილის საფარი; შპალერი;
ვინილის შპალერი; ქსოვილის შპალერი; შპალერის ტრაფარეტები; საგებები თამაშისათვის; პლაჟის საგებები; ყველაფერი, შემავალი
27-ე კლასში.
28 _ სათამაშოები, თამაშობები და სათამაშო
ნივთები; თოჯინები; პლუშის სათამაშოები;
დათუნიები; სათამაშო ფიგურები და სათამაშო ნაკრებები; საქონელი ტანვარჯიშისა და
სპორტისათვის; ბურთები და ბუშტები; სადღესასწაულო მორთულობა და ორნამენტები;
ნაძვისხის მორთულობა და მოსართავები;
წვეულების სამახსოვრო სუვენირები; სათამაშო მანქანები; ელექტრომანქანები (სათამაშოები); სერფინგის დაფები; სნოუბორდები;
ციგურების პირები; ციგურები; სკეიტბორდები; დამცავი სადებები და წვივის დამცავები
სპორტისა და თამაშებისათვის; ჰაერის პისტოლეტები [სათამაშოები]; ნარდი; სათამაშო
ბურთები; ზანზალაკები საახალწლო ნაძვისხისათვის; ბილიარდის ბურთები; ბილიარდის
მაგიდები; ასაწყობი კუბიკები [სათამაშოები]
მაგიდის თამაშები; კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა]; ციგურებიანი ფეხსაცმელი;
ბოულინგის მოწყობილობები და დანადგარები; კონსტრუქტორები; შანდლები საშობაო
ნაძვისხისათვის; შაშის დაფები; შაში [თამაში]; ჭადრაკი; ჭადრაკის დაფები; ხელოვნური
საშობაო ნაძვისხეები; საშობაო ნაძვისხის
საყრდენები; ფოკუსის საჩვენებელი მოწყობილობები; კანფეტი-ტკაცუნა [საშობაო პეტარდა]; კამათლის გასაგორებელი ჭიქები; დარტსი; კამათლები; თოჯინას საწოლი; თოჯინას
ტანსაცმელი; თოჯინას სახლები; თოჯინას
ოთახები; დომინო; შაშის დაფები; შაში [თა-

მაში]; ჰანტელები; იდაყვის დამცავები [სპორტის საკუთნო]; ესპანდერები; კარუსელები;
თოჯინას საწოვარა ბოთლები; თევზსაჭერი
ნემსკავები; სათევზაო აღჭურვილობა; საცურაო ლასტები; სათევზაო ტივტივები; მფრინავი დისკოები [სათამაშოები]; ავტომატური
თამაშები; ჩოგნები; სათამაშო აპარატები; ვიდეოთამაშის აპარატები; პორტატული თამაშები თხევადკრისტალური ეკრანით; სათამაშო დარბაზების ვიდეოთამაშის აპარატები;
გოლფის ჩანთები; გოლფის ყვანჯი [კლაბი];
გოლფის ხელთათმანი; ხელთათმანები თამაშისა და სპორტისათვის; სახუმარო სათამაშოსიურპრიზი; ფრანის თოკის დასახვევი სამარჯვები; ფრანები; სამუხლეები [სპორტის საკუთნო]; მაჯონგი; სათამაშო ბურთულები; მარიონეტები; თეატრალური ნიღბები; საკარნავალო ნიღბები; მოძრავი ან მოძრავნაწილებიანი სათამაშოები; სატრანსპორტო საშუალებების მცირე ზომის მოდელები; წვეულების
სამახსოვრო სუვენირები; დამცავი სადებები
[სპორტული აღჭურვილობის ელემენტები];
სალონური თამაშები; ასაფეთქებელი ფისტონები [სათამაშოები]; სათამაშო პისტოლეტები; სათამაშო ბურთები; მოძრავი თოჯინები;
ჩოგნები; ჟღარუნა სათამაშოები; თამაში რგოლებით; ცხენი-სარწეველები; გორგოლაჭიანი
ციგურები; სერფინგის იალქნიანი დაფები;
თხილამურები; ციგები [სპორტის საკუთნო];
ტობოგანი; საპნის ბუშტების გასაშვებები
[სათამაშო]; ბზრიალები [სათამაშოები]; ასახტომი ზამბარიანი დაფები; ველოტრენაჟორები; საცურაო აუზები [სათამაშოები]; საცურაო ლასტები; საქანელები; მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდები; სათამაშოები შინაური
ცხოველებისათვის; წყლის თხილამურები; სათამაშო საგნები ცურვისათვის, წყლის თამაშებისათვის, სპორტისა და აქტიური მოქმედებებისთვის; პლაჟის ბურთები; სათამაშო ავტომატები წინასწარი გადახდით; თხილამურებისა და სერფინგის დაფების შალითები;
ბინგოს ბარათები; პეპლების დასაჭერი ბადეები; ბანქო; კონფეტი; გორგოლაჭიანი ციგურები; ასაწყობი სურათი-თავსატეხები [პაზლები]; კალეიდოსკოპები; იალქნიანი დაფის
ანძები; სათევზაო ჩოგანბადეები; რადიომართვადი სათამაშო სატრანსპორტო საშუალებები; რულეტის ტრიალა; ფიფქებიანი ბურთები; წრიაპები; იაპონური ბანქო; საცურაო
ქურთუკები; საცურაო ქამრები; ტივტივები
აბაზანისა და ცურვისათვის; მოტივტივე სამარჯვები ცურვისათვის; ცურვის შესასწავლი
ფრთები; ქაღალდის ქუდები წვეულებისათვის; ვიდეოაპარატები სათამაშო დარბაზებისათვის; აპარატები ბოდიბილდინგისათვის;
ჩიპები აზარტული თამაშებისათვის; პლუშის
სათამაშოები; სკრეჩ-ბარათები ლატარიის სა-
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თამაშოდ; მცირე ზომის მოდელების ნაკრებები; პაჩინკო; საცურაო აუზები [სათამაშოები]; მარიონეტები; სლოტ-აპარატები [სათამაშო ავტომატები]; დათუნიები; ყველაფერი, შემავალი 28-ე კლასში.
29 _ ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ხილი
და ბოსტნეული; ჟელე, მურაბა, ხილის საწებლები; კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები
და საკვები ცხიმები; ბულიონები; ბულიონის
კონცენტრატები; მახარშები; ნახარშის კონცენტრატები; ნაღების კარაქი; ხიზილალა;
ყველი, ყველის მსუბუქი საუზმეული; რძის
ნაწარმი; თევზისგან დამზადებული საკვები
პროდუქტები; თევზეული, საკვები; სარკალით
დაფარული ხილი; გაყინული ხილი; ხილის
ჩიპსები; მარგარინი; კონფიტიური; ხორცის
ჟელე; ხორცის კონსერვები; რძიანი სასმელები; დაკონსერვებული სოკო; დამუშავებული
კაკალი; პაშტეტი (ღვიძლის); არაქისის კარაქი; არაქისი, დამუშავებული; მუხუდო, დაკონსერვებული; ხილის ცედრა; კარტოფილის
ჩიპსები; კარტოფილის ხრაშუნა; კარტოფილის მაჭკატები; სალათები; კომბოსტოს მწნილი; სოსისი; ქუნჯუთის ზეთი; წვნიანის მოსამზადებელი შედგენილობები; წვნიანები;
ტოფუ; ბოსტნეულის სალათები; ბოსტნეულის
წვნიანები; ათქვეფილი ნაღები; იოგურტი;
სწრაფი კვების ნაწარმი; კერით შეკაზმული
საკვები პროდუქტი; სწრაფი კვების პაკეტები;
საუზმეული; ზღვის წყალმცენარეები (საკვები); დამუშავებული და დაკონსერვებული
ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ბეკონი; ბულიონის მოსამზადებელი შედგენილობები; კაკაოს კარაქი; ძეხვეული; გუფთა;
სარკალით დაფარული ხილი; თევზის კონსერვები; ხილის ჟელე; ხილის სალათები; ხილის კონსერვები; სიმინდის ზეთი; ზეითუნის
ზეთი; ქიშმიში; პომიდვრის პასტა; ბოსტნეულის კონსერვები; თევზი და ზღვის პროდუქტები (არა ცოცხალი); დამუშავებული და დაკონსერვებული თევზი და ზღვის პროდუქტები; თევზისა და ზღვის პროდუქტების კონსერვები; ზღვის პროდუქტების კულინარული ცილისაგან დამზადებული საკვები პროდუქტები; ალგინატები კულინარიისათვის; დაკონსერვებული პარკოსნები; რძის კოქტეილი;
რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემცველობით;
ფერმენტირებული ბოსტნეულის საკვები [კიმჩი]; დამუშავებული თესლი; ქუნჯუთის ზეთი;
ტაჰინი [ქუნჯუთის თესლის ცომისებრი მასა];
შებრაწული წყალმცენარეები; დო; საკვებად
მომზადებული ალოეს ვერა; თევზის დამუშავებული ქვირითი; ფრინველის ბუდეები
[საკვები]; შემჟავებული რძის სასმელები; ყველაფერი, შემავალი 29-ე კლასში.
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30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურფურთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული; გალეტები; ნამცხვრის პუდრი; ნამცხვრის მოსართავები, საკვები; არომატიზატორები ნამცხვრებისათვის; ბრინჯის კვერები; ტკბილეული
და კანფეტები; შოკოლადი; შოკოლადის რძიანი სასმელები; შოკოლადის სასმელები; საშობაო ნაძვისხის მოსართავი საკონდიტრო
ნაწარმი; კაკაოს სასმელები რძით; კაკაოს ნაწარმი; კაკაოს სასმელები; ყავის სასმელები;
ყავის არომატული ნივთიერებები; ყავის შემცველებად გამოსაყენებელი ნარევები და პრეპარატები; ყავაზე დამზადებული სასმელები;
ბისკვიტები; ბატიბუტი; სიმინდის ფანტელები;
ნაყინი; კერი; მოხარშული კრემი რძითა და
კვერცხით; მარცვლეულის ფანტელები; არომატიზატორები, ეთერზეთების გარდა; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; მარმელადი [საკონდიტრო ნაწარმი]; თაფლაკვერები; ვაჟინი;
ნაყენები, არასამკურნალო; კეტჩუპი; ძირტკბილა; პასტილა; ხორციანი ღვეზელი; ხორცის
საოჯახო პირობებში დასარბილებელი შედგენილობები; ბლინები; პასტილა; საკონდიტრო ნაწარმი; ღვეზელა; წიწაკა; პიცა; პუდინგები; რავიოლი; ფუტკრის რძე; შაქარი; ვასაბის პასტა; სოიას საწებელა; მაკარონის ნაწარმი, ატრია და ვერმიშელი; ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული ატრია (იაპონური);
სუში; ვანილი; ვაფლი; გაყინული იოგურტი;
პრეცელი (ხრაშუნა მარილიანი ნამცხვარი);
საუზმეული; ნუშის საკონდიტრო ნაწარმი;
არომატიზატორები საკვებისათვის; ნაყინის
შემკვრელი ნივთიერებები [საკვები ყინული];
ფუნთუშები; ერბოზელილი ფუნთუშები; ნამცხვრები; კარამელი [კანფეტი]; საღეჭი რეზინი, არასამედიცინო; სიმინდის ფქვილი; კრეკერები; საკვები ყინული; ბადაგი; ყინული, ბუნებრივი ან ხელოვნური; მაკარონის ნაწარმი;
მარციპანი; მაიონეზი; შვრიის ფქვილი; წიწაკა
[საკმაზი]; ღვეზლები; სოუს-სანელებლები;
ორცხობილები; სუფრის მარილი; სენდვიჩები;
პომიდვრის საწებელა; საკაზმები; ხილის ნაყინი; სპაგეტი; კანფეტები; ხილ-კენკრის ტორტები; ხორბლის ფქვილი; სალათის საკაზმები; ხორცის წვენი [საწებელა]; სოუსი მაკარონისათვის; ატრიაზე დამზადებული საკვები;
მარცვლეულის საუზმეული; ბრინჯის საუზმეული; ხილის ნაყინი; სიმინდის ფანტელები;
სიმინდის ფქვილი; სიმინდის ღერღილი;
შვრიის ფანტელები; კულინარიაში გამოსაყენებელი გლუკოზა; მარცვლეულის მაღალპროტეინიანი ბატონები; ფქვილი; ხორცის
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საწებლები; მუსის დესერტები; შვრიაზე დამზადებული საკვები; სოიას ცომი [საკაზმი];
ჩაის სასმელები; მწვანილეული [საკაზმები];
წებოვანა დანამატები კულინარიული მიზნებისათვის; ყველაფერი, შემავალი 30-ე კლასში.
32 _ ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ბოსტნეულის სასმელები და ბოსტნეულის წვენები; ვაჟინები,
კონცენტრატები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; იზოტონიკური
სასმელები; ხილის ნექტარი [უალკოჰოლო];
გაზიანი სასმელის დასამზადებელი ტაბლეტები; გაზიანი სასმელების დასამზადებელი
ფხვნილები; სოდიანი წყალი; ვაჟინები სასმელებისათვის; სუფრის წყალი; წყალი [სასმელი]; შრატზე დამზადებული სასმელები;
უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელები;
კოქტეილები [უალკოჰოლო]; აპერეტივები
[უალკოჰოლო]; მინერალური წყალი; თაფლზე დამზადებული უალკოჰოლო სასმელები;
ხილისა და იოგურტისაგან დამზადებული
სასმელები; გაზიანი წყალი; შარბათი [სასმელი]; ნუშის რძე [სასმელი]; ალოე ვერას
სასმელები [უალკოჰოლო]; ტომატის წვენი
[სასმელები]; ყველაფერი, შემავალი 32-ე
კლასში.
33 _ ბრინჯის სპირიტი; ალკოჰოლიანი სასმელები [ლუდის გარდა]; აპერიტივები; ხილის
შემცველი ალკოჰოლიანი სასმელები; ბრენდი; სიდრი; კოქტეილები; ლიქიორები; საკე;
სპირტიანი სასმელები; ვისკი; ღვინო; გამოხდით მიღებული სასმელები; ჯინი; რომი; არაყი; ვაშლის ღვინო; წინასწარ შერეული სასმელები ლუდზე დამზადებულის გარდა; ყველაფერი, შემავალი 33-ე კლასში.
34 _ თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი;
საფერფლეები; სიგარეტის ქაღალდი; სიგარის ყუთები; პორტსიგარები; სიგარის ბოლოს
საჭრელი სამარჯვები; მუნდშტუკები სიგარისათვის; სიგარეტის ფილტრები; სიგარეტის
მუნდშტუკის სატუჩეები; მუნდშტუკები სიგარეტისათვის; სიგარეტის ჰილზები; სიგარეტები; სიგარეტები თამბაქოს შემცველებით;
სიგარილოები; სიგარები; სიგარეტის ფილტრები; დამტენიანებელი კოლოფები სიგარებისათვის; სანთებლები; ასანთის კოლოფები;
საასანთეები; ასანთი; ჩიბუხის გასაწმენდი
მოწყობილობები; ჩიბუხის სადგარები; ჩიბუხები; თამბაქოს ქისები; საბურნუთეები; თამბაქოს ჭურჭელი; ყველაფერი, შემავალი 34-ე
კლასში.
35 – საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და საქონლის ფოსტით შეკვეთის მომსახურება, რო-

მელიც დაკავშირებულია მასპინძლის სუვენირებითა და სადღესასწაულო მორთულობებით, საჩუქრებითა და სიახლეებით, საპნებით,
პარფიუმერიით, ეთერზეთებით, კოსმეტიკით,
თმის ლოსიონებით, თმის მოვლის საშუალებები; ტუალეტის საკუთნოთი, კბილის
ფხვნილებითა და პასტით, პერსონალური ჰიგიენური ნაწარმით, წმენდის, გაპრიალებისა
და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატებით,
სარეცხი საშუალებებით, მანიკურის იარაღით, ფრჩხილის მოვლის საშუალებებით,
ფრჩხილის გასაპრიალებლით, ფრჩხილის
ლაკით, ხელოვნური ფრჩხილებით, დიეტური
ნაწარმით, ბავშვთა კვებით, სანიტარული
პრეპარატებით, პატრუქებითა და სანთლებით,
გასანათებელი კვარებით, ტექნიკური ზეთებითა და საპოხებით, საღებავის ზეთებით, მჭრელი ნაკეთობით, ქაშანურის ჭურჭლით, მანიკურის ხელსაწყოების ნაკრებით, საპარსი ინსტრუმენტებით, სამართებლებით, საოჯახო და
სამზარეულო მანქანები და მანქანა-იარაღებით, ხელის იარაღები, ფირებით, ფოტოაპარატებით, ფოტოფირფიტებით, ვიდეო ჩამწერებით, აუდიო და ვიზუალური ნაწარმით, აუდიო და ვიდეო ლენტებით, ჩანაწერებითა და
დისკებით, ხმისა და/ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი ხელსაწყოებითა და აპარატებით, ტელევიზორებით,
კასეტური პლეერებით და/ან ჩამწერებით, ვიდეო კასეტური ან დისკური პლეერებით და/ან
ჩამწერებით, რადიოებით, ტელეფონებით, უსადენო ტელეფონებით, მობილური ტელეფონებით, მობილური ტელეფონების ბუდეებით,
ტელეფონების ზონრებითა და მორთულობით,
ზარის ამომცნობებით, საანგარიშო მანქანებით, კალკულატორებით, ელექტრონული და
კომპიუტერული თამაშებით, კინოფილმებით,
გასანათებელი საშუალებებით, ვენტილატორებით, საკვების დასამზადებელი საკუთნოთი, ნამცხვრისა და ცომეული ნაწარმის ფორმებით, ტოსტერებით, ღუმელებით, სამზარეულოს საკუთნოთი, საკვებისა და სასმელების
დასაწყობი და შესანახი ჭურჭლითა და კონტეინერებით, კვებისას გამოსაყენებელი ჩხირებით, მჭრელი ინსტრუმენტებით, ქაშანურის,
ფაიფურის, ბროლის, მინანქრის ნაწარმით,
ვერცხლეულით, მინის, ტერაკოტას, თიხის,
კერამიკის ნაწარმით, თმის საშრობებით, ლამპებით, ლამპის აბაჟურებითა და მათი ნაწილებითა და ფიტინგებით, საბავშვო ეტლებით,
ჰაერბურთებით, ველოსიპედის საყვირებით,
საათებისა და მაჯის საათების აქსესუარებით
და მათი ნაწილებითა და ფიტინგებით, ძვირფასეულობითა და მისი იმიტაციით, სამკაულებით, ძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული ან მიტკეცილი ნაწარმით, მუსიკალური
ზარდახშებით, მუსიკალური ინსტრუმენტე-
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ბით, სურათებით, ფოტოსურათებით, საკანცელარიო ნაწარმით, ქაღალდითა და მუყაოთი
და მათი ნაწარმით, მხატვრის საღებავებითა
და მასალებით, ფუნჯებით, საწერი ინსტრუმენტებით, ნაბეჭდი მასალით, წიგნებით, გაზეთებით, ჟურნალებითა და პერიოდული გამოცემებით, მისალოცი და საშობაო ბარათებით,
ბანქოთი, საფუთავებითა და შესაფუთი მასალით, სურათის ჩარჩოებითა და სადგამებით,
საკანცელარიო და საოჯახო მწებავი ნივთიერებებით, ტყავითა და ტყავის იმიტაციით, ჩანთებითა და ბარგის ჩანთებით, ხელჩანთებითა
და საფულეებით, ქოლგებით, ხელჯოხებით,
ავეჯით, სარკეებით, პალტოს საკიდებითა და
კაუჭებით, ყუთებითა და კონტეინერებით, საფირმო ფირფიტებით, მცირე საოჯახო საკუთნოთი, საოჯახო ან სამზარეულო ჭურჭლითა
და სათავსებით, სავარცხლებით, ღრუბლებით, ჯაგრისებით, საწმენდი საშუალებებით,
სათვალეებით, სათვალის ჩარჩოებით და მზის
სათვალეებითა და მათი ბედეებით და აქსესუარებით, ქსოვილითა და ქსოვილის ნაწარმით, საწოლის თეთრეულითა და მაგიდის
თეთრეულითა და გადასაფარებლებით, ხელსახოცებით, მაგიდის ქვეშსადებებით, ფურნიტურით, გალანტერეით, ცხვირსახოცებით,
ტანსაცმლით, ფეხსაცმლით, თავსაბურავით,
ღილებით, სამკერდეებით, ლენტებითა და ყაითნით, მაქმანითა და ნაქარგობით, თმის სარჭებითა და სამშვენისებით, აჭიმებით, ფეხსაცმლის მოსართავებით, ქუდის მოსართავებით, ელვა და ელვას ტიპის შესაკრავებით,
ნოხებით, ხალიჩებითა და ჭილოფებით, სათამაშოებით, თამაშებითა და თამაშობებით,
თოჯინებით, სტატუეტებით, სპორტის საკუთნოთი, საშობაო ნაძვისხის მოსართავებით,
საკვებითა და სასმელებით, საკონდიტრო ნაწარმით, ყვავილების ნაწარმით, ასანთით, სიგარებით, სიგარეტებითა და მწეველთა საკუთნოთი ვაჭრობა; უნივერსალური მაღაზიების
საცალო ვაჭრობის მომსახურება; უნივერსალური მაღაზიების ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება; ღამის მაღაზიების საცალო
ვაჭრობის მომსახურება; ღამის მაღაზიების
ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება;
სუპერმარკეტების საცალო ვაჭრობის მომსახურება; სუპერმარკეტების ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობის მომსახურება; კომპიუტერიზებული ონ-ლაინ შეკვეთები დაკავშირებული
შერეული ასორტიმენტისა და შერეულ სამომხმარებლო საქონელთან; მზა ტანსაცმლის
მაღაზიებთან დაკავშირებული მომსახურება;
მზა ტანსაცმლის მაღაზიებთან დაკავშირებული ონ-ლაინ მომსახურება; ონ-ლაინ საცალო ვაჭრობა (ელექტრონული კომერცია);
საქონლის წარდგენა მასობრივი ინფორმაციის გადაცემის საშუალებებით საცალო ვაჭ-
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რობის მიზნით; შეკვეთისა და გაგზავნის მომსახურება გლობალური კომპიუტერული ქსელის, მსოფლიო ქსელის, ინტერნეტის ან ელექტრონული ან კავშირის სხვა საშუალებებით; მესამე პირთათვის სხვადასხვა სახის საქონლის ერთად თავმოყრა (ტრანსპორტირების გარდა) იმისათვის, რომ მომხმარებელმა
მოხერხებულად დაათვალიეროს ან შეიძინოს
ეს საქონელი საცალო ვაჭრობის მაღაზიებში,
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, უნივერსალურ მაღაზიებში, ღამის მაღაზიებში,
მზა ტანსაცმლის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში, ან საფოსტო შეკვეთების კატალოგების, შერეული ასორტიმენტის კატალოგებით ან ვებ გვერდებზე, ტელევიზიით, სატელევიზიო შესყიდვის პროგრამებით, ან გლობალური კომპიუტერული ქსელის, მსოფლიო
ქსელის, ინტერნეტის ან ელექტრონული ან
კავშირის სხვა საშუალებებით; რეკლამა; გამოფენებისა და ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის;
ტექსტების გამოქვეყნება; გაყიდვაში ხელშეწყობა; სარეკლამო სააგენტოები; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის მენეჯმენტი; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; ინფორმაციის შეგროვება კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან; სარეკლამო მასალის გავრცელება ფოსტით; სასტუმროს საქმიანობის მართვა; ბაზრის კვლევა; გარე რეკლამა; პერსონალის დაკომპლექტება; სააგენტოები რეკლამისათვის;
რადიორეკლამა; ტელერეკლამა; ონ-ლაინ რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; მომარაგების
მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლისა
და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეებისათვის]; სარეკლამო დროის გაქირავება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის გაქირავება; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება;
რეკლამა ფოსტით; საქონლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერციული ადმინისტრირება მესამე პირთათვის; კომერციული
ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისთვის;
საქონლის დემონსტრირება; მარკეტინგი; ინტერაქტიული რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრობისათვის; სარეკლამო ფილმების წარმოება;
საზოგადოებრივი ურთიერთობის სფეროში
გაწეული მომსახურება; რეკლამა; სარეკლამო
მასალის გაქირავება; სარეკლამო სივრცის
გაქირავება; სარეკლამო დროის გაქირავება
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში; ფოტოპირების გადამღები მოწყობილობების გაქირავება; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება;
საოფისე აპარატურისა და აღჭურვილობის
გაქირავება; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; ვიტრინების გაფორ-
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მება; მესამე პირების საქონლისა და მომსახურების გასაღებაში ხელშეწყობა სავაჭრო
ნიმუშების გამოშვების საშუალებით; ყველაფერი, შემავალი 35-ე კლასში.
41 – გართობა; გასართობები; გართობის პარკები, თემატური პარკები; სათამაშო აპარატების მომსახურება; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურება; შოუს, კონცერტების, ცოცხალი წარმოდგენების, თეატრალიზებული წარმოდგენების, გამოფენების, სპორტული შეჯიბრებების, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, წარმოება
და წარდგენა; მიუზიკ-ჰოლები; კინოთეატრები; კაბარეები; კინოსტუდიები; დისკოთეკები;
კლუბის მომსახურება; წიგნების, ტექსტების,
ჟურნალების, გაზეთების და პერიოდული გამოცემების გამოცემა; ბიბლიოთეკები; გართობის, გამოფენების, კონცერტების, შოუს, წარმოდგენების, სპორტის, თამაშების, დასვენებისა და კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბები; დასასვენებელ ბანაკებში გართობის ორგანიზება; განათლებასთან, გართობასთან, გასართობებთან, დასვენებასთან, სპორტთან და
კულტურასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება; ტელე-რადიო სანახაობები;
ტელე- და რადიო პროგრამების მონტაჟი; კინოფილმების და ვიდეოს წარმოება; კინოფირების, კინოფილმების, ვიდეოფილმების, ლაზერული დისკების, ვიდეო დისკებისა და
ციფრული მრავალმხრივი (ვიდეო) დისკების
გაქირავება; აუდიოჩანაწერების გაქირავება;
შოუ-პროგრამისა და სცენის დეკორაციების
გაქირავება; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები; კლუბები და დასასვენებელი ოთახები სამღერი აუდიო და ვიდეო აპარატებით;
სათამაშო და სასტუმრო ოთახები; სილამაზის
კონკურსების ორგანიზება; ცირკი; დაუსწრებელი სწავლება; გამრთობების სამსახური;
კულტურულ-საგანმანათლებლო გამოფენების ორგანიზაცია; აზარტული თამაშები;
ტანვარჯიშის სწავლება; მუზეუმებით უზრუნველყოფა [პრეზენტაციები, გამოფენები]; ლატარეის ორგანიზება; ორკესტრით მომსახურება; მიღების პროგრამის შედგენა [გართობა]; სცენარისტების სამსახური; თეატრალური წარმოდგენები; ზოოპარკები; ციფრული
გამოსახულებების ფორმირება; პუბლიკაცია
მაგიდის ელექტრონული საგამომცემლო სისტემების გამოყენებით; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; თარგმნა [ჟესტების ენიდან]; პროფესიული ორიენტირება [რჩევები განათლებისა
და სწავლების სფეროში]; მიკროფილმირება;
მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა; ღამის
კლუბები; ფოტოგრაფირება; ვიდეოფილმების
წარმოება; კარაოკეს უზრუნველყოფა; ინტე-

რაქტიული გამოცემების უზრუნველყოფა
[არაჩატვირთვადი]; ელექტრონული წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა; ვიდეოფილმების გადაღება; ბოულინგის კეგელბანი;
ბეისბოლის მოედნები ან სათამაშო დახურული მოედნები; ფილმების ონლაინ ჩვენება;
გასართობი მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქტიული თამაშების უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; არაჩატვირთვადი ინტერაქტიული თამაშების დროებითი
გამოყენების უზრუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბები [გასაჯანსაღებელი და სხეულის ფორმის შესანარჩუნებელი ვარჯიში];
კინოფილმების წარმოება, გარდა სარეკლამო
ფილმებისა; კინოდარბაზებით მომსახურების
უზრუნველყოფა; ინფორმაცია აღზრდისა და
განათლების საკითხებში; გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველყოფა კომპიუტერულ
ქსელში; სათამაშო აღჭურვილობისა და აპარატურის გაქირავება; გოლფის სათამაშო
მოედნებით უზრუნველყოფა; ელექტრონული
გამომცემლობის ონლაინ უზრუნველყოფა,
არაჩატვირთვადი; ტექსტების გამოცემა, გარდა სარეკლამო ტექსტებისა; დასვენების უზრუნველყოფა; დასვენებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; აუდიო და ვიდეო აღჭურვილობის გაქირავება; ვიდეოკამერების გაქირავება; კინოფირების გაქირავება; თეატრებისა და ტელესტუდიების გასანათებელი აპარატურის გაქირავება; კინოფილმების გაქირავება; კინოპროექტორებისა და კინოაღჭურვილობის გაქირავება; რადიო და ტელემიმღებების გაქირავება; შოუ-პროგრამის დეკორაციების გაქირავება; აუდიოჩანაწერების გაქირავება; სპორტული ინვენტარის გაქირავება
გარდა
სატრანსპორტო
საშუალებებისა;
სპორტული მოედნების გაქირავება; სტადიონის აღჭურვილობის გაქირავება; თეატრის
დეკორაციების გაქირავება; ვიდეოკამერების
გაქირავება; ვიდეომაგნიტოფონების გაქირავება; ვიდეოფილმების გაქირავება; სათამაშოების გაქირავება; ცხოველების გაწვრთნა;
პრაქტიკული ჩვევების სწავლება [დემონსტრირება]; მთარგმნელების სამსახური; მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატარება;
გართობის სამსახური, კერძოდ, აუდიო და
ვიდეო მასალით, გამოსახულებით, სატელევიზიო პროგრამებითა და კინოფილმებით
უზრუნველყოფა ონლაინ კომპიუტერული
ქსელის მეშვეობით; გამოსახულების, ხმის და
ვიდეოს უზრუნველყოფა, ონლაინ ქსელის
მეშვეობით; მოქმედი პირის შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ყველაფერი, შემავალი 41-ე კლასში.
43 _ საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
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უზრუნველყოფა; რესტორნები, კაფეები, კაფეტერიები, ბარები, დარბაზები საკვებისა და
კვებისათვის, სასადილოები, საკვების შეკვეთით დამზადება და შინ მიტანის სერვისი;
თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზმეები; კოქტეილ-ბარები; ამგვარ და საკვებსა და
სასმელებთან დაკავშირებული ინფორმაციით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლითა
და საცხოვრებელი პირობებით, სასტუმროებით, მოტელებით, ინტერნატებით უზრუნველყოფა და დაჯავშნა და ამასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; დასასვენებელი ბანაკები; რესტორნები, კაფეები,
კაფეტერიები, ბარები, დარბაზები საკვებისა
და კვებისათვის, სასადილოები და დარბაზები
სამღერი აუდიო და ვიზუალური აპარატებით;
ბავშვზე ზრუნვის უზრუნველყოფა; ბავშვთა
ბაგები; ტურბაზები; ბარების მომსახურება;
საქორწინო წვეულებების საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა; საქორწინო წვეულებების მოწყობა; ელექტროტოსტერების, მიკროტალღური ღუმელების, ცხელი თეფშების,
საკვებისა და სასმელის მოსამზადებელი აპარატებისა და ჭურჭლის გაქირავება; ცხოველთა პანსიონები; კემპინგებით უზრუნველყოფა; ავეჯის, მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირავება; საკვების მოსამზადებელი
მოწყობილობების
გაქირავება;
სასმელი
წყლის განმანაწილებლების გაქირავება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების გაქირავება; დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება;
კარვების გაქირავება; გადასატანი ნაგებობების გაქირავება; ყველაფერი, შემავალი 43-ე
კლასში.
44 _ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში;
სილამაზის სალონები; საპარიკმახეროები;
ცხოველების მოვლა; ყვავილების კომპოზიციების შედგენა; მებაღეობა; ლანდშაფტის
დიზაინი და დეკორატიული მებაღეობა; შინაური ცხოველების მოვლა; არომათერაპია;
გვირგვინების დამზადება; საავადმყოფოები;
დანტისტის მომსახურება; ტატუირება; ფიზიოთერაპია; სანიტარული სამსახური; თერაპიული მომსახურება; ჯანმრთელობის ცენტრები; ბალნეოლოგიური კურორტი; მანიკიური; მასაჟი; საზოგადოებრივი აბანოები; ოპტიკოსების სამსახური; კლინიკები; სანერგეებისა და საშენეების სპეციალისტების სამსახური; საუნა; ცხოველების მოშენება; ყველაფერი, შემავალი 44-ე კლასში.
_________________________________________
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(260) AM 2013 71979 A
(210) AM 071979
(220) 2013 04 22
(731) შპს უნიმედ გრუპ კორპ
ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
ად. მიცკევიჩის ქ. 29, ბ. 61, თბილისი,
საქართველო
(740) ალექსანდრე ამაშუკელი
(540)

მენეტინი
MENETIN
МЕНЕТИН

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(260) AM 68778 A *
(210) AM 068778
(220) 2012 09 07
(731) ფორდ მოტორ კომპანი
უან ამერიკან როუდი, დირბორნი,
მიჩიგანი 48126, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

FORD EDGE

(591) შავ-თეთრი
(511)
12 _ მგზავრების გადასაყვანი ავტომობილები,
მათ შორის მსუბუქი ავტომობილები.
_________________________________________
(260) AM 63973 A **
(210) AM 063973
(220) 2011 09 08
(731) კოლექტივ ბრანდზ კოპერატიფ უ.ა,
ლოკატელიკადე 1, (1076 AZ)
ამსტერდამი, ნიდერლანდი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.23(511)
25 _ ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, თავსაბურავი.
_________________________________________
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(111) M 2013 24310 R
(151) 2013 11 21
(181) 2023 11 21
(210) AM 074269
(220) 2013 10 09
(732) შპს „Chinese Georgian trade
company-Hubei“
ამბროლაურის ქ. 166, კორპ. 11, ბ.44,
0160, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ყვითელი, თეთრი, შავი
(531) 26.01.18-26.04.10-27.05.21-29.01.12(511)
16 _ შესაფუთი ქაღალდის ან პლასტმასის პარკები, ტომრები, ჩანთები.
_________________________________________
(111) M 2013 24311 R
(151) 2013 11 21
(181) 2023 11 21
(210) AM 074576
(220) 2013 11 01
(732) კედიტე ს.რ.ლ.
ვია დელ გიაჯიოლი 189, ლივორნო,
იტალია
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

(511)
1 _ ქიმიური პროდუქტები მრეწველობისათვის, მეცნიერებისათვის, ფოტოგრაფიისათვის,
სოფლის მეურნეობისათვის, მებაღეობისთვის,
სატყეო მეურნეობისათვის, სასუქი სოფლის
მეურნეობის (ბუნებრივი და ხელოვნური),
ცეცხლმქრობი შედგენილობები, ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის, საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები, სათრიმლავი ნივთიერებები, სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები.
13 _ ცეცხლსასროლი იარაღი, სანადირო საქონელი, სანადირო იარაღი და საფანტის იარაღი, ვაზნები, საბრძოლო მასალა და ჭურვები, მასრები და ჭურვები, მასრები და ტყვიები ნადირობისათვის და სასროლად, სავაზნე
ჩანთები, შალითები იარაღისა და შაშხანისათვის; ასაფეთქებელი ნივთიერებები, ასაფეთქებელი ნივთიერებები ნაღმებისა და კარიერებისათვის, ფეიერვერკები, ფალიები
(ბიქფორდის ზონარები), დეტონატორები,
ქლორიდული ასაფეთქებელი ნივთიერებები.
18 _ ტყავი და ტყავის იმიტაცია, ამ მასალებისგან დამზადებული ნაკეთობები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხოველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები და
ჩემოდნები; წვიმის ქოლგები, მზის ქოლგები
და ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობები.
25 _ ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ფეხით სიარულისათვის, სპორტისა და დასვენებისათვის. სანადირო და სპორტული სამოსი, განსაკუთრებით ჩექმები და ფეხსაცმელი.
28 _ სპორტული საქონელი.
_________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.05.06-04.03.03-27.05.24-
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(111) M 2013 24312 R
(151) 2013 11 22
(181) 2023 11 22
(210) AM 074681
(220) 2013 11 07
(732) „ფელბრუკ ჰოლდინგს ლტდ“
3რდ ფლორ, აირის ჰაუს, ჯონ კენედი
სტრიტ 3106 ლიმასოლი, კვიპროსი
(740) ხათუნა იმნაძე
(540)

(111) M 2013 24314 R
(151) 2013 11 22
(181) 2023 11 22
(210) AM 074674
(220) 2013 11 07
(732) სპარტაკ უღრელიძე
გლდანის რაიონი, I მიკრორაიონი, კორპ.
21, ბ. 3, 0167, თბილისი, საქართველო
(540)

JEROME

(591) შავ-თეთრი
(511)
32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის
სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და
სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.
33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
_________________________________________
(591) შავი, ოქროსფერი
(531) 07.01.08-24.09.12-26.04.24-27.05.2428.19.00-29.01.12(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, სიტყვიერი აღნიშვნა "PREMIUM
BRAND" არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი
სამართლებრივი დაცვის ობიექტს.
(511)
34 _ თამბაქო, მწეველთა საკუთნო, ასანთი.
_________________________________________

(111) M 2013 24313 R
(151) 2013 11 22
(181) 2023 11 22
(210) AM 074751
(220) 2013 11 15
(732) შპს „404“
ნინო რამიშვილის ქ. №33, 0162,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) სტანდარტული მკრთალი ნაცრისფერი,
სტანდარტული მუქი ლურჯი, წითელი
გადასული ბორდოში
(531) 02.01.23-10.03.10-14.05.18-27.07.0128.19.00-29.01.12(511)
37 _ მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების
დაყენება.
_________________________________________

(111) M 2013 24315 R
(151) 2013 11 22
(181) 2023 11 22
(210) AM 074675
(220) 2013 11 07
(732) სპარტაკ უღრელიძე
გლდანის რაიონი, I მიკრორაიონი, კორპ.
21, ბ. 3, 0167, თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ლურჯი, ვერცხლისფერი
(531) 07.01.08-24.09.12-26.04.24-27.05.2428.19.00-29.01.12-
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(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, სიტყვიერი აღნიშვნა "PREMIUM
BRAND" არ წარმოადგენს დამოუკიდებელი
სამართლებრივი დაცვის ობიექტს.
(511)
34 _ თამბაქო, მწეველთა საკუთნო, ასანთი.
_________________________________________
(111) M 2013 24316 R
(151) 2013 11 25
(181) 2023 11 25
(210) AM 074540
(220) 2013 10 30
(732) შპს INTERMETAL GEORGIA
ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური
განვითარების ზონა, მიწის ნაკვეთის
შიდა ნომერი, 324/326, 4400, ფოთი,
საქართველო
(740) ნატო ფიფია
(540)

IMBREX

(591) შავ-თეთრი
(511)
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და
საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; მადანი.
_________________________________________
(111) M 2013 24317 R
(151) 2013 11 25
(181) 2023 11 25
(210) AM 074541
(220) 2013 10 30
(732) შპს INTERMETAL GEORGIA
ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური
განვითარების ზონა, მიწის ნაკვეთის
შიდა ნომერი, 324/326, 4400, ფოთი,
საქართველო
(740) ნატო ფიფია
(540)

METEBOND

(591) შავ-თეთრი
(511)
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და სა-

კეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; მადანი.
_________________________________________
(111) M 2013 24318 R
(151) 2013 11 25
(181) 2023 11 25
(210) AM 074542
(220) 2013 10 30
(732) შპს INTERMETAL GEORGIA
ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური
განვითარების ზონა, მიწის ნაკვეთის
შიდა ნომერი, 324/326, 4400, ფოთი,
საქართველო
(740) ნატო ფიფია
(540)

YILDIZBOND

(591) შავ-თეთრი
(511)
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; მადანი.
_________________________________________
(111) M 2013 24319 R
(151) 2013 11 25
(181) 2023 11 25
(210) AM 074543
(220) 2013 10 30
(732) შპს INTERMETAL GEORGIA
ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური
განვითარების ზონა, მიწის ნაკვეთის
შიდა ნომერი, 324/326, 4400, ფოთი,
საქართველო
(740) ნატო ფიფია
(540)

METEHE+

(591) შავ-თეთრი
(511)
6 _ ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის;
ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის
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ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; მადანი.
_________________________________________
(111) M 2013 24320 R
(151) 2013 11 27
(181) 2023 11 27
(210) AM 074326
(220) 2013 10 11
(732) შპს „მაქსამ აგრო საქართველო“
წერეთლის გამზირი 142, 0119, თბილისი,
საქართველო
(540)

MAXAM

(591) შავ-თეთრი
(511)
1 _ აგროქიმიკატები, სასუქები, მათ შორის,
მინერალური.
_________________________________________
(111) M 2013 24321 R
(151) 2013 11 29
(181) 2023 11 29
(210) AM 073247
(220) 2013 07 29
(732) ჰმ პაბლიშერზ ჰოლდინგზ ლიმიტედ
ბრუნელ როუდ, ჰოუნდმილზ,
ბასინგსტოკ, ჰემპშირ, RG21 6XS,
გაერთიანებული სამეფო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.13-27.05.05(511)
16 _ ნაბეჭდი მასალა; პუბლიკაციები; წიგნები, ნაბეჭდი პუბლიკაციები; საგანმანათლებლო წიგნები, აკადემიური წიგნები, სამაგიდო
წიგნი-ცნობარი, სამუშაო წიგნები, სამუშაო
რვეულები; ნაბეჭდი ნივთები; ქაღალდი; მონოგრაფიები; მხატვრული ლიტერატურა; არამხატვრული ლიტერატურა; ლექსიკონები; პერიოდული ჟურნალები; ჟურნალები; პერიოდიკა; კატალოგები; სახელმძღვანელოები; საკანცელარიო საქონელი; პოსტერები; რუკები;
ინსტრუქციები და სასწავლო მასალები; სტიკერები; წიგნის მოსანიშნები; წიგნის საფუთები; კალენდრები; საწერი ინსტრუმენტები.
_________________________________________

152

0(111) M 2013 24322 R
(151) 2013 11 29
(181) 2023 11 29
(210) AM 073278
(220) 2013 07 30
(310) 2262 კლასი 09; 2263 კლასი 41
(320) 2013 04 16; 2013 04 16
(330) SY; SY
(732) ჰმ პაბლიშერზ ჰოლდინგზ ლიმიტედ
ბრუნელ როუდ, ჰოუნდმილზ,
ბასინგსტოკ, ჰემპშირ, RG21 6XS,
გაერთიანებული სამეფო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.13-27.05.05(511)
9 _ ელექტრონული პუბლიკაციები; ელექტრონული წიგნები; ელექტრონული ჟურნალები;
ჩამოსატვირთი ელექტრონული პუბლიკაციები; წიგნები და ჟურნალები; აუდიო წიგნები;
ელექტრონული ინფორმაცია, მონაცემები, მონაცემთა კომპილაციები, და მონაცემთა ბაზები; ჩამოსატვირთი ელექტრონული ინფორმაციები, მონაცემები, მონაცემთა კომპილაციები, და მონაცემთა ბაზები; ციფრული ჩანაწერები; მულტი მედია ჩანაწერები; მულტი მედია
დისკები და პუბლიკაციები; ციფრული მედია
და ჩანაწერები; წინასწარ ჩაწერილი ციფრული მედია და ჩანაწერები; ჩამოსატვირთი
ციფრული მედია და ჩანაწერები; ვებ კასტები;
პოდ კასტები; პორტატული ელექტრული მეხსიერების მოწყობილობები; ფლეშ მეხსიერებები; სიდირომები; კომპაქტური დისკები;
ელექტრონული ფაილები; სასწავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; კომპიუტერული
თამაშობები; პუბლიკაციასთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზები; კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა დაკავშირებული პუბლიკაციებთან;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მობილურ ტელეფონებში გამოსაყენებლად
და მობილურ ციფრულ ელექტრონულ მოწყობილობებში გამოსაყენებლად.
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41 _ საგანმანათლებლო მომსახურებები; ონ
ლაინ რეჟიმში უზრუნველყოფადი საგანმანათლებლო მომსახურებები; მომსახურებები
პუბლიკაციებში; ტექსტების გამოცემები (არასაჯარო სახის ტექსტების); სწავლების და
სასწავლო მასალების პუბლიკაციები; მომსახურებები ელექტრონულ გამოცემებში; მომსახურებები ელექტრონული დაფების გამოცემაში; მომსახურებები სხვადასხვა ნივთების,
ქაღალდების, მონოგრაფიების, ჟურნალების
და წიგნების გამოცემაში; მომსახურებები
სხვადასხვა ელექტრონული ფორმის საგნების, ქაღალდების, მონოგრაფიების, ჟურნალების და წიგნების გამოცემაში; მომსახურებები
ონ ლაინ რეჟიმში (არაჩამოტვირთვადი); მომსახურებები მულტი მედია გამოცემებში; მომსახურებები სადისკუსიო ფორუმების მოსაწყობად; მომსახურებები ტექსტების რედაქტირებაში; მომსახურებები სწავლების და სასწავლო მასალების ონ ლაინ რეჟიმში გამოცემაში; მომსახურებები გართობაში; მომსახურებები ახალი ამბების მიწოდებაში; ონ ლაინ რეჟიმში საბიბლიოთეკო მომსახურებები
დაკავშირებული ელექტრული საშუალებებით
დამახსოვრებულ და აღდგენად მონაცემებთან
და დოკუმენტებთან; კონფერენციების, სემინარების და სიმპოზიუმების მოწყობა და არანჟირება; სამრჩეველო და კონსულტაციური სახის მომსახურებები დაკავშირებული ყველა
ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებებთან.
_________________________________________
(111) M 2013 24323 R
(151) 2013 11 29
(181) 2023 11 29
(210) AM 074771
(220) 2013 11 18
(732) სააქციო საზოგადოება „ჯი პი სი“
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,
საქართველო
(740) დავით ზურაბიშვილი
(540)

(526) დისკლამაცია – ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ხოლო მასში შემავალი ყველა სიტყვიერი და ციფრობრივი აღნიშვნა გარდა
"amneal"-ისა არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ
სამართლებრივ დაცვის ობიექტს.
(511)
5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები.
_________________________________________
(111) M 2013 24324 R
(151) 2013 11 29
(181) 2023 11 29
(210) AM 074376
(220) 2013 10 18
(732) ვლადიმერ ბიძინაშვილი
სანზონა, მე-6 კორპ. ბინა 28, 0192,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.05-28.05.00-28.19.00(511)
30 _ ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი;
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
_________________________________________

(591) შავი, თეთრი, ბეჟი, მუქი თამბაქოსფერი
(531) 03.04.22-24.11.18-25.01.01-26.11.0827.05.10-27.07.24-29.01.13-
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2013 68495 A
(800) 532631
(151) 1988 08 11
(891) 2012 06 01
(731) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstrasse 99, 32427 Minden, Germany
(540)

(591) Gold, red and white
(511)
3 – Cleaning and polishing agents and products,
grease-removing products; descaling agents.
7 – Electric coffee and tea mills.
9 – Electric kettles.
11 – Electric coffee and tea makers, coffee and tea
filters (percolators), coffee-roasting machines, machines for keeping beverages and dishes warm, hot
plates; water boilers, electrically operated heating
pots or containers used alone or with electric coffee
machines and electric tea makers.
16 – Paper, filter paper, absorbent paper, boxes of
cardboard and products made from these materials,
namely conical bags, bags, small bags for making
infusions, discs and rolls for the filtering of liquids,
saucers and coasters made of absorbent paper, drip
catchers, tablecloths, napkins, hand towels, packaging containers.
21 – Containers for household use (not of precious
metals or metal-plated), small household and kitchen
utensils, namely filters and filter holders for open
and closed filter paper for filtering liquids, objects
for household and kitchen use (included in this
class) of glass, porcelain, earthenware, plastic and
metal, in particular coffee and tea pots and coffee
and tea sets, drinking cups, vacuum bottles and
containers, trays, automatic coffee and tea makers
and non-electric coffee grinders; single-use tableware (for camping).
29 – Milk, condensed milk, powdered milk of animal origin (for food); plant-based powdered milk for
tea or coffee.
_________________________________________
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(260) AM 2013 68709 A
(800) 1124339
(151) 2012 02 14
(731) KupiKupon Global Limited
Stasinou 1, Mitsi Building 1, 1st Floor,
Flat/Office 4, Plateia Eleftherias, CY-1060
Nicosia, Cyprus
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Computers; notebook computers; computer
programs for collection and sending of data; computer programs and publications in electronic form,
in interactive mode from data bases or with Internet
network instruments (including websites); computer
programs for connection with data bases and Internet
network; computer programs for data search; computer programs for search, compilation, indexation
and structuring information with automatic work
places; computer programs for subject indexes information network, users facilities or other resources.
16 – Printed publications; newsletters; pamphlets;
booklets.
35 – Press releases (advertisements for print); business investigations; compilation of statistics; collection of information in computer data bases; systematization of information in computer data bases; sales
promotion of goods and services with the international computer network; advertising; dissemination of
advertising matter; commercial information; statistical information; advertising, promotion services and
information services, regards to them; systematiczation of information in machine databases; dissemination of advertising matter with Internet; retail services by means of global computer network; demonstration of goods; commercial information and advice for consumers; presentation of goods on communication media, for retail purpose; procurement services for others [purchasing goods and services for
other businesses]; outsourcing services [business assistance]; promotion of goods with the world computer network; wholesale and retail trade.
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38 – Teleconferencing services in on-line mode; providing internet chatrooms; providing access to databases; computer aided transmission of messages,
images and information; message sending.
39 – Air transport; boat rental; booking of seats for
travel; travel reservation; transport reservation; delivery of newspapers; message delivery; parcel delivery; delivery of goods; delivery of goods by mail order; flower delivery; arranging of cruises; arranging
of tours; bus transport; car transport; boat transport;
railway transport; marine transport; passenger transport; river transport; shipbrokerage; car rental; rental
of motor racing cars; horse rental; coach rental; vehicle rental; water supplying; escorting of travellers;
physical storage of electronically-stored data or documents; sightseeing [tourism].
_________________________________________
(260) AM 2013 69316 A
(800) 1130568
(151) 2011 10 20
(891) 2012 10 11
(731) Plant-for-the-Planet Foundation
Kreuzeckstr., 82396 Pähl, Germany
(540)

(511)
34 – Tobacco: processed or unprocessed tobacco, cigarettes, cigars, snuff, cigarillos, cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes;
chewing tobacco; smokers' articles, not of precious
metal and their alloys; tobacco pipes, mouthpieces
for cigarette holders and their filters, lighters for
smokers, ashtrays not of precious metal for smokers,
tobacco pouches, cigar cutters, pipe racks, pipe
cleaners, cigarette and pipe cases not of precious
metal, pocket machines for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette holders, gas cartridges for cigar
lighters, flints; matches.
_________________________________________
(260) AM 2013 69707 A
(800) 1134376
(151) 2012 07 24
(731) Tovarishchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostju "DalProdukt"
ul. Ratushnogo, d. 72, 050050 Almaty,
Kazakstan
(540)

Plant-for-the-Planet
(591) Black, white
(511)
31 – Natural plants and flowers; trees.
36 – Consultancy for financial service providers.
41 – Arranging, organisation and conducting of workshops, seminars, lectures and entertainment events,
publishing printed matter other than for advertising
purposes.
42 – Computer software design and development for
teachers and students; drawing up expert technical
reports in connection with preparation of engineering, technical and scientific reports; technical research services relating to scientific and technological research.
_________________________________________
(260) AM 2013 69530 A
(800) 1014359
(151) 2009 08 10
(891) 2012 10 25
(731) SEBA DIŞ TİCARET VE NAKLİYAT
ANONIM ŞİRKETİ
Fatih Mah. Yakacik Cad. No: 23, SamandiraKartal, İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Red, yellow, gold

(591) Black, white
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
_________________________________________
(260) AM 2013 69769 A
(800) 1134923
(151) 2012 05 03
(731) Kostanian Kostiantyn Ashotovych
vul. Tymurivtsiv 25, kv. 184, m. Kharkiv
61170, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Electric, electronic or electromagnetic apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity of transport vehicles and machines; electric
warning devices; bicycle computers; odometers; pressure gauges, mainly consisting of mechanical
and/or electronic measuring and checking apparatus;
protective helmets and eyewear; sports eyewear; electronic devices used in machines and devices: semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips, photocells, diodes, transistors, circuit
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boards, crystal oscillators, capacitors, interface circuits, delay lines, LCD's, hybrid circuits, heat sensors, converters, magnetic heads, magnetic deviators, signs for vehicles: speed, oil, fuel and temperature signs, tachometers, taximeters; automated teller machines; aerometers; actinometers; accumulators, electric; accumulator jars; accumulator boxes;
accumulators, electric, for vehicles; alidades; altimeters; ammeters; asbestos clothing for protection against fire; anemometers; anodes; anode batteries;
aerials; anticathodes; apertometers (optics); acidimeters for batteries; apparatus and instruments for astronomy; lenses for astrophotography; audiovisual
teaching apparatus; armatures (electricity); answerring machines; alarm bells, electric; adding machines; electronic agendas; acoustic (sound) alarms;
acoustic couplers; acid hydrometers; alcoholmeters;
alarms; fire alarm bells, electric alarms; azimuth instruments; accounting machines; abacuses; anti-interference devices (electricity); anti-glare glasses; antidazzle shades; anti-theft warning apparatus; animated cartoons; lenses for astrophotography; asbestos
screens for firemen; air analysis apparatus; fire
alarms; amplifying tubes; amplifiers; protective suits
for aviators; fire boats; boiler control instruments;
blueprint apparatus; meteorological balloons; blinkers (signalling lights); battery chargers; beacons,
luminous; barometers; batteries, electric; balances
(steelyards); betatrons; binoculars; marking buoys;
signalling buoys; compasses; branch boxes (electricity); signal bells; bells (warning devices); buzzers;
breathing apparatus for underwater swimming; breathing apparatus, except for artificial respiration;
bullet-proof waistcoats; bar code readers; encoded
identification bracelets; batteries for lighting; balancing apparatus; precision balances; chemistry apparatus and instruments; chromatography apparatus for
laboratory use; chronographs (time recording apparatus); centering apparatus for photographic transparencies; cyclotrons; containers for contact lenses;
cases especially made for photographic apparatus
and instruments; current rectifiers; camcorders; circuit closers; connection cables; lightning conductors;
chips; mechanisms for counter-operated apparatus;
clinometers; electricity conduits; fibre (fiber (am.))
optic cables; cables, electric; junction sleeves for
electric cables; calipers; calibrating rings; capillary
tubes; holders for electric coils; carriers for dark
plates (photography); cassette players; cash registers; cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; cinematographic film, exposed; cinematographic cameras; coaxial cables; covers for electric outlets;
collectors, electric; encoded magnetic cards; compact discs (audio-video); acoustic conduits; cleaning
apparatus for phonograph records; couplers (data
processing equipment); connections for electric lines; connections, electric; connectors (electricity);
crucibles (laboratory); cameras (photography); counterfeit (false) coin detectors; chips (integrated cir-
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cuits); time clocks (time recording devices); compasses (measuring instruments); compact discs (readonly memory); comparators; directional compasses;
computer memory devices; computers; printers for
use with computers; computer software, recorded;
computer game programs; computer keyboards; computer peripheral devices; computer programs
(downloadable software); computer programmes
(programs), recorded; computer operating programs,
recorded; electric apparatus for commutation; capacitors; contacts, electric; contact lenses; correcting
lenses (optics); cabinets for loudspeakers; cosmographic instruments; counters; calculating disks; carpenters' rules; apparatus for editing cinematographic
film; cases fitted with dissecting instruments (microscopy); choking coils (impedance); coils, electric; electromagnetic coils; cell switches; cell phone straps;
calculating machines; central processing units (processors); control panels (electricity); copper wire, insulated; crash test dummies; containers for microscope slides; chargers for electric batteries; nose
clips for divers and swimmers; clothing for protecttion against accidents, irradiation and fire; clothing
especially made for laboratories; optical condensers;
eyeglass cases; eyeglass chains; mechanisms for
coin-operated apparatus; coin-operated mechanisms
for television sets; commutators; circuit breakers;
compact disc players; conductors, electric; ducts (electricity); DVD players; drying racks (photography);
optical data media; light dimmers (regulators), electric; distance recording apparatus; distance measuring apparatus; compressed air bailout units for diving; darkrooms (photography); drainers for use in
photography; photometers; disks, magnetic; optical
discs; disk drives for computers; decompression
chambers; densimeters; densitometers; detectors;
smoke detectors; dictating machines; dynamometers;
dosage dispensers; diagnostic apparatus, not for medical purposes; diaphragms for scientific apparatus;
diaphragms (photography); distillation apparatus for
scientific purposes; diffraction apparatus; dog whistles; data processing apparatus; drying apparatus for
photographic prints; discharge tubes, electric, other
than for lighting; downloadable image files;
downloadable music files; diving suits; darkroom
lamps (photography); distribution consoles (electricity); distribution boxes (electricity); distribution boards (electricity); downloadable ring tones for mobile phones; demagnetizing apparatus for magnetic
tapes; dimmers (regulators); magnetic data media;
divers' masks; diaphragms; metal detectors for industrial or military purposes; dressmakers' measures;
magnetic encoders; enlarging apparatus (photography); encoded identification bracelets, magnetic; ear
plugs for divers; exposure meters (light meters); electrified rails for mounting spot lights; electric installations for the remote control of industrial operations; electric door bells; materials for electricity
mains (wires, cables); electro-dynamic apparatus for
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the remote control of railway points; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; electrolysers; electronic publications, downloadable; electronic tags for goods; electronic pocket translators;
epidiascopes; ergometers; frequency meters; food
analysis apparatus; fire extinguishing apparatus; fuse
wire; floppy disks; fuses; apparatus for fermentation
(laboratory apparatus); facsimile machines; fluorescent screens; filters for ultraviolet rays, for photography; filters for respiratory masks; flash-bulbs
(photography); fire hose nozzles; furniture especially
made for laboratories; fog signals, non-explosive;
filters (photography); fire blankets; frames for photographic transparencies; flashlights (photography);
eyepieces; electronic pens; apparatus to check franking; electronic notice boards; egg-candlers; electrified fences; instruments containing eyepieces;
eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass cords; egg
timers; electric loss indicators; workmen's protective
face-shields; fire escapes; fire engines; fire beaters;
fire hose; film cutting apparatus; films, exposed; furnaces for laboratory use; x-ray films exposed; garments for protection against fire; global positioning
system (GPS) apparatus; gasoline gauges; gauges;
glazing apparatus for photographic prints; gas testing instruments; gasometers (measuring instruments); galena crystals (detectors); galvanic batteries; galvanic cells; galvanometers; glass covered
with an electrical conductor; graduated glassware;
goggles for sports; gloves for divers; gloves for
protection against accidents; grids for batteries;
horns for loudspeakers; high tension batteries; riding
helmets; protective helmets for sports; high-frequency apparatus; hands free kits for phones; heliographic apparatus; hygrometers; head cleaning tapes
(recording); holograms; protective helmets; helmets;
heat regulating apparatus; headphones; hemline markers; identification threads for electric wires; intercommunication apparatus; inductors (electricity);
water level indicators; igniting apparatus, electric,
for igniting at a distance; integrated circuits; speed
indicators; inverters (electricity); incubators for bacteria culture; interfaces for computers; ionization
apparatus not for the treatment of air or water; integrated circuit cards (smart cards); quantity indicators;
invoicing machines; identification sheaths for
electric wires; identity cards, magnetic; junction
boxes (electricity); jigs (measuring instruments);
juke boxes for computers; juke boxes, musical;
knee-pads for workers; kilometer recorders for
vehicles; appliances for measuring the thickness of
leather; laboratory centrifuges; loudspeakers; locks,
electric; light conducting filaments (optical fibers
(fibres)); light-emitting diodes (LED); light-emitting
electronic pointers; traffic light apparatus (signalling
devices); lighting ballasts; life buoys; life jackets;
life-saving rafts; life belts; life nets; life saving apparatus and equipment; levelling staffs (surveying instruments); laboratory trays; logs (measuring instru-

ments); lasers, not for medical purposes; lactodensimeters; lactometers; lens hoods; optical lenses; optical lanterns; levelling instruments; laptop computers; levels (instruments for determining the horizontal); letter scales; limiters (electricity); mercury
levels; marking gauges (joinery); resuscitation mannequins (teaching apparatus); masts for wireless aerials; marine compasses; magnifying glasses (optics); magnets; decorative magnets; magnetic wires;
magnetic tapes; manometers; magic lanterns; measuring instruments; measuring apparatus; measuring
devices, electric; measures; money counting and sorting machines; mirrors for inspecting work; mirrors
(optics); monitoring apparatus, electric; magnetic
tape units for computers; protective masks; mathematical instruments; material testing instruments and
machines; megaphones; meteorological instruments;
metronomes; mechanical signs; mouse pads; mouse
(data processing equipment); micrometer gauges;
micrometer screws for optical instruments; microprocessors; microscopes; microtomes; microphones;
surveying chains; measuring spoons; modems; monitors (computer programs); monitors (computer
hardware); marine depth finders; nautical apparatus
and instruments; naval signalling apparatus; navigational instruments; neon signs; needles for record
players; notebook computers; navigation apparatus
for vehicles (on-board computers); nets for protecttion against accidents; observation instruments; optical character readers; oxygen transvasing apparatus
optical apparatus and instruments; oscillographs;
objectives (lenses) (optics); ozonisers (ozonators);
octants; ohmmeters; optical glass; optical goods; optical character readers; probes for scientific purposes; pressure indicators; pocket calculators; push
buttons for bells; pipettes; pedometers; plumb lines;
parking meters; plumb bobs; plugs, sockets and
other contacts (electric connections); peepholes
(magnifying lenses) for doors; phonograph records;
voltage surge protectors; protection devices against
X-rays, not for medical purposes; printed circuits;
portable telephones; precision measuring apparatus;
protractors (measuring instruments); automatic indicators of low pressure in vehicle tires (tyres); pressure measuring apparatus; pressure indicator plugs
for valves; photovoltaic cells; apparatus and instruments for physics; photocopiers (photographic,
electrostatic, thermic); phototelegraphy apparatus;
particle accelerators; projection apparatus; projecttion screens; electronic pens (visual display units);
protection devices for personal use against accidents; periscopes; personal stereos; punched card
machines for offices; pyrometers; planimeters; plane
tables (surveying instruments); plates for batteries;
plotters; printed circuit boards; polarimeters; prisms
(optics); record players; apparatus for changing record player needles; audio- and video- receivers; safety restraints, other than for vehicle seats and sports
equipment; revolution counters; resistances, electric;
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road signs, luminous or mechanical; remote control
apparatus; railway traffic safety appliances; readers
(data processing equipment); range finders; shutter
releases (photography); telephone receivers; rods for
water diviners; radar apparatus; vehicle radios; radiological apparatus for industrial purposes; radiology screens for industrial purposes; radio pagers;
radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets;
reflecting discs for wear, for the prevention of traffic
accidents; respirators, other than for artificial respiration; respirators for filtering air; retorts; retorts'
stands; refractometers; refractors; relays, electric;
regulating apparatus, electric; rulers (measuring instruments); rules (measuring instruments); slide calipers; safety tarpaulins; sextants; speed regulators for
record players; starter cables for motors; screens for
photoengraving; slide-rules; solderers' helmets; steering apparatus, automatic, for vehicles; switches,
electric; switchboxes (electricity); sounding leads;
slide projectors; screens (photography); surveying
apparatus and instruments; sonars; sound reproducetion apparatus; sound recording discs; sound recording carriers; sound recording strips; sound recording apparatus; sound transmitting apparatus; signs,
luminous; sounding apparatus and machines; sparkguards; stereoscopes; stereoscopic apparatus; sulphitometers; satellites for scientific purposes; satellite
navigational apparatus; spherometers; stage lighting
regulators; saccharometers; stands for photographic
apparatus; sound locating instruments; socks, electrically heated; apparatus for measuring the thickness
of skins; speed measuring apparatus (photography);
speed checking apparatus for vehicles; surveying
instruments; step-up transformers; simulators for the
steering and control of vehicles; sounding lines;
shutters (photography); spectrograph apparatus;
spectroscopes; spirit levels; signalling panels, luminous or mechanical; sirens; slides (photography);
Salinometers; solenoid valves (electromagnetic switches); solar batteries; scanners (data processing equipment); signals, luminous or mechanical; signal lanterns; signalling whistles; stills for laboratory experiments; speaking tubes; transmitters of electronic
signals; switchboards; spools (photography); sighting telescopes for firearms; sprinkler systems for
fire protection; semi-conductors; screw-tapping gauges; sheaths for electric cables; spectacle frames;
spectacle glasses; spectacle cases; sunglasses; spectacles (optics); sighting telescopes for firearms; teeth
protectors; teaching apparatus; thread counters; test
tubes; transmitters (telecommunication); telemeters;
telerupters; testing apparatus not for medical purposes; tone arms for record players; terminals (electricity); television apparatus; telegraphs (apparatus);
teleprinters; telegraph wires; telescopes; teleprompters; telephone apparatus; telephone transmitters;
telephone wires; temperature indicators; theodolites;
thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for vehicles; time recording appa-
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ratus; time switches, automatic; totalizators; transformers (electricity); tripods for cameras; triodes;
transistors (electronic); transponders; thermionic
tubes; tape recorders; ticket dispensers; theft prevention installations, electric; transmitting sets; urinometers; USB flash drives; viewfinders, photographic; viscosimeters; voltmeters; variometers; voting
machines; video screens; videotapes; video recorders; video game cartridges; video cassettes; video
telephones; vehicle breakdown warning triangles;
vacuum tubes (radio); voltage regulators for vehicles; wrist rests for use with computers; wafers (silicon slices); whistle alarms; apparatus and instruments; wavemeters; word processors; wind socks for
indicating wind direction; weights; wires, electric;
X-rays producing apparatus and installations, not for
medical purposes; X-ray apparatus not for medical
purposes; X-ray tubes not for medical purposes;
X-ray photographs, other than for medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2013 69955 A
(800) 1136919
(151) 2012 08 23
(731) MHATHAN'S S.R.L.
Via G. Carducci, 6, I-62012 CIVITANOVA
MARCHE (MC), Italy
(540)

(591) Green, blue, red, gray, dark gray, golden
yellow and white
(511)
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial administration of the licensing of the goods and services
of others; professional business consultancy; business management consultancy; business information; rental of advertising space; sales promotion for
others; business management and organization consultancy.
45 – Legal services; mediation.
_________________________________________
(260) AM 2013 69956 A
(800) 1136921
(151) 2012 08 07
(731) DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kisim 22. Cadde,
ANTALYA, Turkey
(540)

TECHNOFERT
(591) Black, white
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(511)
1 – Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; manures.
_________________________________________
(260) AM 2013 69957 A
(800) 1136944
(151) 2012 08 02
(731) Yang Baojing
No.53-104, Jiulongli, Hangu District, Tianjin
City, China
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing; layettes (clothing); wind jackets; athletic shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing);
scarves; leather belts (clothing).
_________________________________________
(260) AM 2013 69958 A
(800) 1136972
(151) 2012 09 28
(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Computers; handheld digital electronic devices
and software related thereto; electronic and encoded
gift cards; computer software; computer software for
personal information management, and data synchronization software.
_________________________________________
(260) AM 2013 69959 A
(800) 1136992
(151) 2012 09 21
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

AVON SPECTACULAR
(591) Black, white
(511)
14 – Jewellery, precious stones; horological instruments and chronometric instruments; precious metals and their alloys; coins; works of art of precious
metal; jewel cases of precious metal; boxes of precious metal; cases, bracelets, chains, springs or
watch crystals; key rings [trinkets or fobs]; statues or
figurines of precious metal (statuettes); cases or cases for watches; medals.
_________________________________________

(260) AM 2013 69960 A
(800) 1137101
(151) 2012 09 04
(731) "CIHRUS" Limited liability company
11, korp. 1, ul. Aviamotornaya, RU-111020
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white, blue, dark blue, yellow, orange
(511)
36 – Electronic funds transfer; clearing, financial;
banking; savings bank services; home banking; issuance of credit cards; debit card services, credit card
services; lending against security; loans [financing];
pawnbrokerage.
_________________________________________
(260) AM 2013 69961 A
(800) 1137043
(151) 2012 10 26
731) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, Belgium
(540)

INVOKANA
(591) Black, white
(511)
5 – Human pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2013 69962 A
(800) 1137054
(151) 2012 08 09
(731) Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan,
Liechtenstein
(540)

MONOBOND N
(591) Black, white
(511)
5 – Materials for dentistry, namely materials and
accessories for the manufacture of crowns and bridges; dental inlays; dental luting materials; materials
for the cavity treatment; dental materials used in
acid etching and for preventing caries; adhesive
agents for dentistry; dental cements; dental adhesives; cavity lining materials; metal primers.
_________________________________________
(260) AM 2013 69963 A
(800) 1137056
(151) 2012 09 24
(731) WENZHOU RUNXIN MANUFACTURING
MACHINE CO., LTD.
Jinger Road, Shatou Group, Linjiang,
Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang, China

#23 2013 12 10

159

sasaqonlo niSnebi

(540)

30 – Staple foods namely coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry and
confectionery, ices, honey, treacle, baking-powder,
salt, mustard, sauces, spices, and flour and preparations made from cereals namely pastries, mixes,
breads, donuts, pretzels and crackers; pollen, pollen
extracts and plant extracts for use as components of
all of the foregoing.

(591) Black, white
(511)
7 – Pumps [machines]; valves [parts of machines];
pressure valves [parts of machines]; hydraulic valves; pressure regulating valves; hydraulic components [not including vehicle hydraulic system]; sifting installations; filtering machines.
11 – Hydrants; pipes [parts of sanitary installations];
desalination plants; water purification installations;
filters [parts of household or industrial installations];
filters for drinking water; water purifying apparatus
and machines; water softening apparatus; aquarium
filtration apparatus; level controlling valves in tanks.
_________________________________________
(260) AM 2013 69964 A
(800) 1137079
(151) 2012 01 13
(731) Graminex, L.L.C.
95 Midland Road, Saginaw MI 48603, USA
(540)
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics; soaps; perfumery; shampoo; essential
oils; hair lotions; dentifrices; non-medicated skin
care preparations; pollen, pollen extracts and plant
extracts sold as components of all of the foregoing.
5 – Nutritional supplements; pharmaceutical preparations for the treatment of viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, oncological,
hepatological, ophthalmic, respiratory, neurological,
gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric and immune system related diseases and disorders and veterinary preparations for the treatment of
blood, reproductive, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, oncological, hepatological, respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric and immune system related diseases and disorders; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic beverages adapted for medicinal purposes; food for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants;
fungicides; dietetic foods, namely, soups, flours,
breads, crackers, food bars, candy, flavorings, teas,
coffees, fruit juices, popcorn and chips, adapted for
medicinal purposes; nutritional energy bars for use
as a meal substitute; pollen, pollen extracts and plant
extracts sold as components of all of the foregoing.
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31 – Natural agricultural products; pollen and pollen
extracts; pet food; pollen, pollen extracts and plant
extracts for use as ingredients in all of the foregoing.
32 – Beverages namely non-alcoholic fruit drinks
and juices, syrups and other preparations for making
beverages; pollen, pollen extracts and plant extracts
for use as components in all of the foregoing.
_________________________________________
(260) AM 2013 69965 A
(800) 1137092
(151) 2012 05 15
(731) WU WENJIANG
No.144, Mengzhaung Street, Chengguan
Town, Yuanyang County, Henan Province,
China
(540)

(591) Black, white
(511)
7 – Generators of electricity; starters for motors and
engines; piston segments; water tanks of automobile
engines; engine oil filters; oil pumps of automobile;
water pumps of automobile; spark plugs of automobile engines; bearings (used as parts of machines); universal joints.
11 – Light for vehicles; vehicle reflectors; lighting
apparatus for vehicles; anti-glare devices for vehicles; automobile lights; filters for air conditioning; air
conditioners for vehicles; air cooling apparatus; light
bulbs.
12 – Vehicle bumpers; clutches for land vehicles;
vehicle suspension springs; brake segments for vehicles; horns for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; high voltage damping wires for vehicles; rearview mirrors; vehicle chassis; transmission shafts
for land vehicles; direction signals for vehicles.
17 – Rings of rubber; shock absorbing buffers of
rubber; rubber sleeves; connecting hose for vehicle
radiators; soles (asbestos); rubber sleeves for protecting parts of machines; stuffing rings; insulating
materials; cylinder jointings; weather stripping.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70018 A
(800) 1137826A
(151) 2012 07 02
(731) United Trade Mark Limited
23, Triq il-Kapuccini Floriana FRN 1052,
Malta
(540)

(591) Golden and dark-blue
(511)
9 – Magnetic data carriers, in particular encoded
magnetic cards, magnetic code cards and cards for
identifying persons; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus.
35 – Advertising, in particular advertising for all
kinds of goods and vouchers and means of cashless
payments; arranging commercial transactions and
services as far as included in this class; business
management; office functions; business organization
consultancy; advisory services for business management; public relations; publication of publicity
texts; sales promotion of goods and services for
others including advertisement, promotional competitions, discounts and incentives in the form of lotteries, reductions, bonus points and value added
offers; on-line advertising in computer networks.
38 – Providing user access to a global computer network (service providers); providing user access to
information on the Internet.
41 – Providing of training, in particular trainings and
schooling concerning sales promotions and customer
acquisition.
_________________________________________
(260) AM 2013 70019 A
(800) 1137840
(151) 2012 08 23
(731) Bertolotto Porte S.p.A.
Circonvallazione G. Giolitti, 43/45, I-12030
TORRE S. GIORGIO (CN, Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
6 – Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, small items

of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other
classes; ores.
19 – Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal.
20 – Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.
21 – Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware included in this class.
24 – Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
37 – Building construction; repair; installation services.
_________________________________________
(260) AM 2013 70020 A
(800) 1137844
(151) 2012 08 14
(731) Chemetall GmbH
Trakehner Strasse 3, 60487 Frankfurt,
Germany
(540)

CHEMETALL
(591) Black, white
(511)
1 – Chemical products for commercial and scientific
purposes; unprocessed synthetic resins, unprocessed
plastics; fire fighting agents; agents for the hardening and soldering of metals; chemical products for
the preservation of foods; tanning agents; adhesives
for commercial purposes.
2 – Paints, varnishes; corrosion protection agents;
dyestuffs; pickling agents; agents for the protection
and preservation of metals; corrosion inhibitors,
agents for corrosion pretreatment, rust removers for
commercial purposes, base coats, adhesive base
coats, primers, adhesive agents as far as included in
class 2, dyes for the detection of defects, paint treatment agents.
3 – Washing and bleaching agents; cleaning, polishing, degreasing and grinding agents; soaps; perfumery goods, cleaners for commercial purposes, cleaners containing disinfectants as additives; wax removers, cleaning oils, pickling agents, paint and varnish
removers.
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4 – Industrial oils and greases; lubricants, dust absorbing, wetting and binding agents; slip agents,
anti-friction agents, agents for cold forming, coolants.
17 – Mica and products made therefrom unless already contained in other classes; goods made from
plastics (intermediates); sealing, packing and insulating materials; adhesive sealants.
42 – Scientific and technical services and research
and development and related designer services; industrial analytical and research and development
services.
_________________________________________
(260) AM 2013 70022 A
(800) 1137864
(151) 2012 09 13
(731) CASA DEL CAFFE' VERGNANO S.P.A.
S.S. Torino-Asti KM. 20, I-10026 Santena
(Torino), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
21 – Coffee machines and parts therefor; nonelectric coffee grinders; coffee filters; household or
kitchen utensils and containers; articles of glass, porcelain, majolica or earthenware not included in other
classes; coffee cups, cappuccino cups, tea cups, chocolate cups, cups for chocolate-based beverages,
mugs, tea pots, sugar bowls, plates, glasses, napkin
holders.
30 – Coffee, mixtures of coffee, coffee extracts; coffee substitutes; tea, tea extracts and tea-based
preparations; cocoa and preparations having a base
of cocoa, chocolate, chocolate products; sugar; natural sweeteners; honey and honey substitutes; treacle
syrup; confectionery; pastries; sweets; biscuits; food
products based on rice, on flour or on cereals; flour;
spices and seasoning foodstuff included in class 30.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70023 A
(800) 1137878
(151) 2012 09 17
(731) LANXESS Deutschland GmbH
Kennedyplatz 1, 50569 Cologne, Germany
(540)

LewaPlus
(591) Black, white
(511)
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto for dimensioning
of ion exchange and RO membrane for desalination
of water treatment supplies; industrial analysis and
research services for dimensioning of ion exchange
and RO membrane for desalination of water treatment supplies; design and development of computer
hardware and software for dimensioning of ion exchange and RO membrane for desalination of water
treatment supplies.
_________________________________________
(260) AM 2013 70024 A
(800) 1137910
(151) 2012 06 22
(731) Tovarystvo z obmegenoju vidpovidalnistu
"Promyslovo-torgovelna Kompanija SHABO"
Vul. Dzergynskogo, 10, S. Shabo, BilgorodDnistovskyj r-n, Odeska obl. 67770, Ukraine
(540)

(591) Black, white
(511)
33 – Alcoholic beverages, except beer; aperitifs;
arak (arrack); brandy; wine; sparkling wine; whisky;
vermouth; anisette (liqueur); anise (liqueur); hydromel (mead); vodka; kirsch; grape vodka; perry; gin;
cocktails; curacao; liqueurs; peppermint liqueurs;
pre-mixed alcoholic beverages other than beer-based; distilled beverages; alcoholic beverages containing fruit; bitters; piquette; rice alcohol; rum; sake;
cider; spirits (beverages); alcoholic extracts; alcohollic essences; digesters (liqueurs and spirits); fruit extracts (alcoholic).
_________________________________________
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(260) AM 2013 70025 A
(800) 1137931
(151) 2012 04 21
(731) SMS Meer GmbH
Ohlerkirchweg 66, 41069 Moenchengladbach,
Germany
(540)

furnaces; cooling installations and machines for the
cooling of pipes, wires, steel rods, billets, rails and
sections during production.
_________________________________________
(260) AM 2013 70026 A
(800) 1137950
(151) 2012 10 10
(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
(540)

FLYOVER
(591) Black, grey, green and white
(511)
7 – Plants for producing pipes, wires, bands, steel
rods, billets, rails and sections, namely machines for
manufacturing, working and processing seamless
and welded pipes including large-scale piping plants,
hot and cold rolling mills for pipes, rolling mills for
wires, steel rods, billets, rails and sections, drawing
machines, wire coil presses, reeling plants, hot iron
saws, cold saws; electrical and hydraulic shears and
cutting machines such as pipe cutting machines,
cooling beds for pipes, wires, steel rods, billets, rails
and sections, machines, especially transportation
machines for adjusting long products, straightening
machines, pipe testing presses, laying heads, bundling equipment, picking and weighing equipment,
calibrating processing machines, pipe welding
plants, band reeling plants, loop towers, strip levellers, section rolling mills, large-scale pipe spheroiddizing presses, plate edge milling machines, pipe expanding machines, forging hammers, radial forging
machines, forging manipulators, sheet metal and
section stretchers, cable coating presses, mechanical
and hydraulic metal powder presses, continuous casting plants, casting and pressing plants, rolling and
drawing plants, rod and bar milling machines, all
goods for the metal, copper, non-ferrous metal and
aluminium industry; hydraulic, emulsion and oil lubrication plants for supplying the afore mentioned
plants and machines with hydraulic fluid, emulsion
and oil; descaling machines for pipes, wires, steel
rods, billets, rails and sections; butt welding machines, pipe welding machines.
9 – Measuring and testing apparatus and plants build
thereof for use in producing pipes, wires, bands,
steel rods, billets, rails and sections; picking and
weighing equipment for pipes, wires, steel rods,
billets, rails and sections; automatic control systems
for use during the production of pipes, wires, bands,
steel rods, billets, rails and sections composed of
controlling apparatus and computers.
11 – Refrigerator equipment for producing pipes,
wires, bands, steel rods, billets, rails and sections;
heat-treatment plants for producing pipes, wires,
bands, steel rods, billets, rails and sections; melting

(591) Black, white
(511)
9 – Computers; handheld digital electronic devices
and software related thereto; global positioning system (GPS) and navigation devices; computer software, including computer software for travel, travel
planning, navigation, travel route planning, geographic, destination, transportation and traffic information, driving and walking directions, customized
mapping of locations, street atlas information, electronic map display, and destination information.
_________________________________________
(260) AM 2013 70027 A
(800) 1137962
(151) 2012 04 27
(731) Pro Bono Bio Entrepreneur Limited
4th floor, Reading Bridge House, George
Street, Reading, Berkshire RG1 8LS,
United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and substances; veterinary and sanitary preparations and substances;
dietetic substances adapted for medical use; chemical preparations for pharmaceutical purposes; diagnostic preparations and substances, all for in vivo
use; micro-organisms and preparation of microorganisms, all for medical and veterinary use; infants and invalids foods; nutritional supplements
included in this class for humans and animals; vitamins, minerals and mineral salts; herbal preparations; medicated confectionery; enzyme preparations; pharmaceuticals in the field of oncology, cardiovascular disease, respiratory disease, inflammation, infection, gastrointestinal diseases and central
nervous system diseases; diagnostic preparations for
medical and veterinary use; topical and parenteral
preparations of vesicles; chemical preparations in
the form of vesicles for medical and veterinary purposes; chemical membranes and chemical aggregates for medical and veterinary purposes; preparations
of arachidonic acids; dispersions and dry prepa-
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rations of liposomal active substance carriers for use
as a pharmaceutical and veterinary substance carrier
for medical purposes; cosmeceutical preparations for
medical use; local anaesthetics; steroids; anti-inflammatory drugs; pharmaceuticals for the treatment of
nail fungal infections; vaccines; immunotherapeutic
vaccines; lipids for topical and parenteral use; creams, dispersions, lotions, ointments, gels, solutions,
sprays, lacquers and film forming solution for the
treatment of pain or inflammation; surfactants for
use in the treatment of or prevention of cancer,
infectious disease, fungal diseases, disease caused
by parasites, eye disease, diseases of the central and
peripheral nervous systems, cardiovascular disease,
diseases affecting the immune system, inflammatory
diseases, inherited disease, single gene disorders,
diseases of the mouth, teeth, skin, hair and ear, bone
and blood diseases and reproductive system
disorders, the treatment of inflammation, asthma,
atopic eczema, dishydrotic hand eczema, plaque
type psoriasis, seborrhoeic eczema, acne vulgaris,
bronchospasm, atherothrombotic cardiovascular disorders, venous thrombotic disorders, pain, dysmenorrhea, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, fatty acid metabolism, metal or other toxicity,
Alzheimer's disease, gout or macular degeneration,
such as AMD, or fungal infection and disorders
related to fatty acid deficiencies; fibrin scaffolds.
10 – Surgical, medical and dental apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; apparatus for carrying
out diagnostic tests for medical purposes; syringes;
injectors; medical thermometers; blood sugar meters; stents; X-ray machines; medical devices for
topical use in the treatment of pain; molecular filtering devices for medical use; medical, veterinary
and surgical apparatus, instruments and devices;
inhalers; injection apparatus, instruments and devices; apparatus, instruments and devices for dispensing medical, surgical and veterinary preparations,
dispersions, creams, powders, tablets and pills; instruments and devices for the administration of pain
relief therapy and prophylaxis preparations and substances; parts and fittings for all of the aforesaid.
_________________________________________
(260) AM 2013 70028 A
(800) 1137964
(151) 2012 03 30
(731) BEYBI PLASTIK FABRIKASI SANAYI
ANONIM SIRKETI
Y. Dudullu Organize Sanayi, Bolgesi Imes
Sanayi Sitesi Arkasi, Umraniye – ISTANBUL,
Turkey
(540)
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(591) Brown
(511)
9 – Protective clothing, protective gloves, protective
eyewear and protective helmets.
10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; injectors for medical purposes,
surgical threads, apparatus for artificial respiration,
apparatus for measuring blood pressure, hearing aids
for the deaf, apparatus and instruments for use in
medical analysis, radiological apparatus for medical
purposes; furniture especially made for medical purposes, stretchers; artificial organs and prothesis, artificial teeth, artificial eyes, artificial limbs; orthopedic apparatus; orthopedic bandages, belts for medical purposes, varicose stockings, orthopedic shoes,
supportive bandages bandages for orthopaedic purposes, suspenders (groin bandages), suspensory bandages, orthopedic belts and corsets for medical purposes; electric blankets and bed heaters for medical
purposes, pillows and bed covers which are electrically heated, water beds for medical purposes,
beds and air pillows for medical purposes; physical
exercise apparatus for medical purposes; clothing
especially for operating rooms, gloves and masks for
use by medical personnel, sterile sheets (surgical),
incontinence sheets and incontinence mattress covers; feeding bottles, feeding bottle teats, teething
rings.
21 – Cleaning wool, cleaning and wiping clothes
made of textile, dishwashing gloves.
_________________________________________
(260) AM 2013 70030 A
(800) 1138024
(151) 2012 08 13
(731) Wella GmbH
Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am
Taunus, Germany
(540)

(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; preparations for the cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair; hair styling
products; hair tinting, bleaching, dyeing and coloring preparations; dentifrices.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70031 A
(800) 1138026
(151) 2012 09 17
(731) Vivo Per Lei Inc.
19849 Nordhoff St., Northridge, CA 91324,
USA
(540)
(591) Black, white
(511)
3 – After shave lotions; after-shave creams; aftershave lotions; age spot reducing creams; anti-aging
cleanser; anti-aging creams; anti-aging creams; antiaging moisturizers; anti-aging toner; anti-wrinkle
cream; anti-wrinkle creams; beauty creams; beauty
creams for body care; beauty gels; beauty lotions;
beauty masks; beauty serums; body butter; body
cream; body creams; body lotion; body lotions; body
mask cream; body mask lotion; body scrub; boot
cream; cleansing creams; cosmetic creams; cosmetic
creams for skin care; cosmetic masks; cosmetic preparations, namely, firming creams; cosmetic preparations, namely, firming lotions; cosmetics in the
form of milks, lotions and emulsions; eye cream; eye
gels; eye lotions; face and body beauty creams; face
and body creams; face and body lotions; face
creams; face creams for cosmetic use; face milk and
lotions; facial beauty masks; facial cream; facial
creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs;
foot scrubs; gel eye masks; hand cream; hand
creams; hand lotions; hand scrubs; make-up removing lotions; make-up removing milk, gels, lotions
and creams; massage lotions; moisturizing creams;
nail buffing preparations; nail care preparations; nail
care preparations, namely, nail softeners; night
cream; non-medicated anti-aging serum; non-medicated foot cream; non-medicated skin creams; scented body lotions and creams; shea butter for cosmetic purposes; skin and body topical lotions,
creams and oils for cosmetic use; skin care products,
namely, non-medicated skin serum; skin cleansing
cream; skin cream; skin creams; skin masks; skin
moisturizer masks.
_________________________________________
(260) AM 2013 70032 A
(800) 1138042
(151) 2012 09 10
(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED
One Bausch & Lomb place, Rochester,
NEW YORK, NY 14604, USA
(540)

apparatus and instruments; eye pieces; optical lenses; spectacles; eyeglasses.
_________________________________________
(260) AM 2013 70033 A
(800) 1138048
(151) 2012 10 05
(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
(540)

EARPODS
(591) Black, white
(511)
9 – Headphones; microphones; remote controls for
controlling audio and video players and mobile phones; sound reproducing apparatus.
_________________________________________
(260) AM 2013 70034 A
(800) 1138074
(151) 2012 09 21
(731) TEX-STA SPÓLKA JAWNA J.M. STASIAK
Daszynskiego 108, PL-95-070 Aleksandrów
Lodzki, Poland
(540)

NORDHORN
(591) Black, white
(511)
25 – Socks; tights; clothing; footwear; headgear.
_________________________________________
(260) AM 2013 70035 A
(800) 1138095
(151) 2012 10 09
(731) Stragen Pharma S.A.
Chemin du Pré-Fleuri, CH-1228 Plan-LesOuates, Switzerland
(540)

STRAGEN
(591) Black, white
(511)
1 – Chemicals for industrial and scientific use, including for diagnostics; chemical reagents other than
for medical or veterinary use; diagnostic preparations, other than for medical or veterinary use;
chemical substances for analysis in laboratories.
5 – Pharmaceutical preparations and substances;
chemical reagents for medical and veterinary use;
diagnostic preparations for medical and veterinary
use.

(591) Black, white
(511)
9 – Contact lenses; non-ionic hydrogel contact lenses; containers for contact lenses; optical measuring

35 – Administrative processing of requests for market release authorization and regulatory authorization (office functions); data collection and data systematization for commercial purposes in connection
with clinical research, testing, trials and finalization
of pharmaceutical products, medical devices and
biotechnology.
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42 – Consulting in the field of sciences related to the
pharmaceutical sector; research, design and development in the medical and pharmaceutical field;
development of medicines for others; conducting
clinical and preclinical trials, supervising clinical
and preclinical trials; development of medicines
with a view to guaranteeing compliance with requirements; trials in the field of medicine compatibility; pharmacovigilance for others; consultancy in
the field of medical and pharmaceutical research;
advice in connection with clinical research, tests,
trials and finalization of pharmaceutical products,
medical devices and biotechnology; monitoring the
compliance of medicines with a view to guaranteeing compliance with regulatory requirements; preparation of scientific regulatory documents relating
to pharmaceutical products, medical devices and
biotechnology; data analysis in connection with clinical research, tests, trials and finalization pharmaceutical products, medical devices and biotechnology; conducting periodical appraisals of new medicines as part of scientific research; development of
pharmaceutical preparations, remedies and medicines; technological services in the pharmaceutical
and health care sector; appraisal of pharmaceutical
preparations in the framework of scientific analysis
and research; scientific research and development in
the pharmaceutical field; scientific research and development related thereto, all relating to medicines
(scientific services) and the creation of trial preparations (product development) related thereto.
44 – Consultancy in the field of medical treatments
and advice in the pharmaceutical field.
45 – Consultancy in the field of market release authorization and regulatory authorization of pharmaceutical products, medical devices and biotechnology
products.
_________________________________________
(260) AM 2013 70039 A
(800) 1138109
(151) 2012 09 28
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest,
Hungary
(540)

ZYXOLD
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________

166

(260) AM 2013 70042 A
(800) 1138110
(151) 2012 09 18
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest,
Hungary
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2013 70043 A
(800) 1138111
(151) 2012 09 05
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest,
Hungary
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations for human use.
_________________________________________
(260) AM 2013 70059 A
(800) 1138243
(151) 2012 08 02
(731) GRUPPO COIN S.p.A.
Via Terraglio, 17, I-30174 Venezia Mestre
(VE), Italy
(540)

(591) Black, white
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
35 – Advertising; business management; business
administration; retail services and online sales of
clothing, clothing accessories, footwear, headgear;
management of department stores, shops and outlets;
organisation, implementation, management and supervision of customer loyalty programmes and promotional incentive schemes, including via the internet.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70060 A
(800) 1138272
(151) 2012 07 24
(731) SOYTAS ALÜMINYUM AKSESUAR CAM
PLASTIK VE MERMER SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI
Akça Burgaz Mah. 23 Sok. No:9-11, Esenyurt
Istanbul, Turkey
(540)

(591) Blue, yellow
(511)
19 – Flat and decorative door panels, non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen.
_________________________________________
(260) AM 2013 70061 A
(800) 1138274
(151) 2012 04 09
(731) INSUPHAR LABORATORIES İLAÇLARI
LİMİTED ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu, Cad. No.50 K.2,
Güneşli/Bağcilar/İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, chemical preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical
use; dietetic foods adapted for medical purposes;
amino acids for medical purposes, nutritional substances, pollen dietary substances, mineral food substances, protein dietary supplements, baby foods, medicinal herbs, herbal beverages adapted for medical
purposes; medicines for dental purposes, hygienic
products for medical purposes including pads, waddings for medical purposes, plasters for medical
purposes, dressings for medical purposes, preparations for destroying noxious plants, preparations
for destroying noxious animals, fungicides, deodorants other than for personal use, disinfectants for
hygiene purposes, antiseptics, detergents for medical
purposes.
_________________________________________
(260) AM 2013 70062 A
(800) 1138277
(151) 2012 06 28
(731) Smile Train, Inc.
41 Madison Avenue, 28th Floor,
New York NY 10010, USA
(540)

THE SMILE TRAIN
(591) Black, white

(511)
44 – Medical services, namely treatment and correction of facial deformities and related care, including
cranial, facial and plastic surgical procedures; postoperative nursing, medical and counseling services.
_________________________________________
(260) AM 2013 70063 A
(800) 1138304
(151) 2012 08 10
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu
"FERON"
d.73, Volokolamskoe sh. RU-123424
MOSCOW, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations.
_________________________________________
(260) AM 2013 70064 A
(800) 1138344
(151) 2012 06 23
(731) FALKE KGaA
Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Germany
(540)

FALKE
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps for cosmetic purposes, soaps for textiles,
perfumeries, ethereal oils, products for personal hygiene and beauty; products to clean, care for and beautify the skin, scalp and hair; toilet articles included
in this class, deodorants for personal use, pre-shave
and after-shave products.
9 – Eyeglasses and eyeglass frames.
14 – Jewellery and watches.
18 – Leather and imitations of leather included in
this class; bags, suitcases, backpacks; small leather
articles included in this class, especially purses,
wallets, key cases; umbrellas and parasols.
25 – Shoes, clothing, hosiery, headwear, belts.
28 – Sports articles included in this class; games and
toys.
35 – Wholesale and retail services in the categories
of soaps for cosmetic purposes, soaps for textiles
perfumeries, ethereal oils, products to care for body
and beauty, products to clean, care for and beautify
the skin, scalp and hair, toilet articles, deodorants for
personal use, pre-shave and after-shave products,
jewellery and watches, eyeglasses and eyeglass frames, leather and imitations of leather, suitcases, bags
small leather articles, purses, wallets, key cases,
umbrellas and parasols, shoes, clothing, all kinds of
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hosiery, headwear, belts, sports articles, games and
toys.
_________________________________________
(260) AM 2013 70067 A
(800) 1138357
(151) 2012 05 09
(731) Samsung Electronics CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggido, Republic of Korea
(540)

(260) AM 2013 70196 A
(800) 584245
(151) 1992 03 09
(891) 2012 11 06
(731) KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE
B.V.B.A.
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid; Kerkplein 5, B-9667
SINT-MARIA-HOREBEKE, Belgium
(540)

KAMUT
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(591) Blue, white and grey
(511)
9 – Cellular telephones; portable communications
apparatus; telephone sets; television receivers; television sets; video cameras; digital cameras; DVD
players; MPEG audio layer-3 [MP3] players; videocameras [camcorders]; computers; computer monitors; personal digital assistants [PDA].
_________________________________________
(260) AM 2013 70070 A
(800) 1138380
(151) 2012 08 15
(731) Shamrock Marketing Co., Inc.
5445 Daniels Street, Chino CA 91710, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Disposable latex gloves for laboratory use; disposable plastic gloves for laboratory use; protective
gloves for industrial use.
10 – Dental gloves; gloves for medical use; gloves
for use in hospitals; latex medical gloves; medical
examination gloves; medical gloves; nitrile gloves
for medical use; protective gloves for medical use;
surgical gloves.
21 – Disposable gloves for home use; disposable latex and nitrile gloves for general use; disposable latex gloves for general use; disposable plastic gloves
for general use; disposable plastic gloves for use in
the food service industry; gloves for household purposes; household gloves for general use; rubber household gloves.
_________________________________________
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30 – Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces;
sauces for salads; spices; ice for refreshment.
31 – Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds,
plants and flowers; animal feed, malt.
_________________________________________
(260) AM 2013 70197 A
(800) 585238
(151) 1992 03 13
(891) 2012 08 13
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany
(540)

Ladival
(591) Black, white
(511)
3 – Cosmetics.
_________________________________________
(260) AM 2013 70198 A
(800) 606885
(151) 1993 08 17
(891) 2012 10 29
(731) Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62, NL-2333 BE Leiden,
Netherlands
(540)
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and medicines for
human use.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70199 A
(800) 637536
(151) 1995 05 29
(891) 2012 10 29
(731) Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62, NL-2333 BE Leiden,
Netherlands
(540)

(511)
43 – Restaurant, catering, and banquet services.
_________________________________________

(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
_________________________________________
(260) AM 2013 70200 A
(800) 726881
(151) 1999 12 02
(891) 2012 08 02
(731) MIL MIL 76 S.P.A.
Via Sciarei, 8, I-28064 LANDIONA (NO), Italy
(540)

MIL MIL
(591) Black, white
(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
_________________________________________

BEBELAC
(591) Black, white
(511)
5 – Dietetic substances adapted for medical use;
food for babies.
29 – Milk and milk products.
_________________________________________

TRADER VIC'S

RUBIALINE
(591) Black, white
(511)
3 – Perfumery; cosmetics; soaps; lotions; hair products; treatment creams for cosmetic use; dentifrices; deodorants; cosmetic products for nail care.
5 – Remedies for perspiration; veterinary products,
sanitary and dietetic products for medical use.
_________________________________________
(260) AM 2013 70241 A
(800) 1139991
(151) 2012 07 23
(731) Thomas Murray Ratings Limited
Horatio House, 77-85 Fulham Palace
Road, Hammersmith, London W6 8JA,
United Kingdom
(540)

THOMAS MURRAY

(260) AM 2013 70201 A
(800) 766285
(151) 2001 07 09
(891) 2012 11 21
(731) N.V. Nutricia
Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM
Zoetermeer, Netherlands
(540)

(260) AM 2013 70205 A
(800) 871871
(151) 2005 10 19
(891) 2012 11 09
(731) NUBECO LLC
5650 Imhoff Drive, Suite D, Concord,
California 94520, USA
(540)

(260) AM 2013 70206 A
(800) 877237
(151) 2005 09 20
(891) 2012 08 23
(731) GUY VERET
6, rue du Pont Rubeau, F-91360 EPINAY
SUR ORGE, France
(540)

(591) Black, white
(511)
9 – Computer databases containing financial and
business information, financial reports assessing,
monitoring and rating global capital markets, central
securities depositories, global custodian financial
institutions, financial markets and financial organizations and reviews of custody arrangements for
pension funds and asset managers; computer software applications that enable access to these computer databases for investment management, investtment research, investment advice, financial analytics
and financial projections; website and online magazines and newsletters containing financial and business information, financial reports relating to merger, acquisition, restructuring, assessing, rating, monitoring depositories, custodians, financial markets
and any financial organisation.
16 – Printed publications namely, books, pamphlets,
leaflets and folders.
36 – Financial services; investment research services; investment management advice; custodian services; investment security; risk management services; financial planning services; providing financial
information via a global communications network;

(591) Black, white
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providing financial services by global communications network.
38 – Providing on-line access to financial services,
subscription services relating to computer software
and computer databases; providing wireless access
to financial services including, but not limited to,
web applications, databases, email communications,
blogs and bulletins.
_________________________________________
(260) AM 2013 70242 A
(800) 1140003
(151) 2012 07 25
(731) Asia TV Limited
Hygeia Building 3rd Floor, 66/68 College
Road, Harrow HA1 1BE, United Kingdom
(540)

Zee Cinema
(591) Black, white
(511)
9 – Data recordings, including audio, video, still and
moving images and text; electronic media and magnetic media all bearing music or sound; computer
software; computer software for using in downloadding, storing, reproducing and organizing video,
audio, still and moving images and data; downloadable electronic publications; downloadable sound,
music, video, images and texts; computer games;
computer games programmes downloaded from the
Internet; electronic and video games programmes;
electronic books and publications; media bearing, or
for recording, sound, video, data or information;
floppy disks; compact discs; audio tapes; tape cassettes; video tapes; laser discs; CD ROMs; digital
video discs (DVDs); apparatus, instruments and media for recording, transmitting, storing and reproducing sound, video, still and moving images and
text; sound and video recordings, including musical
recordings; communications apparatus and instruments; telephones; mobile phones; mobile phone games; spectacles, sunglasses, eye glasses; cases, cords
and chains for the aforesaid goods; magnets; mouse
mats; parts and fittings for any of the aforementioned goods.
16 – Paper; cardboard; printed matter; printed publications; printed television programme guides; books;
annuals being printed books; publications; comic
books; magazines; newsletters; newspapers; albums;
diaries; address books; periodicals; journals; catalogues; manuals; pamphlets; leaflets; posters; stationery; tickets; drawing and painting materials, apparatus and instruments; painting sets for artists/children, paintbrushes, paint kits; writing instruments;
pens and pencils; pen and pencil cases; printed
instructional and teaching materials; book binding
materials; book covers; book marks; printing sets;
drawings; paintings; photographs; prints; pictures;
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calendars; pens; pencils; tags; invitations; gift wrap;
gift boxes; wrapping paper; note pads; decalcomanias; stickers; decorative transfers; paper napkins;
paper party decorations; paper tablecloths and table
covers; paper placemats; rulers; erasers; greetings
cards; gift cards; post cards; trading cards; paper
signs; banners made of paper; charts; parts and fittings for any of the aforementioned goods.
38 – Broadcasting; communications and telecommunications; broadcasting and transmission of radio
and television programmes; transmission, broadcast,
reception and other dissemination of audio, video,
still and moving images, text and data; news information and news agency services; data transmission
and data broadcasting; video and audio streaming;
broadcasting and transmission of text, messages,
information, sound and images; providing chat room
or discussion services on-line; email services; providing user access to the Internet; information,
advisory and consultancy
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; lottery services; production, presentation, distribution, syndication and
rental of television and radio programmes and of
films, music, sound and video recordings; nondownloadable television programmes, radio programmes, films, videos or sound accessed from the
Internet or other communication networks; nondownloadable images or data for entertainment purposes accessed from the Internet or other communication networks; game services provided on-line
from a computer network; publishing services; provision of publications on-line or via the Internet;
provision of non-downloadable electronic publications, provided on-line or from the Internet; organization of exhibitions and events for entertainment,
educational, sporting or cultural purposes; organization, production and presentation of shows, competitions, contests, games, concerts and events; production and presentation of interactive entertainment,
CDs, CD-ROMs and computer games; information,
advisory and consultancy services relating to any of
the aforementioned services.
_________________________________________
(260) AM 2013 70244 A
(800) 1140222
(151) 2012 08 01
(731) Vegapharm LLP
Intershore Suites Vernon House, Sicilian
Avenue London WC1A 2QS, United Kingdom
(540)

(591) Black, white
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(511)
5 – Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; foods
and beverages which are adapted for medical purposes; air deodorising preparations.
_________________________________________
(260) AM 2013 70245 A
(800) 1140225
(151) 2012 08 09
(731) Joint-Stock Company
"Tatchempharmpreparaty"
260 Belomorskaya Str., Kazan, The Republic
Of RU-420091 Tatarstan, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – vitamins and drugs for medical purposes.
_________________________________________
(260) AM 2013 70246 A
(800) 1140250
(151) 2012 08 29
(731) MABXIENCE, S.A.
Yaguaron 1407, 11100 Montevideo, Uruguay
(540)

MABXIHER
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, dietetic substances for medical use and vitamins.
_________________________________________
(260) AM 2013 70247 A
(800) 1140251
(151) 2012 08 29
(731) MABXIENCE, S.A.
Yaguaron 1407, 11100 Montevideo, Uruguay
(540)

VEGIOBIX
(591) Black, white
(511)
5 – Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, dietetic substances for medical use and vitamins.
_________________________________________

(260) AM 2013 70248 A
(800) 1140252
(151) 2012 09 05
(731) BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED
BKT House C/15 Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg, Lower
Parel, Mumbai 400 013, India
(540)

AGRIMAXFORTIS
(591) Black, white
(511)
12 – Tires for automobiles, tires for land vehicles,
tires for farm vehicles, tires, solid, for vehicle
wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic
tires [tyres], protective strips for rubber inner tubes.
_________________________________________
(260) AM 2013 70249 A
(800) 1140253
(151) 2012 09 05
(731) BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED
BKT House C/15 Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg, Lower
Parel, Mumbai 400 013, India
(540)

MULTIMAX
(591) Black, white
(511)
12 – Tires for automobiles, tires for land vehicles,
tires for farm vehicles, tires, solid, for vehicle
wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic
tires [tyres], protective strips for rubber inner tubes.
_________________________________________
(260) AM 2013 70250 A
(800) 1140254
(151) 2012 09 05
(731) BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED
BKT House C/15 Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg, Lower
Parel, Mumbai 400 013, India
(540)

RIDEMAX
(591) Black, white
(511)
12 – Tires for automobiles, tires for land vehicles,
tires for farm vehicles, tires, solid, for vehicle
wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic
tires [tyres], protective strips for rubber inner tubes.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70251 A
(800) 1140255
(151) 2012 09 05
(731) BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED
BKT House C/15 Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg, Lower
Parel, Mumbai 400 013, India
(540)

EARTHMAX
(591) Black, white
(511)
12 – Tires for automobiles, tires for land vehicles,
tires for farm vehicles, tires, solid, for vehicle
wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic
tires [tyres], protective strips for rubber inner tubes.
_________________________________________
(260) AM 2013 70252 A
(800) 1140258
(151) 2012 09 04
(731) BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED
BKT House C/15 Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg, Lower
Parel, Mumbai 400 013, India
(540)

AGRIMAXFORCE
(591) Black, white
(511)
12 – Tires for automobiles, tires for land vehicles,
tires for farm vehicles, tires, solid, for vehicle
wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic
tires [tyres], protective strips for rubber inner tubes.
_________________________________________
(260) AM 2013 70319 A
(800) 1140583
(151) 2012 05 22
(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennost'ju
"Tikkurila"
Prospekt 9-go Yanvarya 15, korp. 3,
RU-192289 Saint-Petersburg, Russian
Federation
(540)
(591) Black, white
(511)
1 – Acetone; water glass.
2 – Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
enamels; wood protection preservatives; coatings
(paints); primers; enamel paints; paint primers; water repellent paints or coating preparations having
water repellent properties (paint); dyes for wood;
fire protection liquids for wood; bio protection
liquids for wood; dyes; colorants for use in the
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manufacture of paint; colorants; thinners; decorative
plasters; mastic (natural resin); thinners for lacquers
and paints, namely white-spirit; oils for preservation
of wood, namely linseed oil; paints, including linseed oil paints; primers, namely styrene-butadiene
based primers; mastic [natural resins], namely mastic asphalt roofing.
16 – Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; glues; painting apparatus and instruments; brushes and other such like
devices for applying paint, glues, sealing compounds
for stationery purposes and oils included in this
class; paint rollers; paint roller covers; paint roller
handles; stencils for use in painting; printed publiccations all relating to painting, decoration and
furnishing; adhesive bands for stationery or
household purposes; sponges for artists.
35 – Advertising; business management; business
administration; office functions; retail and wholesale
services [for others], particularly relating to the sale
and supply of paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of
wood, colorants, mordants, raw natural resins, metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists, decorating products; sales promotion [for others], namely of paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants, mordants, raw natural
resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists, including retail shop
services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses, namely
of paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and against deterioration of wood, colorants,
mordants, raw natural resins, metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists].
37 – Building construction; repair; installation services; painting, and wallpapering services; plastering
services; advisory and information services relating
to refurbishment, renovation, decorating and painting; matching services for paints; painting, interior
and exterior, namely interior and exterior decorating
services.
40 – Treatment of materials; tinting of paints,
varnishhhes, lacquers and wood stains; tinting, paint
mixing and paint colouring services.
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of

#23 2013 12 10

sasaqonlo niSnebi

computer hardware and software; consultancy and
design of interior decoration relating to the choice of
paints, decorative products, colours for paints, varnishes, lacquers and wood stains; colour research;
colour testing; technical research, consultation and
advisory services relating to tinting systems designned for tinting of liquids including paints, coatings,
varnishes, lacquers and wood stains; technical research, consultation and advisory services relating to
paint manufacturing; design and development of
computer programmes relating to tinting systems
and paint manufacturing.
_________________________________________
(260) AM 2013 70332 A
(800) 1140812
(151) 2011 11 30
(731) Sky International AG
Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland
(540)

SKY NEWS
(591) Black, white
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, radio,
television, sound recording, sound reproducing, telecommunications, signalling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording television programmes; apparatus for
recording, transmission, reproduction or reception of
sound, images or audio visual content; electrical and
electronic apparatus for use in the reception of
satellite, terrestrial or cable broadcasts; televisions;
LCD and plasma screens; home cinema systems;
amplifiers; speakers; radios; wireless audio and/or
audio visual devices; portable wireless audio and/or
audio visual devices; remote controls; games controllers; wireless gaming controllers; wireless keypads; television receivers including a decoder; settop boxes; digital set-top boxes; high definition get
top boxes; personal video recorder; set-top boxes for
use in decoding and reception of satellite, terrestrial
and cable broadcasts; apparatus for decoding
encoded signals including set top boxes for television reception; set top box apparatus including a
decoder and an interactive viewing guide; set top
box apparatus including a decoder and a recorder for
recording television and audio programmes; set top
box apparatus including a decoder and a recorder
programmable to transfer stored recordings to
storage and also to delete the older recordings;
satellite dishes; low noise blocks; satellite meters;
computer software to enable searching of data; encoded programs for computers and for data processing
and telecommunications; telephones; mobile telephones; PDAs; telephone and radio modems; television receivers including a decoder; set top boxes for
use in decoding and reception of satellite, terrestrial
cable and digital subscriber line (DSL), Internet or

other electronic broadcasts; apparatus for decoding
encoded signals; recorded television and radio programmes; recorded programmes for broadcasting or
other transmission on television, radio, mobile telephones, PDAs and on PCs; video recordings; multimedia apparatus and instruments; portable or handheld computers; DVD players; computers; computer
hardware; computer hardware, apparatus and instruments all for transmitting, displaying, receiving, storing and searching electronic information; computer
programs; electronic computer games; electronic interactive computer games; computer software; computer software and telecommunications apparatus to
enable connection to databases and the Internet;
computer software supplied from the internet; network termination equipment; wired and/or wireless
computer network routers, modems, firewalls and/or
bridges; computer software and computer programs
for distribution to, and for use by, viewers of a digital television channel for the viewing and purchase
of goods and services; computer games software and
computer quiz software; computer video games
and/or quizzes adapted for use with television
receivers and screens or with video monitors or with
computer screens; computer programs for interactive
television and for interactive games and/or quizzes;
electronic apparatus adapted for use with television
receivers in playing games; games consoles; interacttive video game devices comprised of computer
hardware and software and accessories, namely
game consoles, game controllers and software for
operating game controllers; portable and/or handheld
electronic devices for interactive computer and video games; portable and/or hand-held electronic devices for receiving, playing and transmitting music,
sounds, images, text, signals, information and code;
electronic publications; computer games; computer
video games; video screens; video projectors; tapes,
discs and wires, all being magnetic; cassettes and
cartridges, all adapted for use with the aforesaid
tapes; blank and pre-recorded audio and video cassettes, tapes and cartridges; compact discs; DVDs;
phonographic records; laser readable discs for recording sound or video; ROM cartridges, CD-Roms,
cards and discs, integrated circuit cards, memory
carriers, recording media, all pre-recorded with
computer video games and/or quizzes; encoded
cards; radio and television signal antennae; music,
sounds, videos, images, text and information provided by a telecommunications network, by on-line
delivery and by way of the Internet and/or the worldwide web or other communications network; interacttive sound and/or audio recordings; music, video,
sound and/or audio recordings (downloadable)
provided from MP3 Internet websites; MP3 players,
MP3 readers; audio and/or video file recorders
and/or players; portable audio and/or video file
recorders and/or players; telephone ring tones
(downloadable); apparatus and instruments for
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conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus and
instruments for the reception of radio and television
broadcasts including the reception of cable, satellite
and digital broadcasts; smart cards; credit cards;
encoded loyalty cards; acoustic membranes, transformers, meters, conduits, couplers and alarms;
adaptors; aerials; antennae; amplifiers; amusement
apparatus and instruments adapted for use with an
external display screen or monitor; communication
apparatus and instruments; encoded or magnetic
banking or credit cards; cinematographic film; cinematographic instruments and apparatus; data carriers; data storage apparatus, equipment and instruments; electrical telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission
and/or decoding and/or image processing and/or
audio visual instruments and apparatus; electronic
telecommunications and/or communications and/or
broadcast and/or transmission and/or decoding
and/or image processing and/or audio visual instruments and apparatus; film reproducing instruments and apparatus; hand held electrical telecommunications and/or communications and/or broadcast and/or transmission and/or decoding and/or
image processing and/or audio visual instruments
and apparatus; hand held electronic telecommunications and/or communications and/or broadcast
and/or transmission and/or decoding and/or image
processing and/or audio visual instruments and
apparatus; interactive educational or entertainment
games for use with television receivers and video
apparatus; mobile telephones; pre-recorded motion
picture films; telephone apparatus and equipment;
parts and fittings for all the aforesaid goods; sunglasses, leather cases for holding mobile phones; esell through products, namely downloadable media
content, including video and films, television programmes, computer games, music, images and ring
tones provided by internet, telephone line, cable,
wireless transmission, satellite or terrestrial broadcast service; cases, containers, protective coverings
and parts and fittings therefore, all for use with MP3
players, music storage devices, media storage devices and other consumer electronic devices; computer
hardware and software for machinery for use in
conservation, generation and efficient use of heat,
light and water, including thermostatic controls,
solar panels for electricity generation, photovoltaic
devices, solar cells, turbines and motion detectors;
computer hardware and software for use in the
generation of alternative energy including wind
power, hydroelectric power, tidal power, geothermal
power, solar power, biomass, and biofuels; control
and monitoring equipment for use in the generation
of alternative energy including wind power, hydroelectric power, tidal power, geothermal power, solar
power, biomass, and biofuels; electronic publications (downloadable), including electronic publicca-
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tions, magazines and newsletters regarding environmental protection, energy conservation and ecology,
animal welfare and renewable energy projects, including wind power, hydroelectric power, tidal
power, geothermal power, solar power, biomass, and
biofuels; apparatus and instruments for closed circuit
television and surveillance systems; apparatus and
instruments for personal security monitoring; apparatus and instruments for home security monitoring
and control; home and personal security apparatus;
home and personal security devices; home and personal security alarms; electronic protection equipment, including fire detecting and alarm equipment,
intruder and burglar alarm equipment and motion
detecting equipment; radio, telephonic, television
and signalling apparatus and instruments, cameras,
sound and video monitoring and recording and
sound and video reproducing apparatus and instruments, all for control and telemetry purposes for
the home and personal security; closed-circuit television systems (CCTV); monitors; cameras; optical
lenses; camera casings; prepackaged cameras; videocassette recorders (VCRs); system controlling software; video monitoring apparatus; detectors; access
control apparatus; readers; magnetic or encoded
access control cards; monitoring apparatus; electronic panels for alarm management and monitoring;
alarm panels; glass breakage detectors; smoke detectors; carbon monoxide detectors; digital audio recorders; digital video recorders; digital audio servers;
digital video servers; electrical communication equipment; message programming equipment; radio paging equipment; electronic locking systems; life-saving apparatus and equipment; electric alarms;
electronic devices for opening doors; electronic
devices for protection; intruder alarms and anti-theft
equipment; intruder detection apparatus; motion detecting equipment; electronic control apparatus;
electronic apparatus for controlling operation of
machines; remote apparatus for controlling operation
of machines; computer apparatus for controlling
operation of machines; electronic network equipment; electronic communication equipment; message programming devices; electronic locking apparatus; computer software, operating system software,
devices, and hardware for transmitting, receiving,
synchronizing, displaying, backing-up, monitoring,
controlling, sharing, coding, decoding, encrypting,
accessing, remotely accessing, creating, collecting,
storing, securing, removing, transferring, disseminating, locating, organizing or otherwise utilizing data,
voice, multimedia, audio, visual, music, photographs, drawings, images, audiovisual, video, text,
graphics or other data, including over a global communications network; computer software, operating
system software, devices, and hardware for synchronizing data, files, e-mails, contacts, calendars, task
lists, text messages, photos, music, audio, visual,
audio visual, video, text, graphics, programs and
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other information between computers and hand-held
or other devices, and vice versa; communications
platforms for enabling instantaneous, continuous,
scheduled and perpetual synchronization of data
between computers and hand-held or other devices,
and vice versa; multimedia cards, memory cards,
flash memory cards, memory chips, data storage
media devices, plugs, plug-in cards, magnetic cards,
SIM cards, telephone calling cards, headphones,
headsets, portable and/or hand held electronic devices for receiving, storing, playing and transmitting
data, voice, multimedia, audio, visual, music, photographs, drawings, images, audiovisual, video, text,
graphics or other data; online dictionaries, encyclopaedias, and reference texts (downloadable); online
publications, including newspapers, magazines (periodicals), comics, journals (publications), books,
user manuals, instructional and teaching materials
(downloadable); online posters, photographs, pictures, articles, vouchers and tickets (downloadable),
online electronic dictionaries, encyclopaedias and
reference texts; computer software for processing
electronic payments and transferring funds to and
from others; online and downloadable authentication
software; online conversion software and databases,
including currency conversion and measurement
conversion; computer software for the purpose of
monitoring online communications and chat room
conversations and alerting third parties to the
contents; computer software for monitoring the use
of computers and the internet by children; computer
software relating to online protection and online
security; protective clothing for cycling; locks (electric) for bicycles; parts and fittings for all the aforesaid goods; satellite navigational system for bicycles; global positioning systems for use with bicycles;
computers for use with bicycle; ergometers; computer apparatus for remote meter reading; bicycle
meters; distance meters; power meters; speed meters; eyewear; sports eyewear; protective eyewear;
sunglasses; cases for eyewear; cases for sunglasses;
frames for eyeware; lenses for eyewear; straps for
sunglasses and eyewear; helmets; cyclists helmets;
crash helmets; protective sports helmets; sports bags
adapted (shaped) to contain protective helmets; protective articles for sport purposes for protection
against accident or injury; protective visors; radios;
communicators; aerials for radios; parts for radios;
carrying cases for radios; electronic radio apparatus;
mobile radios; mounting fittings for radios; radio
receivers and transmitters, radio transceivers; radios
for vehicles; solar powered radios; power meters for
bicycles; protective gloves; parts and fittings for all
of the above.
38 – Telecommunications services; mobile and fixed
telecommunications services; communications services; satellite, cellular and radio communication services; television and radio broadcasting; transmitssion and communication services; broadcasting

and/or transmission of radio and/or television programmes and/or films; satellite, DTT, cable, DSL and
broadband broadcasting and/or transmission of audio
and/or audio visual programming; transmission of
audio, video and/or audio visual programming (by
any means); transmission of video films; broadcasting and transmission of television programmes and
films to personal computers; broadcasting and communications by means of or aided by computer;
transmission of audio, video and/or audio visual
programming by Internet protocol (IPTV); telecommunications services over the Internet including
but not limited to services provided using voice over
Internet protocol (VOIP); provision of access and/or
connectivity to broadband networks whether fixed,
portable or wireless; transmission of text, messages,
sound and/or pictures; telecommunication and/or communication and/or broadcast and/or transmission
of audio visual content; communication of information (including web pages), data by radio, telecommunications and by satellite; telephone, mobile
telephone, message collection and transmission, radio-paging, call diversion, answerphone and directory enquiry services; personal numbering services;
television screen based information broadcasting and
retrieval services; loan of replacement telecommunications and communications apparatus and instruments in case of breakdown, loss or theft; computer
aided transmission of messages and images; messaging services namely, sending, receiving and
forwarding messages in the form of text, audio,
graphic images or video or a combination of these
formats; instant messaging; short message services
(SMS); multimedia messaging services (MMS); unified messaging services; voicemail services; video
conferencing services; video telephone services;
providing access to telecommunications infrastructures for other operators; provision of access to
electronic conferencing, discussion groups and chat
rooms; provision of internet chat rooms; hire, leasing or rental of apparatus, instruments, installations
or components for use in the provision of the
aforementioned services; advisory, information and
consultancy services relating to all the aforementioned; communications services by satellite, television and/or radio; news agency services; provision
of access to news, current affairs and sports information; hiring, rental and leasing of communications
apparatus; electronic mail services; telecommunication services relating to the Internet; telecommunication of information (including web pages); provision of location based services for telecommunications and communications apparatus and instruments; provision of wireless application protocol
services including those utilising a secure communications channel; provision of information relating to or identifying telecommunications and communications apparatus and instruments; provision
of telecommunications links to computer databases
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and websites on the internet; telecommunications
services dedicated to retailing goods and services
through interactive communications with customers;
interactive television services being telecommunications and/or communications and/or broadcasting
and/or transmission services; interactive services for
television viewers including those watching on
mobile telephones and PCs being telecommunications and/or communications and/or broadcasting
and/or transmission services; television broadcasting
services incorporating interactive services for viewing guides and intelligent automated selection for
programme recordal; interactive services for television viewers facilitating the recordal of programmes
automatically initiated on the basis of customer viewing habits/preferences being telecommunications
and/or communications and/or broadcasting and/or
transmission services; providing interactive television viewers (including those watching on their mobile telephones or PCs) with access to information,
data, graphics, audio and/or audio-visual content
from a restricted group of Internet websites or portals; broadcasting and transmission of interactive
television, interactive games, interactive news, interactive sport, interactive entertainment and interacttive competitions; video on demand and near on
demand telecommunication and/or communication
and/or broadcast and/or transmission services; streaming delivery of video on demand streams to viewers; providing access to movies, videos and television programmes to viewers on demand and near
on demand; professional consultancy services relating to broadcasting; providing access to a database
storing information relating to a variety of goods and
services; enabling access to the Internet; provision of
a connection between websites and television viewers via an interactive television portal; internet
portal services; web portal services; provision of
broadband services; interactive television portal
services providing access to Internet websites for
television viewers via their television receiving
equipment including digital television receiving
equipment; providing access to Internet websites to
mobile telephone users; professional consultancy
and information and advisory services relating to all
the aforesaid services; leasing access time to an information database; telecommunications information; factual information services relating to television broadcasting; audio visual communication
services; data communication services; data broadcasting services; delivery of messages by electronic
transmission; telecommunication and/or communication and/or broadcast and/or transmission of radio
programmes, television programmes, films and motion pictures; telecommunication and/or communication and/or broadcast and/or transmission of audio
and/or visual material and material from pre-recorded video tapes: transmission of radio programmes, television programmes, films, motion pictu-
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res, pre-recorded video tapes, audio and/or visual
material, pre-recorded video cassettes, DVDs or prerecorded video discs; rental, leasing or hire of communications equipment; message sending; telephonic or telephone communications services; wireless communication services; e-sell through services,
namely delivery by telecommunication of media
content, including video and films, television programmes, computer games, music, images and ring
tones provided by internet, telephone line, cable,
wireless transmission, satellite or terrestrial broadcast service; organisation of call information; call
screening services; call alerting services; services for
accessing a communications or computer network;
services for accessing entertainment, education,
information and data via telephone, line, cable, wire
or fibre, database or computer network; services for
accessing and retrieving information, messages, text,
sound, images and data via a computer or computer
network; services for accessing and retrieving radio
and television programmes; transfer and transmission of programs, data, files, e-mails, contacts, calendars, task lists, text messages, photos, music,
audio, visual, audio visual, video, text, graphics, programs and other information via telecommunications
and global communications networks; remote data
access services; e-mail, email notification and alert
services; online instant messaging; provision of online conferencing, discussion groups, message boards
and chat rooms; internet portal services; web portal
services; online video on demand or near on demand
telecommunication and/or communication and/or
broadcast and/or transmission services; online telecommunications services to enable the accessing and
retrieving of data, files, e-mails, contacts, calendars,
task lists, text messages, photos, music, audio,
visual, audio visual, video, text, graphics, programs
and other information via a computer or computer
network or electronic device including services
provided over a global communications network;
online telecommunications services relating to webcasting and podcasting including services provided
over a global communications network; peer to peer
network computer services; provision of interactive
polling services being telecommunications and/or
communications and/or broadcasting services; online managing and filtering of electronic communications; advising or providing information in
relation to the foregoing; information relating to all
the aforementioned services provided on-line from a
computer database or via a helpline or the Internet;
provision of access to telephone ring tones.
41 – Education and entertainment services; provision of training; provision of audio visual content
relating to entertainment, education, training, sport
and culture; education and entertainment services by
means of radio, television, telephony, the Internet
and on-line databases; hiring, rental and leasing of
cine-films, videos, DVDs, sound recordings, sound
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recording apparatus, sports apparatus, television sets
and video recorders, DVD recorders and radio
recorders; production of films for television and
cinema; providing on-line electronic publications
(not downloadable); publication of magazines,
books, texts and printed matter; publication of
electronic books or journals on-line; provision of
electronic publications; providing non-downloadable
online dictionaries, encyclopaedias, and reference
texts; providing non-downloadable online publications, including newspapers, magazines (periodicals), comics, journals (publications), books, user
manuals, instructional and teaching materials; providing non-downloadable online posters, photographs,
pictures, articles, tickets; provision of recording studio facilities; live show production services; organising of sporting activities and competitions; box office services; production and presentation of programmes transmitted by television, the Internet or
other telecommunication channels for the conduct of
the interactive viewing, selection and purchase of
goods; ticket reservation services relating to entertainment; production, presentation and distribution
of radio and television programmes, interactive television, interactive games, interactive entertainment
and interactive competitions; production presentation and provision of competitions, contests, games,
quizzes, studio entertainment and audience participation events; interactive television programme selection services for viewers; provision of interactive
entertainment, news, cultural activities and sport for
television viewers; interactive entertainment, educational, sporting and cultural services for television
viewers; viewing guide services; viewing guide
services facilitating the recordal and fixed term rental of programmes and movies; television programmme recording services automatically initiated on
the basis of customer viewing habits/preferences;
video on demand and near video on demand entertainment, educational, sporting and cultural services;
providing movies, videos and television programmes
to viewers on demand and near video on demand;
sporting and cultural activities; betting, gaming and
gambling services; credit betting, gaming, gambling,
lottery or bookmaking services; credit card betting,
gaming, gambling, lottery or bookmaking services;
organising and conducting lotteries; electronic
betting, gaming, gambling, lottery or bookmaking
services provided by means of the Internet, or via a
global computer network, or on-line from a computer network database, or via telephony including
to mobile telephones, or via a television channel
including a television channel distributed by satellite, terrestrial or cable television broadcast; arranging
and conducting competitions for video game players
and computer game players; pay to play games
services; peer to peer interactive games and gaming
services; interactive poker games and gaming including single and multi player gaming formats; presen-

tation and production of poker competitions, tournaments, games and gaming; educational or entertainment games played online; electronic publishing
services; video taping and filming services; information and advisory services relating to the aforesaid
services; publication of news, current affairs and
sports information; publication of news, current affairs and educational information services; information and advisory services relating to television and
radio programmes, to education, recreation, entertainment, music and to sport; information and advisory services relating to television and radio programmes, to education, recreation, entertainment, music and to sport, provided on-line from a computer
database or the Internet or to mobile telephones;
factual information services relating to television
and radio programmes, news and sport; instruction
services; training services; leisure services; advisory
services relating to entertainment; arranging conferences, seminars, symposiums or workshops for
educational, training, entertainment, sporting or
cultural purposes; arranging exhibitions or festivals;
ticket reservation and booking agency services for
educational, training, entertainment, sporting or
cultural events; cinema presentations, cinema film
production, movie screening in cinemas, providing
cinema facilities, and provision of entertainment by
means of cinema; cinema studio services; distribution of radio programmes, television programmes,
films, motion pictures, pre-recorded video tapes,
audio and/or visual material, pre-recorded video
cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; production of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video
tapes, audio and/or visual material, pre-recorded
video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs;
editing of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded video
cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; hire,
leasing or rental of radio programmes, television
programmes, films, motion pictures, pre-recorded
video tapes, audio and/or visual material, prerecorded video cassettes, DVDs or pre-recorded
video discs; exhibition of radio programmes, television programmes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual material,
pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded
video discs for entertainment, educational, sporting
or cultural purposes; amusement park services with a
theme of films, radio or television productions;
organisation and management of amusement parks
and theme parks; organisation of entertainment; preparation of radio programmes, television programmmes, films, pre-recorded video tapes, DVDs, audio
and/or visual material, pre-recorded video cassettes,
pre-recorded video discs or motion pictures for distribution for transmission or broadcast by any
means; provision of radio programmes, television
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programmes, films, audio and/or visual material or
motion pictures online (not downloadable); publication of printed media and recordings; digital imaging
services; dubbing; video tape editing; entertainment;
film production; rental of motion pictures; movie
studios; providing movie theatres facilities; production of shows; video film tape production; rental of
audio equipment; rental of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios; rental of motion
picture; rental of movie projectors and accessories;
rental of radio equipment; rental of televisions and
television equipment; rental of sports equipment;
rental of video cameras; rental of video tapes; rental
of video recorders; theatre productions; movie studio
services; organising or hosting awards ceremonies;
presentation of films; production of special effects
for films; reservation services (included in this class)
for sporting, scientific, political and cultural events;
production of artwork for animated films; recording
studio services; provision of video and audio content
by sale and rental, whereby the consumer is entitled
to single or multiple viewings of the media content
via any form of playback device, all relating to
entertainment, education, sports and culture; education and providing of training in connection with
environmental protection, energy conservation and
ecology and animal welfare; education and providing of training in connection with alternative energy sources, including wind power, hydroelectric
power, tidal power, geothermal power, solar power,
biomass, and biofuels; publication of instructional
material and promotional material relating to
environmental protection, energy conservation and
ecology and animal welfare; arranging and conducting of seminars and workshops (training); establishhing training programmes and training manuals;
organising and conducting safety courses and educational courses; online news reporting services; online provision of educational information and general encyclopaedic knowledge relating to entertainment, education, training, sports, culture, news,
current affairs, satellite, television and radio programmes, music, films, books and other printed matter,
video games, computer games, amusement machines, amusement centres or amusement parks, securety, security systems, computer security, personal security, business security, online security, household
security, environmental protection energy conservation, ecology and animal welfare, alternative energy
sources, including wind power, hydroelectric power,
tidal power, geothermal power, solar power, biomass
and biofuels for instructional purposes; online translation services; online library services including the
lending and exchanging of books and other publications and photographs; provision of online classes, seminars, workshops, exhibitions and displays;
online card games; provision of non-downloadable
ring tones; arranging, organization, running of individuals in sports and/or a sports team; provision of
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professional cycling services, namely providing support services during cycling events; organisation of
cycling events; provision of online fitness tracking;
consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; advising or
providing information in relation to the foregoing;
information relating to all the aforementioned services provided on-line from a computer database or
via a helpline or the Internet.
_________________________________________
(260) AM 2013 70388 A
(800) 331155
(151) 1966 12 14
(891) 2012 09 03
(731) DEUTSCHE VILOMIX TIERERNÄHRUNG
GMBH
Bahnhofstrasse 30, 49434 NEUENKIRCHEN,
Germany
(540)

VILOMIX
(591) Black, white
(511)
5 – Nutrition-enhancing additives for fodder, vitamin concentrates and protovitamins in the form of
primary mixtures for making mixed fodders.
_________________________________________
(260) AM 2013 70390 A
(800) 724224
(151) 1999 12 02
(891) 2012 09 13
(731) LABORATOIRE NUXE
19 rue Péclet, F-75015 PARIS, France
(540)

PRODIGIEUX
(591) Black, white
(511)
3 – Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
_________________________________________
(260) AM 2013 70453 A
(800) 1142498
(151) 2012 07 06
(731) Avon Products, Inc.
World Headquarters, 777 Third Avenue,
New York, NY 10017, USA
(540)

FOR THE LOVE OF
WOMEN
(591) Black, white
(511)
35 – Retail merchandising of products, including
door-to-door retail merchandising, and including
retail services by direct solicitation by independent
sales representatives, all in the fields of toiletries,
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perfumery, cosmetics, jewellery, clothing, footwear,
headgear, handbags, watches, belts, personal care
products, nutritional supplements, exercise and fitness equipment, sporting goods, books, pre-recorded
video and audio tapes, CDs, toys; retail services
rendered by means of telephone, mail order catalogue services, interactive retail store services rendered by means of a global computer information
network, all in the fields of toiletries, perfumery,
cosmetics, jewellery, clothing, footwear, headgear,
handbags, watches, belts, personal care products,
nutritional supplements, exercise and fitness equipment, sporting goods, books, pre-recorded video and
audio tapes, CDs, toys; advertising; direct mail advertising; preparation, production and placement of
advertisements and advertising broadcasts; business
information, advertising, promotional and marketing
services; business research; business advice relating
to marketing; provision of commercial information;
advertising services in the fields of cosmetics, perfumery, toiletries, all kinds of clothing, jewellery,
gift items, toys, videos, tapes, CDs and the like; information, advisory and consultancy services relating to all of the foregoing services.
_________________________________________

every kind; coaxial connectors; optical and acoustic
signalling equipments; protection and detection equipments; gas and co detectors; smoke detectors; presence detectors for burglar and alarm systems; dimmers for resistive and inductive loads; electronic
time-delay switches; electronic programmable switches; resistors; thermostats; regulation switches; stereophonic sound system equipments; electronic
access control equipments; infrared control equipments; anti-burglar equipments and accessories for
all the above; software; electronic devices accessories and spare parts for the same; registered programs and magnetic and optical support for the same;
cover plates for boxes of electric installations.
_________________________________________
(260) AM 2013 70460 A
(800) 1142599
(151) 2012 09 18
(731) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE
LTD.
2-29, Sakae 4-chome, Naka-ku, Nagoya-shi,
Aichi 460-8415, Japan
(540)

VITAENE C

(260) AM 2013 70456 A
(800) 1142536
(151) 2012 09 13
(731) Propel LLC
66 Alumni Avenue, Providence, Rhode Island
02906, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
5 – Vitamin preparations; other pharmaceutical and
sanitary preparations; dietetic food adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; minerals and vitamins dietary supplements; caffeine extracts dietary supplements.

(591) Black, white
(511)
26 – Loop material for hook and loop fasteners, namely, a material having a knitted or woven surface
for releasably retaining fastener hooks.
_________________________________________

32 – Isotonic beverages; aerated beverages; non-alcoholic beverages; carbonated drinks [refreshing beverages] with vitamins; other carbonated drinks [refreshing beverages]; fruit juices; whey beverages; vegetable juices [beverages]; syrups for beverages;
powders for effervescing beverages; waters [beverages].
_________________________________________

(260) AM 2013 70457 A
(800) 1142549
(151) 2012 09 12
(731) VIMAR S.P.A.
Viale Vicenza, 14, I-36063 MAROSTICA
(Vicenza), Italy
(540)

(260) AM 2013 70461 A
(800) 1142631
(151) 2012 11 02
(731) Reckitt Benckiser N.V.
Siriusdreef 14, NL-2132 WT Hoofddorp,
Netherlands
(540)

ARKE'
(591) Black, white
(511)
9 – Control devices to be used in the electric field,
namely: fuses and plugs, switches one way and two
way switches, pushbutton and remote control switches of every kind; blank modules and cable entries
and outlets; electric socket-outlets of every kind and
telephone socket connectors; socket-outlets for signal reception of every kind; TV-socket outlets of

(591) Black, white
(511)
3 – Laundry preparations and laundry rinsing preparations, detergents, cleaning preparations, stain removal preparations, dishwashing preparations, fabric
softeners for laundry use, laundry soaking preparations.
_________________________________________
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(260) AM 2013 70462 A
(800) 394002
(151) 1972 11 27
(891) 2012 11 28
(731) PARFUMS CHRISTIAN DIOR
33 avenue Hoche, F-75008 PARIS, France
(540)

(260) AM 2013 70464 A
(800) 579392
(151) 1991 11 15
(891) 2012 10 29
(731) VALCAMBI S.A.
CH-6828 BALERNA, Switzerland
(540)

VALCAMBI

JULES
(591) Black, white
(511)
3 – Perfumery and beauty products; soap products;
make-up, essential oils, cosmetics, hair products,
dentifrices.
_________________________________________
(260) AM 2013 70463 A
(800) 532215
(151) 1988 10 28
(891) 2012 09 20
(731) Inject Star Pökelmaschinen Gesellschaft
m.b.H.
Industriestraße 18, A-2201 Hagenbrunn,
Austria
(540)

(591) Black, white
(511)
14 – Watch bands of gold, silver, precious metals,
watch cases of gold, silver, precious metals; coins
and medals of gold, silver, precious metals; ingots of
gold, silver and precious metals; granules of gold,
silver and precious metals.
_________________________________________
(260) AM 2013 70465 A
(800) 612953
(151) 1993 12 10
(891) 2012 10 31
(731) GS1, Association Internationale sans but
Lucrative
Avenue Louise 326, B-1050 Bruxelles,
Belgium
(540)

INJECT STAR
(591) Black, white
(511)
7 – Machines for processing meat and for manufacturing products made with meat, machines for salting, machines for injecting salt, automatic machines
for injecting salt, machines and installations for
mixing meat, vacuum installations for mixing meat,
installations for mixing meat, machines for separating meat from bones, machines for crushing bones,
presses for meat and charcuterie, machines for the
smoking industry, installations for preparing brine,
machines for stirring brine (all these goods for industrial or craft use) as well as parts and accessories
of all these goods not included in other classes.
11 – Refrigerating installations, refrigerating machines (all these goods for industrial or craft use) as
well as parts and accessories of all these goods not
included in other classes; Machines for treating ham,
cooking and smoking cabinets for smoked products.
_________________________________________

EAN
(591) Black, white
(511)
42 – Creation and development of numbering structures, data identifiers and standardized bar codes for
identifying goods, services and places; development
of standard messages and formats for automatic
transmission of commercial data from one computer
application to another; professional consultancy
(non-business); computer programming.
_________________________________________
(260) AM 68096 A *
(800) 1119550
(731) Bode Chemie GmbH
Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg,
Germany
(540)

Baktolin
(591) Black, white
(511) 03, 05
(511)
3 – Cosmetics, namely cleansing lotions.
5 – Medicaments, chemical products for medical and
sanitary purposes; pharmaceutical drugs and preparations, plasters, materials for dressings, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides
(to the exclusion of tinea barbae and skin disinfecting products).
_________________________________________
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(260) AM 68833 A *
(800) 1125370
(731) Calida AG
Bahnstrasse, CH-6208 Oberkirch, Switzerland
(540)

(591) Yellow, white and black
(511)
25 – Clothing, footwear, headgear.
_________________________________________
(260) AM 69430 A *
(800) 1070832
(731) Carlson, Inc.
Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis MN 55459-8249, USA
(540)

(591) Black, white
(511)
35 – Management of hotels, motels, and resorts for
others; customer loyalty services and customer club
services, for commercial, promotional and/or advertising purposes; fulfillment of travel rewards in
connection with loyalty programs and incentive
award programs; providing and managing frequent
traveler benefit programs for others.
39 – Travel agency services, namely, making reservations and bookings for transportation and providing information thereon; planning and arranging
travel and vacation packages; providing online travel
agency services by means of a computer information
network for the purpose of making reservations and
bookings for transportation.
43 – Hotel, resort and temporary lodging services;
making hotel, resort and lodging reservations for
others; providing hotel, resort and lodging information and reservation services by means of a computer information network; restaurant, catering and
banquet services.
_________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi
(260) AM 2013 67800 A
(800) 1050765
(151) 2010 07 07
(891) 2012 05 04
(181) 2020 07 07
(511) 03, 14, 18, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 67807 A
(800) 1110748
(151) 2012 01 20
(891) 2012 04 26
(181) 2022 01 20
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 67801 A
(800) 1053593
(151) 2010 09 16
(891) 2012 03 20
(181) 2020 09 16
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 67965 A
(800) 1118414
(151) 2012 04 03
(181) 2022 04 03
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 67802 A
(800) 1059404
(151) 2010 11 03
(891) 2012 05 04
(181) 2020 11 03
(511) 03
_________________________________________
(260) AM 2013 67804 A
(800) 1062044
(151) 2010 12 15
(891) 2012 05 04
(181) 2020 12 15
(511) 25
_________________________________________
(260) AM 2013 67805 A
(800) 1062045
(151) 2010 12 15
(891) 2012 05 04
(181) 2020 12 15
(511) 25
_________________________________________
(260) AM 2013 67806 A
(800) 1102099
(151) 2011 12 02
(891) 2012 05 18
(181) 2021 12 02
(511) 05
_________________________________________
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(260) AM 2013 67966 A
(800) 1118415
(151) 2012 04 03
(181) 2022 04 03
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 67968 A
(800) 1118532
(151) 2012 04 02
(181) 2022 04 02
(511) 03, 08, 11, 21, 35, 41, 44
_________________________________________
(260) AM 2013 67969 A
(800) 1118538
(151) 2012 04 18
(181) 2022 04 18
(511) 16, 25, 28, 30, 41
_________________________________________
(260) AM 2013 67970 A
(800) 1118556
(151) 2012 04 30
(181) 2022 04 30
(511) 33
_________________________________________
(260) AM 2013 67971 A
(800) 1118575
(151) 2012 04 18
(181) 2022 04 18
(511) 05, 10
_________________________________________
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(260) AM 2013 67972 A
(800) 1118576
(151) 2012 05 17
(181) 2022 05 17
(511) 03, 05
_________________________________________
(260) AM 2013 67974 A
(800) 1118676
(151) 2012 04 19
(181) 2022 04 19
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 67978 A
(800) 1118704
(151) 2012 04 26
(181) 2022 04 26
(511) 14, 26
_________________________________________
(260) AM 2013 67979 A
(800) 1118706
(151) 2012 04 18
(181) 2022 04 18
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 67980 A
(800) 414210
(151) 1975 02 05
(891) 2012 05 16
(181) 2015 02 05
(511) 01, 06
_________________________________________
(260) AM 2013 67982 A
(800) 480082
(151) 1983 09 16
(891) 2012 03 16
(181) 2013 09 16
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 67983 A
(800) 618208
(151) 1994 03 23
(891) 2012 02 07
(181) 2014 03 23
(511) 09
_________________________________________
(260) AM 2013 67984 A
(800) 635011
(151) 1995 03 02
(891) 2012 05 16
(181) 2015 03 02
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 67985 A
(800) 655865
(151) 1996 05 30
(891) 2012 05 09
(181) 2016 05 31
(511) 12
_________________________________________
(260) AM 2013 67986 A
(800) 656269
(151) 1996 04 17
(891) 2012 02 07
(181) 2016 04 17
(511) 09
_________________________________________
(260) AM 2013 67987 A
(800) 758880
(151) 2001 04 20
(891) 2012 04 03
(181) 2021 04 20
(511) 12
_________________________________________
(260) AM 2013 68037 A
(800) 590088
(151) 1992 07 24
(891) 2012 07 25
(181) 2022 07 24
(511) 07
_________________________________________
(260) AM 2013 68038 A
(800) 755652
(151) 2001 03 13
(891) 2012 05 08
(181) 2021 03 13
(511) 12, 36, 37
_________________________________________
(260) AM 2013 68039 A
(800) 769507
(151) 2001 10 22
(891) 2012 04 27
(181) 2021 10 22
(511) 21
_________________________________________
(260) AM 2013 68040 A
(800) 776363
(151) 2002 01 10
(891) 2012 03 15
(181) 2022 01 10
(511) 01, 31
_________________________________________
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(260) AM 2013 68041 A
(800) 821086
(151) 2004 01 20
(891) 2012 03 06
(181) 2014 01 20
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 68275 A
(800) 719014
(151) 1999 08 04
(891) 2012 05 24
(181) 2019 08 04
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 68042 A
(800) 1006407
(151) 2009 05 26
(891) 2012 05 09
(181) 2019 05 26
(511) 10, 20, 21
_________________________________________

(260) AM 2013 68276 A
(800) 742825
(151) 2000 05 29
(891) 2012 03 27
(181) 2020 05 29
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 68043 A
(800) 1057525
(151) 2010 10 15
(891) 2012 05 04
(181) 2020 10 15
(511) 03, 14, 18
_________________________________________

(260) AM 2013 68277 A
(800) 797842
(151) 2002 10 23
(891) 2012 06 12
(181) 2012 10 23
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 68044 A
(800) 1107279
(151) 2011 12 21
(891) 2012 05 07
(181) 2021 12 21
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 68279 A
(800) 899381
(151) 2006 09 12
(891) 2012 05 18
(181) 2016 09 12
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 68045 A
(800) 1116027
(151) 2012 02 22
(891) 2012 03 15
(181) 2022 02 22
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 68280 A
(800) 899385
(151) 2006 09 12
(891) 2012 05 18
(181) 2016 09 12
(511) 05, 10
_________________________________________

(260) AM 2013 68271 A
(800) 475597
(151) 1983 02 07
(891) 2012 06 12
(181) 2013 02 07
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 68281 A
(800) 1002391
(151) 2009 01 28
(891) 2012 05 19
(181) 2019 01 28
(511) 18, 20, 24
_________________________________________

(260) AM 2013 68272 A
(800) 541372
(151) 1989 07 20
(891) 2012 06 15
(181) 2019 07 20
(511) 09, 28
_________________________________________

(260) AM 2013 68282 A
(800) 1009840
(151) 2009 06 04
(891) 2012 04 26
(181) 2019 06 04
(511) 09
_________________________________________
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(260) AM 2013 68285 A
(800) 1061038
(151) 2010 11 03
(891) 2012 05 23
(181) 2020 11 03
(511) 14, 18, 25
_________________________________________

(260) AM 2013 68387 A
(800) 901627
(151) 2006 09 12
(891) 2012 05 29
(181) 2016 09 12
(511) 14
_________________________________________

(260) AM 2013 68286 A
(800) 1077137
(151) 2011 01 24
(891) 2012 06 26
(181) 2021 01 24
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 68391 A
(800) 1040748
(151) 2010 04 30
(891) 2012 05 04
(181) 2020 04 30
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2013 68287 A
(800) 1078012
(151) 2011 01 26
(891) 2012 05 16
(181) 2021 01 26
(511) 01, 04
_________________________________________

(260) AM 2013 68392 A
(800) 1049548
(151) 2010 05 21
(891) 2012 06 27
(181) 2020 05 21
(511) 28
_________________________________________

(260) AM 2013 68383 A
(800) 1121573
(151) 2012 02 24
(181) 2022 02 24
(511) 04
_________________________________________

(260) AM 2013 68394 A
(800) 1051681
(151) 2010 08 02
(891) 2012 06 29
(181) 2020 08 02
(511) 03, 18, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 68384 A
(800) 1121574
(151) 2012 05 24
(181) 2022 05 24
(511) 04
_________________________________________
(260) AM 2013 68385 A
(800) 590313
(151) 1992 07 27
(891) 2012 05 24
(181) 2012 07 27
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 68386 A
(800) 830660
(151) 2004 04 14
(891) 2012 05 31
(181) 2014 04 14
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 68395 A
(800) 1087123
(151) 2011 07 19
(891) 2011 06 26
(181) 2021 07 19
(511) 28
_________________________________________
(260) AM 2013 68396 A
(800) 1087124
(151) 2011 07 19
(891) 2012 06 26
(181) 2021 07 19
(511) 28
_________________________________________
(260) AM 2013 68397 A
(800) 806443
(151) 2003 06 17
(891) 2012 06 27
(181) 2013 06 17
(511) 28
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 68496 A
(800) 577531
(151) 1991 10 22
(891) 2011 10 24
(181) 2021 10 22
(511) 17
_________________________________________
(260) AM 2013 68497 A
(800) 804501
(151) 2003 04 21
(891) 2012 05 02
(181) 2013 04 21
(511) 10
_________________________________________
(260) AM 2013 68498 A
(800) 881528
(151) 2005 10 12
(891) 2012 07 05
(181) 2015 10 12
(511) 16
_________________________________________
(260) AM 2013 68499 A
(800) 887736
(151) 2006 06 12
(891) 2012 07 05
(181) 2016 06 12
(511) 16
_________________________________________
(260) AM 2013 68597 A
(800) 1077643
(151) 2011 03 03
(891) 2012 04 26
(181) 2021 03 03
(511) 32
_________________________________________
(260) AM 2013 68598 A
(800) 1080276
(151) 2011 05 05
(891) 2012 05 22
(181) 2021 05 05
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 68599 A
(800) 1088836
(151) 2011 06 28
(891) 2012 05 04
(181) 2021 06 28
(511) 30, 43
_________________________________________
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(260) AM 2013 68607 A
(800) 1122605
(151) 2012 06 18
(181) 2022 06 18
(511) 25
_________________________________________
(260) AM 2013 68688 A
(800) 1124094
(151) 2012 05 21
(181) 2022 05 21
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 68690 A
(800) 1124095
(151) 2012 05 17
(181) 2022 05 17
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 68692 A
(800) 1124158
(151) 2012 06 20
(181) 2022 06 20
(511) 42
_________________________________________
(260) AM 2013 68695 A
(800) 1124237
(151) 2012 06 04
(181) 2022 06 04
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 68697 A
(800) 1124250
(151) 2012 06 22
(181) 2022 06 22
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 68698 A
(800) 1124252
(151) 2012 06 01
(181) 2022 06 01
(511) 05
_________________________________________
(260) AM 2013 68699 A
(800) 1124253
(151) 2012 06 01
(181) 2022 06 01
(511) 05
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 68702 A
(800) 1124277
(151) 2011 07 25
(181) 2021 07 25
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 69054 A
(800) 1127437
(151) 2012 08 03
(181) 2022 08 03
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 68703 A
(800) 1124310
(151) 2012 04 06
(181) 2022 04 06
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 69055 A
(800) 1127466
(151) 2012 05 18
(181) 2022 05 18
(511) 01, 17, 19
_________________________________________

(260) AM 2013 68705 A
(800) 1124325
(151) 2011 12 21
(181) 2021 12 21
(511) 03, 14, 18, 24, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 69056 A
(800) 1127467
(151) 2012 05 18
(181) 2022 05 18
(511) 01, 17, 19
_________________________________________

(260) AM 2013 68707 A
(800) 1124327
(151) 2012 01 11
(181) 2022 01 11
(511) 12, 18, 28
_________________________________________

(260) AM 2013 69057 A
(800) 1127468
(151) 2012 05 18
(181) 2022 05 18
(511) 01, 17, 19
_________________________________________

(260) AM 2013 68708 A
(800) 1124331
(151) 2012 02 22
(181) 2022 02 22
(511) 09, 12, 37, 39
_________________________________________

(260) AM 2013 69058 A
(800) 1127491
(151) 2012 03 11
(181) 2022 03 11
(511) 30
_________________________________________

(260) AM 2013 69051 A
(800) 1127375
(151) 2012 04 10
(181) 2022 04 10
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 69059 A
(800) 1127513
(151) 2012 03 20
(181) 2022 03 20
(511) 11
_________________________________________

(260) AM 2013 69052 A
(800) 1127430
(151) 2012 06 06
(181) 2022 06 06
(511) 07
_________________________________________

(260) AM 2013 69060 A
(800) 1127523
(151) 2012 03 28
(181) 2022 03 28
(511) 35, 38, 41, 42, 45
_________________________________________

(260) AM 2013 69053 A
(800) 1127435
(151) 2012 06 18
(181) 2022 06 18
(511) 05, 10, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 69062 A
(800) 1127561
(151) 2012 06 25
(181) 2022 06 25
(511) 01
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 69063 A
(800) 1127563
(151) 2012 06 07
(181) 2022 06 07
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2013 69128 A
(800) 1128281
(151) 2012 04 24
(181) 2022 04 24
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 69064 A
(800) 1127564
(151) 2012 06 07
(181) 2022 06 07
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2013 69129 A
(800) 1128315
(151) 2012 04 19
(181) 2022 04 19
(511) 14, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 41
_________________________________________

(260) AM 2013 69065 A
(800) 1127565
(151) 2012 06 07
(181) 2022 06 07
(511) 36
_________________________________________

(260) AM 2013 69130 A
(800) 1128329
(151) 2012 04 30
(181) 2022 04 30
(511) 09, 16, 35, 41, 42, 43
_________________________________________

(260) AM 2013 69123 A
(800) 1127932
(151) 2012 01 12
(181) 2022 01 12
(511) 07, 09, 11, 37
_________________________________________

(260) AM 2013 69131 A
(800) 1128343
(151) 2012 06 28
(181) 2022 06 28
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 69124 A
(800) 1128198
(151) 2012 07 11
(181) 2022 07 11
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 69132 A
(800) 1128393
(151) 2012 07 03
(181) 2022 07 03
(511) 14, 18, 25, 35
_________________________________________

(260) AM 2013 69125 A
(800) 1128201
(151) 2012 07 11
(181) 2022 07 11
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 69133 A
(800) 1128434
(151) 2012 03 22
(181) 2022 03 22
(511) 09, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 35, 41
_________________________________________

(260) AM 2013 69126 A
(800) 1128215
(151) 2012 08 07
(181) 2022 08 07
(511) 35, 36, 45
_________________________________________

(260) AM 2013 69134 A
(800) 1128449
(151) 2012 05 04
(181) 2022 05 04
(511) 06, 07, 09, 11, 12
_________________________________________

(260) AM 2013 69127 A
(800) 1128241
(151) 2012 04 10
(181) 2022 04 10
(511) 20, 21, 29
_________________________________________

(260) AM 2013 69135 A
(800) 1128468
(151) 2012 06 12
(181) 2022 06 12
(511) 01, 17, 40, 42
_________________________________________

188
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 69136 A
(800) 1128477
(151) 2012 07 10
(181) 2022 07 10
(511) 12
_________________________________________

(260) AM 2013 69172 A
(800) 1128795
(151) 2012 07 26
(181) 2022 07 26
(511) 38, 42
_________________________________________

(260) AM 2013 69138 A
(800) 1128507
(151) 2012 06 29
(181) 2022 06 29
(511) 03, 25
_________________________________________

(260) AM 2013 69174 A
(800) 1128820
(151) 2012 07 06
(181) 2022 07 06
(511) 03
_________________________________________

(260) AM 2013 69139 A
(800) 1128518
(151) 2012 07 16
(181) 2022 07 16
(511) 24, 25
_________________________________________

(260) AM 2013 69175 A
(800) 1128822
(151) 2012 08 23
(181) 2022 08 23
(511) 11
_________________________________________

(260) AM 2013 69140 A
(800) 1128573
(151) 2012 05 02
(181) 2022 05 02
(511) 09, 35, 36, 37, 39, 41
_________________________________________

(260) AM 2013 69177 A
(800) 1128887
(151) 2012 05 24
(181) 2022 05 24
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 69141 A
(800) 1128663
(151) 2012 06 19
(181) 2022 06 19
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 69179 A
(800) 1128959
(151) 2012 02 22
(181) 2022 02 22
(511) 20
_________________________________________

(260) AM 2013 69142 A
(800) 1128664
(151) 2012 06 19
(181) 2022 06 19
(511) 09
_________________________________________

(260) AM 2013 69180 A
(800) 1128994
(151) 2012 03 27
(181) 2022 03 27
(511) 06, 07, 19, 20
_________________________________________

(260) AM 2013 69162 A
(800) 1128745
(151) 2012 05 23
(891) 2012 07 24
(181) 2022 05 23
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 69181 A
(800) 1128997
(151) 2012 04 03
(181) 2022 04 03
(511) 05, 29, 35, 44
_________________________________________

(260) AM 2013 69165 A
(800) 1128786
(151) 2012 04 19
(181) 2022 04 19
(511) 29
_________________________________________

(260) AM 2013 69182 A
(800) 1129003
(151) 2012 05 09
(181) 2022 05 09
(511) 02, 42
_________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 69188 A
(800) 1129069
(151) 2012 07 24
(181) 2022 07 24
(511) 05
_________________________________________

(260) AM 2013 69200 A
(800) 1129341
(151) 2012 05 04
(181) 2022 05 04
(511) 07, 09, 11
_________________________________________

(260) AM 2013 69189 A
(800) 1129091
(151) 2012 06 22
(181) 2022 06 22
(511) 16, 34
_________________________________________

(260) AM 2013 69201 A
(800) 1129384
(151) 2012 07 23
(181) 2022 07 23
(511) 29, 30, 43
_________________________________________

(260) AM 2013 69190 A
(800) 1129092
(151) 2012 06 22
(181) 2022 06 22
(511) 16, 34
_________________________________________

(260) AM 2013 69202 A
(800) 1129389
(151) 2012 03 12
(181) 2022 03 12
(511) 44
_________________________________________

(260) AM 2013 69191 A
(800) 1129129
(151) 2012 07 29
(181) 2022 07 29
(511) 25
_________________________________________

(260) AM 2013 69203 A
(800) 1129393
(151) 2012 03 22
(181) 2022 03 22
(511) 39
_________________________________________

(260) AM 2013 69193 A
(800) 1129227
(151) 2012 08 21
(181) 2022 08 21
(511) 14
_________________________________________

(260) AM 2013 69204 A
(800) 1129407
(151) 2012 05 10
(891)
(181) 2022 05 10
(511) 09, 37
_________________________________________

(260) AM 2013 69194 A
(800) 1129236
(151) 2012 08 24
(181) 2022 08 24
(511) 32
_________________________________________
(260) AM 2013 69197 A
(800) 1129242
(151) 2011 10 13
(181) 2021 10 13
(511) 05, 09, 10, 42, 44
_________________________________________
(260) AM 2013 69198 A
(800) 1129260
(151) 2012 05 29
(181) 2022 05 29
(511) 09, 16, 28, 41
_________________________________________
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(260) AM 2013 69205 A
(800) 1129424
(151) 2011 11 11
(181) 2021 11 11
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 35, 39, 42
_________________________________________
(260) AM 2013 69258 A
(800) 1129738
(151) 2012 06 08
(181) 2022 06 08
(511) 17
_________________________________________
(260) AM 2013 69276 A
(800) 1129918
(151) 2012 01 11
(181) 2022 01 11
(511) 35, 41, 44
_________________________________________

#23 2013 12 10

sasaqonlo niSnebi
(260) AM 2013 69279 A
(800) 1129948
(151) 2012 04 02
(181) 2022 04 02
(511) 36
_________________________________________
(260) AM 2013 69280 A
(800) 1129999
(151) 2012 05 23
(181) 2022 05 23
(511) 05
_________________________________________
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191

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
da geografiuli aRniSvnebi
lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis
safuZvelze saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli
saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

saidentifikacio nomeri: 1125/06
saerTaSoriso registraciis nomeri: 910
saerTaSoriso registraciis TariRi: 2013 01 27
ganacxadis Setanis TariRi: 2013 06 20
adgilwarmoSobis dasaxeleba: Farsh e Dastbaft e Heris - Farsh e Dastbaft e Heriz
saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis registracia:
27 – Handmade Rug, Handmade carpet
ganmcxadeblis saxeli da misamarTi: 1.Township of Heris Handmade Carpet Producers and Weavers
Association; Haris and its regions (Bakhshayesh, Guravan,
Khajeh), Iran (Islamic Republic of);
2. Heris Rural Handmade Carpet Cooperative Company; Haris
and its regions (Bakhshayesh, Guravan, Khajeh), Iran (Islamic
Republic of);
3. Heris Urban Handmade Carpet Cooperative Company; Haris
and its regions (Bakhshayesh, Guravan, Khajeh), Iran (Islamic
Republic of).

___________________________________________________
saidentifikacio nomeri: 1126/06
saerTaSoriso registraciis nomeri: 911
saerTaSoriso registraciis TariRi: 2013 01 27
ganacxadis Setanis TariRi: 2013 06 26
adgilwarmoSobis dasaxeleba: Farsh e Dastbaft e Isfahan - Farsh e Dastbaft e Esfahan
saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis registracia:
27 – Handmade Carpet, Handmade rug
ganmcxadeblis saxeli da misamarTi: 1. Isfahan Township Handmade Carpet Producers Guild
Association; Region of Isfahan or Esfahan, Iran (Islamic
Republic of);
2. Isfahan Province Carpet Exporters Association; Region of
Isfahan or Esfahan, Iran (Islamic Republic of);
3. Isfahan Township Carpet Sellers Association; Region of
Isfahan or Esfahan, Iran (Islamic Republic of);
4. Isfahan Province Rural Carpet Cooperative Association;
Region of Isfahan or Esfahan, Iran (Islamic Republic of);
5. Isfahan Province Civil Carpet Cooperative Association;
Region of Isfahan or Esfahan, Iran (Islamic Republic of).

___________________________________________________
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
da geografiuli aRniSvnebi

saidentifikacio nomeri: 1127/06
saerTaSoriso registraciis nomeri: 912
saerTaSoriso registraciis TariRi: 2013 01 27
ganacxadis Setanis TariRi: 2013 07 02
adgilwarmoSobis dasaxeleba: Farsh e Dastbaft e Mahi e Khoy
saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis registracia:
27 – Handmade Carpet, Handmade Rug
ganmcxadeblis saxeli da misamarTi: 1. Rural Handmade Carpet Producers Cooperatives Association
of West Azarbaijan Province; Region of Khoy, Iran (Islamic
Republic of);
2. Khoy Handmade Carpet Weavers Guid Association; Region
of Khoy , Iran (Islamic Republic of);
3. Khoy Rural Handmade Carpet Cooperative Company; Region
of Khoy, Iran (Islamic Republic of).

___________________________________________________
saidentifikacio nomeri: 1128/06
saerTaSoriso registraciis nomeri: 913
saerTaSoriso registraciis TariRi: 2013 01 27
ganacxadis Setanis TariRi: 2013 07 05
adgilwarmoSobis dasaxeleba:

Farsh e Dastbaft e Qom, Farsh e Dastbaft e Qum, Farsh e
Dastbaft e Ghom

saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis registracia:
27 – Handmade Carpet, Handmade rug
ganmcxadeblis saxeli da misamarTi: 1. Qum Province Carpet Producing, Selling and Related Guids
Association; Qum Province Consisting of the township of Qum,
Villages of Qum (Kahak, Ghanavat), Shahre Jafarieh, Shahre
Khalajestan, Shahre Dastjerd, Shahre Salafchegen, Iran (Islamic
Republic of);
2. Qum Province Rural Carpet Cooperative Association; Qum
Province Consisting of the township of Qum, Villages of Qum
(Kahak, Ghanavat), Shahre Jafarieh, Shahre Khalajestan,
Shahre Dastjerd, Shahre Salafchegen, Iran (Islamic Republic
of);
3. Qum Province Carpet Exporters Association; Qum Province
Consisting of the township of Qum, Villages of Qum (Kahak,
Ghanavat), Shahre Jafarieh, Shahre Khalajestan, Shahre
Dastjerd, Shahre Salafchegen, Iran (Islamic Republic of);
4. Qum Province Carpet Designers and Painters Artists Society;
Qum Province Consisting of the township of Qum, Villages of
Qum (Kahak, Ghanavat), Shahre Jafarieh, Shahre Khalajestan,
Shahre Dastjerd, Shahre Salafchegen, Iran (Islamic Republic of).

___________________________________________________
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi
da geografiuli aRniSvnebi

saidentifikacio nomeri: 1129/06
saerTaSoriso registraciis nomeri: 914
saerTaSoriso registraciis TariRi: 2013 01 27
ganacxadis Setanis TariRi: 2013 07 11
adgilwarmoSobis dasaxeleba: Farsh e Dastbaft e Tabriz
saqonlis dasaxeleba, romlisTvisac moiTxoveba adgilwarmoSobis registracia:
27 – Handmade Carpet, Handmade rug
ganmcxadeblis saxeli da misamarTi: 1. East Azerbaijan Rural Handmade Carpets Cooperative
Association; City of Tabriz, Markazi county and six rural
districtx: East Bedoustan,Khanmaroud, Barough, North and
East Mavaze Khan, West Bedoustan, Iran (Islamic Republic of);
2. The Province of Civil Handmade Carpets Cooperative
Association; City of Tabriz, Markazi county and six rural
districtx: East Bedoustan,Khanmaroud, Barough, North and
East Mavaze Khan, West Bedoustan, Iran (Islamic Republic of);
3. Tabriz Handmade Carpet Weavers and Producers Guild
Association; City of Tabriz, Markazi county and six
rural districtx: East Bedoustan,Khanmaroud, Barough, North
and East Mavaze Khan, West Bedoustan, Iran (Islamic Republic of);
4. Tabriz Carpet Sellers Guild Association; City of Tabriz,
Markazi county and six rural districtx: East Bedoustan,
Khanmaroud, Barough, North and East Mavaze Khan, West
Bedoustan, Iran (Islamic Republic of);
5. Tabriz Handmade Carpet Exporters Association; City of
Tabriz, Markazi county and six rural districtx: East Bedoustan,
Khanmaroud, Barough, North and East Mavaze Khan, West
Bedoustan, Iran (Islamic Republic of).

___________________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
patentebis moqmedebis aRdgena
gamogonebebi
(11) P 2011 5313 B
(73) გიორგი თავაძე (GE);
ოთარ ოქროსცვარიძე (GE);
ზურაბ ასლამაზაშვილი (GE);
ამირან ხვადაგიანი (GE)
(54) კაზმი სალი კომპოზიციური მასალის მისაღებად
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 12 10
________________________________________

(11) P 2004 3264 B
(73) ლამარა გაბუნია (GE);
სერგო ბუიღლიშვილი (GE);
რომან ვერულაშვილი (GE);
იზოლდა ქამუშაძე (GE)
(54) მინის ბოჭკოს შემადგენლობა
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 12 10
________________________________________
(11) P 2006 3989 B
(73) დევიდ, ჩარლზ რობინსონი (AU)
(54) კომპოზიცია ნავთობის ამოღებისა და გარემოს გასუფთავებისთვის
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 12 10
________________________________________

(11) P 2010 5128 B
(73) გივი ჭიაბერაშვილი (GE)
(54) ძალური დანადგარი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 12 10
________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

sasargeblo modeli
(11) U 2009 1543 Y
(73) ოთარ ოქროსცვარიძე (GE);
გიორგი თავაძე (GE);
ავთანდილ ხვადაგიანი (GE)
(54) კომპოზიციური კერამიკის კომპაქტირებული მასალის მიღების ხერხი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 12 10
________________________________________

(11) U 2010 1597 Y
(73) მერაბ ჭირაქაძე (GE)
(54) ენერგეტიკული დანადგარი
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2013 12 10
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sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba

(111) M 2003 15267 R1
(156) 2013 10 15
(186) 2023 10 15
(732) საჯარო სააქციო საზოგადოების
"ზვენიგოროდსკი სირორობნი
კომბინატ"
კარლ მარქს სტ. 35ა, 20200
ზვენიგოროდკა, უკრაინა
_________________________________________
(111) M 2003 15286 R1
(156) 2013 10 25
(186) 2023 10 15
(732) მერც ფარმა გმბჰ & კო. კგაა
ეკენჰაიმერ ლანდშტრასე 100, 60318
მაინის ფრანკფურტი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 2003 15287 R1
(156) 2013 10 25
(186) 2023 10 15
(732) მერც ფარმა გმბჰ & კო. კგაა
ეკენჰაიმერ ლანდშტრასე 100, 60318
მაინის ფრანკფურტი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 2003 15288 R1
(156) 2013 10 25
(186) 2023 10 15
(732) მერც ფარმა გმბჰ & კო. კგაა
ეკენჰაიმერ ლანდშტრასე 100, 60318
მაინის ფრანკფურტი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 2003 15289 R1
(156) 2013 10 25
(186) 2023 10 15
(732) მერც ფარმა გმბჰ & კო. კგაა
ეკენჰაიმერ ლანდშტრასე 100, 60318
მაინის ფრანკფურტი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 2003 15328 R1
(156) 2013 11 14
(186) 2023 11 14
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________

(111) M 2003 15329 R1
(156) 2013 11 14
(186) 2023 11 14
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
________________________________________
(111) M 2003 15330 R1
(156) 2013 11 14
(186) 2023 11 14
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2003 15334 R1
(156) 2013 11 14
(186) 2023 11 14
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ.
ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ
_________________________________________
(111) M 2003 15335 R1
(156) 2013 11 14
(186) 2023 11 14
(732) ჰუსკვარნა აქტიებოლაგ
SE-561, 82 ჰუსკვარნა, შვედეთი
_________________________________________
(111) M 2003 15354 R1
(156) 2013 12 15
(186) 2023 12 15
(732) იტე გრუპ პლკ
105 სოლსბერი როუდი, ლონდონი
NW6 6RG, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 2003 15382 R1
(156) 2013 12 29
(186) 2023 12 29
(732) ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტაკლარა, კალიფორნია 95052-8119, აშშ
_________________________________________
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(111) M 2003 15385 R1
(156) 2013 12 29
(186) 2023 12 29
(732) ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტაკლარა, კალიფორნია 95052-8119, აშშ
_________________________________________
(111) M 2004 15403 R1
(156) 2014 01 15
(186) 2024 01 15
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ ამერიკა,
ინკ.
55 გლენლეიქ პარკვეი, NE ატლანტა,
ჯორჯია, აშშ
_________________________________________
(111) M 2004 15611 R1
(156) 2014 07 28
(186) 2024 07 28
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“
დავით აღმაშენებლის გამზ., 148/2, 0112,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
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uflebebis sruli gadacema
(111) M 1998 010228 R1
(732) დავ სე
როსდერფერ შტრასე 50, D-64372 ობერრამშტადტი, გერმანია
(770) დოიჩე ამფიბოლინ-ვერკე ფონ რობერტ
მურიან შტიფტუნგ & კო კგ
როსდორფერ შტრასე 50, 64372 ობერრამშტადტი, გერმანია
(580) 2013 11 18
_________________________________________
(111) M 1998 011173 R1
(732) მონდადორი ინტერნაციონალ ბიზნეს
სრლ
ვია ბიანკა დი სავოია, 12, 20122 მილანი,
იტალია
(770) არნოლდო მონდადორი ედიტორე ს.პ.ა.
ვია ბიანკა დი სავოია, 12-20122 მილანი,
იტალია, იტალია
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 1999 012400 R1
(732) ტეტინჟერ კომპანი კომერსიალ
ე ვიტიკოლ შამპანუაზ
9 პლას სან ნიკე, 51100 რეიმსი,
საფრანგეთი
(770) ტეტინჟერ კომპანი კომერსიალ
ე ვიტიკოლ შამპანუაზ, შემოკლებით
ტეტინჟერ კ.კ.ვ.შ.,
9 პლას სან ნიკე, 51100 რეიმსი,
საფრანგეთი
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 2003 015073 R1
(732) საჯარო სააქციო საზოგადოების
„ზვენიგოროდსკი სირორობნი
კომბინატ“
კარლ მარქს სტ. 35ა, 20200
ზვენიგოროდკა, უკრაინა
(770) ბონგრეინ ს.ა., ორგანიზაცია, რომელიც
ორგანიზებულია და არსებობს
საფრანგეთის კანონმდებლობის
შესაბამისად
42 რიუ რიესეკი, 78220 ვიროფლეი,
საფრანგეთი
(580) 2013 11 12
_________________________________________

(111) M 2003 015267 R1
(732) საჯარო სააქციო საზოგადოების
„ზვენიგოროდსკი სირორობნი
კომბინატ“
კარლ მარქს სტ. 35ა, 20200
ზვენიგოროდკა, უკრაინა
(770) ბონგრეინ ს.ა.
42 რიუ რიესეკი, 78220 ვიროფლეი,
საფრანგეთი
(580) 2013 11 12
_________________________________________
(111) M 2003 015357 R
(732) ბეარინგპოინტ აი პი ჰოჯდინგ ბ.ვ.
სტრავინსკილან 3105, 1077 ZX
ამსტერდამი, ნიდერლანდი
(770) კლოუზ ტრასტიზ (კაიმან) ლიმიტიდ
P.O.Box 1034, გრანდ კაიმანი, KY1-1102,
კაიმანის კუნძულები
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 2004 015469 R
(732) ბეარინგპოინტ აი პი ჰოჯდინგ ბ.ვ.
სტრავინსკილან 3105, 1077 ZX
ამსტერდამი, ნიდერლანდი
(770) კლოუზ ტრასტიზ (კაიმან) ლიმიტიდ
P.O.Box 1034, გრანდ კაიმანი, KY1-1102,
კაიმანის კუნძულები
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 2004 015492 R
(732) ზაზა კრიხელი
ტვერსკოი ბულვარი, დ.9, კვ. 18,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(770) გია ბააზოვი
ჩიქობავას ქ., 42/5, 0102, თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 11 27
_________________________________________
(111) M 2005 016210 R
(732) აქტავის გრუპ პტს ეჰფ
რეიკიავიკურვეგი 76-78, 220
ჰაფნარფიორდური, ისლანდია
(770) აქტავის გრუპ ეჰფ
რეიკიავიკურვეგი 76-78, 220
ჰაფნარფიორდური, ისლანდია
(580) 2013 11 13
_________________________________________
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(111) M 2007 017307 R
(732) დავ სე
როსდერფერ შტრასე 50, D-64372
ობერ- რამშტადტი, გერმანია
(770) დოიჩე ამფიბოლინ-ვერკე ფონ რობერტ
მურიან შტიფტუნგ & კო კგ
როსდორფერ შტრასე 50, 64372
ობერ-რამშტადტი, გერმანია
(580) 2013 11 18
_________________________________________
(111) M 2009 019690 R
(732) დავ სე
როსდერფერ შტრასე 50, D-64372
ობერ- რამშტადტი, გერმანია
(770) დოიჩე ამფიბოლინ-ვერკე ფონ რობერტ
მურიან შტიფტუნგ & კო კგ
როსდორფერ შტრასე 50, D-64372
ობერ-რამშტადტი, გერმანია
(580) 2013 11 18
_________________________________________
(111) M 2012 022193 R
(732) სმაილ-გაიტ, ინკ.
5, სოლაიდსპეის ბლდგ., 673, სამპიეონგდონგი, ბუნდანგ-გუ, სეონგნამ-სი,
გიეონჯი-დო, 463-400, კორეის
რესპუბლიკა
(770) ნეოვიზ გეიმს კო., ლტდ.
8F, ნეოვიზ ტაუერი, 192-2, გუმი-დონგი,
ბუნდანგ-გუ, სეონგნამ-სი, გუეონგი-დო,
კორეის რესპუბლიკა
(580) 2013 11 14
_________________________________________
(111) M 2012 022540 R
(732) შპს „თი & ეი“
ა. წერეთლის გამზ.1, 0154, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „შტოლცბერგ გეორგია“
გ.სხვიტარიძის ქ.1, 0160, თბილისი,
საქართველო
(580) 2013 11 26
_________________________________________
(111) M 1994 000235 R1
(732) კალიდა აგ
ბანშტრასე, 6208 ობერკირხი, შვეიცარია
(770) კალიდა ჰოლდინგ აგ
ბანშტრასე, 6208 ობერკირხი, შვეიცარია
(580) 2013 11 27
_________________________________________
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(111) M 2013 023602 R
(732) ალექსანდრე ნაჭყებია
სპბ, პრ. პროსვეშჩენია 46-1-618, სანქტპეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია
(770) ჭაბუკი ამირანაშვილი
თემქა, მე-3 მ/რ, მე-3 კვ., კორპ.43, ბ. 16,
თბილისი, საქართველო
(580) 2013 11 29
_________________________________________
(111) M 2013 023984 R
(732) დავ სე
როსდერფერ შტრასე 50, D-64372 ობერრამშტადტი, გერმანია
(770) დოიჩე ამფიბოლინ-ვერკე ფონ რობერტ
მურიან შტიფტუნგ & კო კგ
როსდორფერ შტრასე 50, D-64372 ობერრამშტადტი, გერმანია
(580) 2013 11 18
_________________________________________
(111) M 2013 024026 R
(732) უიმზიკალ ჰოლდინგ ლიმიტიდ
არტ. მაკარიუ III, 195, ნეოკლეოს ჰაუსი,
3030 ლიმასოლი, კვიპროსი
(770) მედიქავერ ჰოლდინგ ს.ა
24 ავენიუ ემილ როიტერი, L-2420
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი
(580) 2013 11 14
_________________________________________
(111) M 1996 003419 R1
(732) ტეტინჟერ კომპანი კომერსიალ
ე ვიტიკოლ შამპანუაზ,
9 პლას სან ნიკე, 51100 რეიმსი,
საფრანგეთი
(770) ტეტინჟერ კომპანი კომერსიალ
ე ვიტიკოლ შამპანუაზ, შემოკლებით
ტეტინჟერ კ.კ.ვ.შ.,
9 პლას სან ნიკე, 51100 რეიმსი,
საფრანგეთი
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 1997 006362 R1
(732) მედტეკ პროდაკტს, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუიტ 250,
ტერიტაუნი, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(770) ბლოკ დრაგ კომპანი, ინკ.
კორპორეიშენ სერვის კომპანი, 830 ბეა
ტავერნ როუდი, უესტ-ტრენტონი,
ნიუ-ჯერზი 08628, აშშ
(580) 2013 11 14
_________________________________________
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(111) M 1997 007230 R1
(732) ტეტინჟერ კომპანი კომერსიალ
ე ვიტიკოლ შამპანუაზ
9 პლას სან ნიკე, 51100 რეიმსი,
საფრანგეთი
(770) ტეტინჟერ კომპანი კომერსიალ
ე ვიტიკოლ შამპანუაზ, შემოკლებით
ტეტინჟერ კ.კ.ვ.შ.,
9 პლას სან ნიკე, 51100 რეიმსი,
საფრანგეთი
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 1998 008348 R1
(732) მედტეკ პროდაკტს, ინკ.
660 უაით პლეინზ როუდი, სუიტ 250,
ტერიტაუნი, ნიუ-იორკი 10591, აშშ
(770) გლაქსოსმითკლაინ ლლკ
კორპორაციის მომსახურების კომპანია,
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 400,
უილმინგტონი, ნიუ-კასლის ოლქი,
დელავერი 19808, აშშ
(580) 2013 11 14
_________________________________________
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mflobelis saxelisa da/an misamarTis cvlileba
(111) M 1998 010217 R1
(732) ტაკედა აუსტრია გმბჰ
სტ.პეტერ-შტრასე 25, 4020 ლინცი,
ავსტრია
(770) ნიკომედ ავსტრია გმბჰ
სენტ-პეტერ-შტრასე 25, A-4020 ლინცი,
ავსტრია
(580) 2013 11 26
_________________________________________

(111) M 1999 012629 R1
(732) იანსენ ბიოტეკ, ინკ.
800 რიჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(770) სენტოკორ ორთო ბიოტეჩ ინკ.
800 რიდჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(580) 2013 11 11
_________________________________________

(111) M 1999 011954 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ & პ კოუტზ ლიმიტიდ
155 სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________

(111) M 1999 012649 R1
(732) ტაკედა ნიკომედ ას
დრამენსვაიენ 852, 1372 ასკერი,
ნორვეგია
(770) ნიკომედ ფარმა ას
დრამენსვეინ 852, ს/ყ 205, 1372 ასკერი,
ნორვეგია
(580) 2013 11 26
_________________________________________

(111) M 1999 011955 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ & პ კოუტზ ლიმიტიდ
155 სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________

(111) M 1999 012692 R1
(732) სპირიტს პროდაქტ ინტერნეშენელ
ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ.
3, რიუ დუ ფორტ რეინჰეიმი, L-2419
ლუქსემმბურგი, ლუქსემბურგი
(770) სპირიტს პროდაქტ ინტერნეშენელ
ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ.,
7, რიუ ნიკოლას ბოვე, L-1253,
ლუქსემბურგი
(580) 2013 11 08
_________________________________________

(111) M 1999 011956 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ. & პ. კოუტზ. ლიმიტიდ
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1999 012018 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ & პ კოუტზ ლიმიტიდ
155 სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________

202

(111) M 2001 014127 R1
(732) მონდელეზ იუროპ გმბჰ
ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,
შვეიცარია
(770) კრაფტ ფუდს იუროპ გმბჰ
ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,
შვეიცარია
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 2002 014788 R1
(732) იანსენ ბიოტეკ, ინკ.
800 რიჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(770) სენტოკორ ორთო ბიოტეჩ ინკ.,
800 რიდჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(580) 2013 11 11
_________________________________________

#23 2013 12 10

oficialuri Setyobinebebi
(111) M 2003 015235 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,
პანამა, პანამა
(580) 2013 11 29
_________________________________________

(111) M 2004 015771 R
(732) ებბვი ბიოტექნოლოჯი ლტდ
1 N. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
(770) ებოტ ბიოტექნოლოჯი ლტდ
კლარენდონ ჰაუსი, 2 ჩარჩ სტრიტი,
ჰამილტონ HM 11, ბერმუდის კუნძულები
(580) 2013 11 11
_________________________________________

(111) M 2003 015235 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 29
_________________________________________

(111) M 2005 015950 R
(732) შპს „ბადაგონი“
სოფელი ზემო ხოდაშენი, 0910, ახმეტის
რაიონი, საქართველო
(770) შპს „მეღვინეობის რაინდი“
სოფელი ქისტაური, 0908, ახმეტის
რაიონი, საქართველო
(580) 2013 11 26
_________________________________________

(111) M 2003 015352 R1
(732) ებბვი ბიოტექნოლოჯი ლტდ
1 N. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
(770) ებოტ ბიოტექნოლოჯი ლტდ
კლარენდონ ჰაუსი, 2 ჩარჩ სტრიტი,
ჰამილტონ HM 11, ბერმუდის კუნძულები
(580) 2013 11 11
_________________________________________
(111) M 2004 015554 R
(732) ნ.ი.ტ. კო.იუნაიტიდ ს.ა.
ოფშორ ინკორპორეიშენს ლიმიტიდ
ს.ყ. 957, ოფშორ ინკორპორეიშენს
სენტა, როუდ-ტაუნი, ტორტოლა,
ვირჯინის კუნძულები (დიდი
ბრიტანეთი)
(770) ნ.ი.ტ. კო. იუნაიტიდ ს.ა.
ტრაიდენტ ჩამბერსი, ს/ყ 146, როუდტაუნი, ტორტოლა, გაერთიანებული
სამეფო
(580) 2013 12 02
_________________________________________
(111) M 2004 015767 R
(732) შპს „ბადაგონი“
სოფელი ზემო ხოდაშენი, 0910, ახმეტის
რაიონი, საქართველო
(770) შპს „მეღვინეობის რაინდი“
სოფელი ქისტაური, 0908, ახმეტის
რაიონი, საქართველო
(580) 2013 11 26
_________________________________________

(111) M 2005 016210 R
(732) აქტავის გრუპ ეჰფ,
რეიკიავიკურვეგი 76-78, 220
ჰაფნარფიორდური, ისლანდია
(770) აქტავის გრუპ ჰფ
რეიკიავიკურვეგი 76, 220 ჰაფნარფირდი,
ისლანდია
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 2007 017317 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2007 017317 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________

#23 2013 12 10

203

oficialuri Setyobinebebi
(111) M 2007 017516 R
(732) სპირიტს პროდაქტ ინტერნეშენელ
ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ.
7, რიუ ნიკოლას ბოვე, L-1253,
ლუქსემბურგი
(770) სპირიტს პროდაქტ ინტერნეშენელ
ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ.
1ა, რიუ თომას ედისონი, L-1445
შტრასენ, ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი
(580) 2013 11 08
_________________________________________
(111) M 2007 017516 R
(732) სპირიტს პროდაქტ ინტერნეშენელ
ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ.
3, რიუ დუ ფორტ რეინჰეიმი, L-2419
ლუქსემმბურგი, ლუქსემბურგი
(770) სპირიტს პროდაქტ ინტერნეშენელ
ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ.,
7, რიუ ნიკოლას ბოვე, L-1253,
ლუქსემბურგი
(580) 2013 11 08
_________________________________________
(111) M 2007 017898 R
(732) ტაკედა აუსტრია გმბჰ
სტ.პეტერ-შტრასე 25, 4020 ლინცი,
ავსტრია
(770) ნიკომედ აუსტრია გმბჰ
სტ.პეტერ-შტრასე 25, A-4020 ლინცი,
ავსტრია
(580) 2013 11 26
_________________________________________
(111) M 2009 019125 R
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ. & პ. კოუტს, ლიმიტიდ
155, სტ. ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო
G2 5PA, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 2009 019945 R
(732) ტაკედა გმბჰ
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2, 78467,
კონსტანცი, გერმანია
(770) ნიკომედ გმბჰ
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2, 78467
კონსტანცი, გერმანია
(580) 2013 11 26
_________________________________________

204

(111) M 2009 020123 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2009 020123 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2010 020334 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2010 020334 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2010 020472 R
(732) ინდივიდუალური მეწარმე მოროზოვ
ვიქტორ ალექსანდროვიჩ
ულ. კოსმონავტოვ, დ.5, კორპ. г, კვ.40,
344092 როსტოვ-ნა-დონუ, რუსეთის
ფედერაცია
(770) მოროზოვ ვიკტორ ალექსანდროვიჩ
344113, ქ. დონის როსტოვი, ულ.
კომაროვა, დ.42, კვ. 20, რუსეთის
ფედერაცია
(580) 2013 11 28
_________________________________________

#23 2013 12 10

oficialuri Setyobinebebi
(111) M 2010 020633 R
(732) ტაკედა ნიკომედ ას
დრამენსვაიენ 852, 1372 ასკერი,
ნორვეგია
(770) ნიკომედ ფარმა ას
დრამენსვეინ 852, ს/ყ 205, 1372 ასკერი,
ნორვეგია
(580) 2013 11 26
_________________________________________
(111) M 2010 020651 R
(732) ინდივიდუალური მეწარმე მოროზოვ
ვიქტორ ალექსანდროვიჩ
ულ. კოსმონავტოვ, დ.5, კორპ. გ, კვ.40,
344092 როსტოვ-ნა-დონუ,
რუსეთის ფედერაცია
(770) ინდივიდუალური მეწარმე მოროზოვი
ვიკტორ ალექსანდროვიჩ
344113, ქ. დონის როსტოვი, ულ.
კომაროვა, დ.42, კვ. 20, რუსეთის
ფედერაცია
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2010 020672 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ
54 სტრიტი, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2010 020672 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2010 020900 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 27
_________________________________________

(111) M 2010 020900 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2010 021009 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2010 021009 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021332 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.,
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021332 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 2011 021333 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021333 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021334 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021334 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021335 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021335 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
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(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021354 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54
სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021354 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021811 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.,
არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021811 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021812 R
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.,
არანგო-ორილაკ ბილდინგი, ისტ 54
სტრიტი, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 2011 021812 R
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამა
(770) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
მოსფონ ბილდინგი, მეორე სართული,
ისტ 54 სტრიტი, პანამა, პანამა
(580) 2013 11 28
_________________________________________
(111) M 2011 021818 R
(732) სენჩერი 21 რიალ ისტეიტ ლლკ
175 პარკ ავენიუ, მედისონი, ნიუ-ჯერზი
07940, აშშ
(770) სენჩერი 21 რიალ ისტეიტ ლლკ
1 კემპას დრაივი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
(580) 2013 11 08
_________________________________________
(111) M 2011 021819 R
(732) სენჩერი 21 რიალ ისტეიტ ლლკ
175 პარკ ავენიუ, მედისონი, ნიუ-ჯერზი
07940, აშშ
(770) სენჩერი 21 რიალ ისტეიტ ლლკ
1 კემპას დრაივი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი
07054, აშშ
(580) 2013 11 08
_________________________________________
(111) M 2012 022197 R
(732) ებბვი ბიოტექნოლოჯი ლტდ
1 N. უოკიგან როუდი, ნორთ ჩიკაგო,
ილინოისი 60064, აშშ
(770) ებოტ ბიოტექნოლოჯი ლტდ
კლარენდონ ჰაუსი, 2 ჩარჩ სტრიტი,
ჰამილტონ HM 11, ბერმუდის კუნძულები
(580) 2013 11 11
_________________________________________
(111) M 2013 023889 R
(732) ჰენკუკ ტაია უორლდუაიდ კო., ლტდ
647-15, იოკსამ-დონგი, კანგნამ-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
(770) ჰენკუკ ტაია კო., ლტდ,
#647-15, იოკსამ-დონგი, კანგნამ-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
(580) 2013 11 11
_________________________________________
(111) M 2013 023898 R
(732) ჰენკუკ ტაია უორლდუაიდ კო., ლტდ
647-15, იოკსამ-დონგი, კანგნამ-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა

(770) ჰენკუკ ტაია კო., ლტდ,
#647-15, იოკსამ-დონგი, კანგნამ-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
(580) 2013 11 11
_________________________________________
(111) M 1996 002800 R1
(732) მონდელეზ იუროპ გმბჰ
ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,
შვეიცარია
(770) კრაფტ ფუდს იუროპ გმბჰ
ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,
შვეიცარია
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1996 004178 R1
(732) ტაკედა გმბჰ
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2, 78467,
კონსტანცი, გერმანია
(770) ნიკომედ გმბჰ
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2, 78467
კონსტანცი, გერმანია
(580) 2013 11 26
_________________________________________
(111) M 1996 004182 R1
(732) ტაკედა გმბჰ
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2, 78467,
კონსტანცი, გერმანია
(770) ნიკომედ გმბჰ
ბიკ-გულდენ-შტრასე 2, 78467
კონსტანცი, გერმანია
(580) 2013 11 26
_________________________________________
(111) M 1997 004846 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯეი. & პი. ქოუტს, ლიმიტიდ
155 სტ. ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1997 006059 R1
(732) ბოდე ხემიე გმბჰ
27, მელანხთონშტრასე, 22525 ჰამბურგი,
გერმანია
(770) ბოდე ხემიე გმბჰ & კო.,
27, მელანხთონშტრასე, D-2000 ჰამბურგი
54, გერმანია
(580) 2013 11 19
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1997 006127 R1
(732) მონდელეზ იუროპ გმბჰ
ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,
შვეიცარია
(770) კრაფტ ფუდს იუროპ გმბჰ
ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,
შვეიცარია
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1997 006128 R1
(732) მონდელეზ იუროპ გმბჰ
ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,
შვეიცარია
(770) კრაფტ ფუდს იუროპ გმბჰ
ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,
შვეიცარია
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1997 006780 R1
(732) ბოლსიუს ინტერნაციონალ ბ. ვ.
კერკენდეიკი 126, 5482 KK სხეინდელი,
ნიდერლანდი
(770) ბოლსიუს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
ედისონვეგ 5, 5466 AR ვეგელი,
ნიდერლანდი
(580) 2013 11 11
_________________________________________
(111) M 1997 007872 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ & პ კოუტზ ლიმიტიდ
155 სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1998 008063 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ. & პ. კოუტზ. ლიმიტიდ
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1998 008065 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
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(770) ჯ. & პ. კოუტზ. ლიმიტიდ
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1998 008067 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ. & პ. კოუტზ. ლიმიტიდ
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1998 008068 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1998 008069 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1998 008070 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
(111) M 1998 008071 R1
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
(770) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ
155, სენტ-ვინსენტ სტრიტი, გლაზგო,
გაერთიანებული სამეფო
(580) 2013 11 07
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi
(111) M 1998 009590 R1
(732) სენტოკორ ორთო ბიოტეკ, ინკ.
200 გრეიტ ვოლეი პარკვეი, მალვერნი,
პენსილვანია 19355, აშშ
(770) სენტოკორ, ინკ.
200 გრეიტ ვოლეი პარკვეი, მალვერნი,
პენსილვანია 19355, აშშ
(580) 2013 11 13
_________________________________________

(111) M 1998 009591 R1
(732) იანსენ ბიოტეკ, ინკ.
800 რიჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(770) სენტოკორ ორთო ბიოტეკ, ინკ.
800 რიდჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(580) 2013 11 13
_________________________________________

(111) M 1998 009590 R1
(732) სენტოკორ ორთო ბიოტეკ, ინკ.
800 რიდჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(770) სენტოკორ ორთო ბიოტეკ, ინკ.
200 გრეიტ ვოლეი პარკვეი, მალვერნი,
პენსილვანია 19355, აშშ
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 1998 009590 R1
(732) იანსენ ბიოტეკ, ინკ.
800 რიჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(770) სენტოკორ ორთო ბიოტეკ, ინკ.
800 რიდჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 1998 009591 R1
(732) სენტოკორ ორთო ბიოტეკ, ინკ.
200 გრეიტ ვოლეი პარკვეი, მალვერნი,
პენსილვანია 19355, აშშ
(770) სენტოკორ, ინკ.
200 გრეიტ ვოლეი პარკვეი, მალვერნი,
პენსილვანია 19355, აშშ
(580) 2013 11 13
_________________________________________
(111) M 1998 009591 R1
(732) სენტოკორ ორთო ბიოტეკ, ინკ.,
800 რიდჯვიუ დრაივი, ჰორშამი,
პენსილვანია 19044, აშშ
(770) სენტოკორ ორთო ბიოტეკ, ინკ.,
200 გრეიტ ვოლეი პარკვეი, მალვერნი,
პენსილვანია 19355, აშშ
(580) 2013 11 13
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

sasaqonlo niSnebis registraciis baTilad cnoba

რეგისტრაციის ნომერი: M 2012 22500 R
რეგისტრაციის თარიღი: 2012 04 19
ბათილად ცნობის თარიღი და საფუძველი: „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-15 პრიმა მუხლის მე-8 პუნქტი. 30/05/2012 წ.
(732) მფლობელი: შპს „FRESH ELECTRONICS“
იუმაშევის ქ.19, 0198, თბილისი, საქართველო
(511)
7 _ სარეცხი მანქანები.
11 _ მაცივრები, ვენტილიატორები (ჰაერის კონდიცირება).
___________________________________________________
რეგისტრაციის ნომერი: M 2013 23837 R
რეგისტრაციის თარიღი: 2013 07 08
ბათილად ცნობის თარიღი და საფუძველი: „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-15 პრიმა მუხლის მე-8 პუნქტი. 28/11/2013 წ.
(732) მფლობელი: შპს „Global Education LLC“
კოსტავას ქ.27, 0179, თბილისი, საქართველო
(511)
16 _ ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი;
საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო;
ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
41 _ აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
___________________________________________________
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sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/165; A 61 K 31/366; A 61 K 31/40; A 61 K 31/30; A 61 K 31/415;
A 61 K 31/416; A 61 K 31/417; A 61 K 45/06; A 61 P 29/00
A 61 K 31/4184; A 61 K 31/4422; A 61 K 47/12; A 61 K 47/22; A 61 P 1/00;
A 61 P 1/02; A 61 P 1/04; A 61 P 1/14; A 61 P 3/00; A 61 P 3/04;
A 61 P 3/06; A 61 P 3/12; A 61 P 5/50; A 61 P 7/00; A 61 P 7/02;
A 61 P 7/10; A 61 P 9/00; A 61 P 9/06; A 61 P 9/08; A 61 P 9/10;
A 61 P 9/12; A 61 P 9/14; A 61 P 11/00; A 61 P 11/06; A 61 P 15/12;
A 61 P 17/00; A 61 P 17/02; A 61 P 17/06; A 61 P 19/00; A 61 P 19/02;
A 61 P 19/06; A 61 P 19/08; A 61 P 19/10; A 61 P 21/00; A 61 P 21/04;
A 61 P 25/00; A 61 P 25/02; A 61 P 25/06; A 61 P 25/08; A 61 P 25/16;
A 61 P 25/18; A 61 P 25/22; A 61 P 25/28; A 61 P 25/32; A 61 P 27/02;
A 61 P 27/06; A 61 P 27/16; A 61 P 29/00; A 61 P 13/00; A 61 P 13/02;
A 61 P 13/08; A 61 P 13/10; A 61 P 13/12; A 61 P 15/00; A 61 P 31/00;
A 61 P 35/00; A 61 P 37/08; A 61 P 39/00; A 61 P 39/06
B 23 K 7/06
B 61 F 5/38
C 07 D 215/14; A 61 K 31/47; A 61 K 31/4709; A 61 K 31/506;
A 61 K 31/5377; A 61 P 1/02; A 61 P 1/04; A 61 P 1/16; A 61 P 3/08;
A 61 P 5/14; A 61 P 5/16; A 61 P 5/38; A 61 P 5/44; A 61 P 7/00;
A 61 P 7/04; A 61 P 7/06; A 61 P 9/00; A 61 P 11/00; A 61 P 11/02;
A 61 P 11/06; A 61 P 13/12; A 61 P 15/00; A 61 P 17/00; A 61 P 17/02;
A 61 P 17/04; A 61 P 17/06; A 61 P 17/14; A 61 P 21/00; A 61 P 21/02;
A 61 P 21/04; A 61 P 25/00; A 61 P 25/02; A 61 P 25/28; A 61 P 27/02;
A 61 P 27/16; A 61 P 29/00; A 61 P 31/00; A 61 P 31/04; A 61 P 39/02;
A 61 P 43/00; C 07 D 401/12; C 07 D 405/12; C 07 D 409/12; C 07 D 409/14;
C 07 D 413/12; C 07 D 417/12; C 07 D 417/14
C 07 D 403/14; C 07 D 403/06; C 07 D 213/06
C 07 D 413/14; A 61 K 31/4245; A 61 P 9/12
C 07 D 487/08; A 61 K 31/407; A 61 P 29/02; A 61 P 35/00
E 21 B 7/04
E 21 D 15/127
F 03 B 1/04; F 03 B 11/00
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ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 12675 A
AP 2013 12204 A

AP 2013 12765 A
AP 2013 12296 A
AP 2013 12027 A

AP 2013 12000 A
AP 2013 12119 A
AP 2013 12239 A
AP 2013 11700 A
AP 2013 12669 A
AP 2013 12744 A
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 12675 A
AP 2013 12204 A

AP 2013 12765 A
AP 2013 12296 A
AP 2013 12027 A

AP 2013 12000 A
AP 2013 12119 A
AP 2013 12239 A
AP 2013 11700 A
AP 2013 12669 A
AP 2013 12744 A
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saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 31/165; A 61 K 31/366; A 61 K 31/40; A 61 K 31/30; A 61 K 31/415;
A 61 K 31/416; A 61 K 31/417; A 61 K 45/06; A 61 P 29/00
A 61 K 31/4184; A 61 K 31/4422; A 61 K 47/12; A 61 K 47/22; A 61 P 1/00;
A 61 P 1/02; A 61 P 1/04; A 61 P 1/14; A 61 P 3/00; A 61 P 3/04;
A 61 P 3/06; A 61 P 3/12; A 61 P 5/50; A 61 P 7/00; A 61 P 7/02;
A 61 P 7/10; A 61 P 9/00; A 61 P 9/06; A 61 P 9/08; A 61 P 9/10;
A 61 P 9/12; A 61 P 9/14; A 61 P 11/00; A 61 P 11/06; A 61 P 15/12;
A 61 P 17/00; A 61 P 17/02; A 61 P 17/06; A 61 P 19/00; A 61 P 19/02;
A 61 P 19/06; A 61 P 19/08; A 61 P 19/10; A 61 P 21/00; A 61 P 21/04;
A 61 P 25/00; A 61 P 25/02; A 61 P 25/06; A 61 P 25/08; A 61 P 25/16;
A 61 P 25/18; A 61 P 25/22; A 61 P 25/28; A 61 P 25/32; A 61 P 27/02;
A 61 P 27/06; A 61 P 27/16; A 61 P 29/00; A 61 P 13/00; A 61 P 13/02;
A 61 P 13/08; A 61 P 13/10; A 61 P 13/12; A 61 P 15/00; A 61 P 31/00;
A 61 P 35/00; A 61 P 37/08; A 61 P 39/00; A 61 P 39/06
B 23 K 7/06
B 61 F 5/38
C 07 D 215/14; A 61 K 31/47; A 61 K 31/4709; A 61 K 31/506;
A 61 K 31/5377; A 61 P 1/02; A 61 P 1/04; A 61 P 1/16; A 61 P 3/08;
A 61 P 5/14; A 61 P 5/16; A 61 P 5/38; A 61 P 5/44; A 61 P 7/00;
A 61 P 7/04; A 61 P 7/06; A 61 P 9/00; A 61 P 11/00; A 61 P 11/02;
A 61 P 11/06; A 61 P 13/12; A 61 P 15/00; A 61 P 17/00; A 61 P 17/02;
A 61 P 17/04; A 61 P 17/06; A 61 P 17/14; A 61 P 21/00; A 61 P 21/02;
A 61 P 21/04; A 61 P 25/00; A 61 P 25/02; A 61 P 25/28; A 61 P 27/02;
A 61 P 27/16; A 61 P 29/00; A 61 P 31/00; A 61 P 31/04; A 61 P 39/02;
A 61 P 43/00; C 07 D 401/12; C 07 D 405/12; C 07 D 409/12;
C 07 D 409/14;
C 07 D 413/12; C 07 D 417/12; C 07 D 417/14
C 07 D 403/14; C 07 D 403/06; C 07 D 213/06
C 07 D 413/14; A 61 K 31/4245; A 61 P 9/12
C 07 D 487/08; A 61 K 31/407; A 61 P 29/02; A 61 P 35/00
E 21 B 7/04
E 21 D 15/127
F 03 B 1/04; F 03 B 11/00

#23 2013 12 10

sistemuri saZieblebi

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 6/00; A 61 K 38/00; C 07 K 14/00
A 61 K 9/20; A 61 K 31/4453
A 61 K 38/00; C 07 K 7/00
B 23 K 35/365; B 23 K 35/00
B 61 G 7/08; B 61 G 7/10
B 65 D 43/02; B 44 D 3/12
C 02 F 1/32; C 02 F 1/34; C 02 F 1/36; C 02 F 1/42;
C 02 F 1/48; C 02 F 1/78
C 07 D 231/56; A 61 K 31/415; A 61 P 13/00;
A 61 P 25/00; A 61 P 29/00
E 04 B 2/28; E 04 B 1/76
F 24 H 7/00

P 2013 5982 B
P 2013 5986 B
P 2013 5981 B
P 2013 5989 B
P 2013 5984 B
P 2013 5988 B
P 2013 5987 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2013 11544 A
AP 2013 12409 A
AP 2013 10461 A
AP 2013 12991 A
AP 2013 12037 A
AP 2013 12780 A
AP 2013 12766 A

P 2013 5983 B

AP 2013 11963 A

P 2013 5990 B
P 2013 5985 B

AP 2013 12341 A
AP 2013 12117 A

patentis nomeri
(11)

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili

P 2013 5981 B
P 2013 5982 B
P 2013 5983 B

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AP 2013 10461 A
AP 2013 11544 A
AP 2013 11963 A

P 2013 5984 B
P 2013 5985 B
P 2013 5990 B
P 2013 5986 B
P 2013 5987 B

AP 2013 12037 A
AP 2013 12117 A
AP 2013 12341 A
AP 2013 12409 A
AP 2013 12766 A

P 2013 5988 B
P 2013 5989 B

AP 2013 12780 A
AP 2013 12991 A

patentis nomeri
(11)

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 38/00; C 07 K 7/00
A 61 K 6/00; A 61 K 38/00; C 07 K 14/00
C 07 D 231/56; A 61 K 31/415; A 61 P 13/00;
A 61 P 25/00; A 61 P 29/00
B 61 G 7/08; B 61 G 7/10
F 24 H 7/00
E 04 B 2/28; E 04 B 1/76
A 61 K 9/20; A 61 K 31/4453
C 02 F 1/32; C 02 F 1/34; C 02 F 1/36; C 02 F 1/42;
C 02 F 1/48; C 02 F 1/78
B 65 D 43/02; B 44 D 3/12
B 23 K 35/365; B 23 K 35/00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2004 011544
AP 2006 010461
AP 2009 011963
AP 2010 012037
AP 2010 012409
AP 2010 012780
AP 2011 012117
AP 2011 012341
AP 2012 012766
AP 2013 012991

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2013 11544 A
AP 2013 10461 A
AP 2013 11963 A
AP 2013 12037 A
AP 2013 12409 A
AP 2013 12780 A
AP 2013 12117 A
AP 2013 12341 A
AP 2013 12766 A
AP 2013 12991 A
#23 2013 12 10

patentis nomeri
(11)
P 2013 5982 B
P 2013 5981 B
P 2013 5983 B
P 2013 5984 B
P 2013 5986 B
P 2013 5988 B
P 2013 5985 B
P 2013 5990 B
P 2013 5987 B
P 2013 5989 B
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sistemuri saZieblebi

sasargeblo modelebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
1
A 61 K 9/20, 47/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
2
AU 2013 12887 U

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/20, 47/00

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2013 12887 U

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/20, 47/00
A 61 K 36/00
A 61 K 36/00
A 61 K 36/00
C 04 B 33/00
F 03 B 3/00

patentis
nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

U 2013 1790 Y
U 2013 1791 Y
U 2013 1792 Y
U 2013 1793 Y
U 2013 1789 Y
U 2013 1794 Y

AU 2013 12936 U
AU 2013 13049 U
AU 2013 13050 U
AU 2013 13051 U
AU 2013 12782 U
AU 2013 13055 U

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
U 2013 1790 Y
U 2013 1791 Y
U 2013 1792 Y
U 2013 1793 Y
U 2013 1789 Y
U 2013 1794 Y

214

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AU 2013 12936 U
AU 2013 13049 U
AU 2013 13050 U
AU 2013 13051 U
AU 2013 12782 U
AU 2013 13055 U

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
A 61 K 9/20, 47/00
A 61 K 36/00
A 61 K 36/00
A 61 K 36/00
C 04 B 33/00
F 03 B 3/00
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AU 2012 012782
AU 2012 012936
AU 2013 013049
AU 2013 013050
AU 2013 013051
AU 2013 013055

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AU 2013 12782 U
AU 2013 12936 U
AU 2013 13049 U
AU 2013 13050 U
AU 2013 13051 U
AU 2013 13055 U

patentis nomeri
(11)
U 2013 1789 Y
U 2013 1790 Y
U 2013 1791 Y
U 2013 1792 Y
U 2013 1793 Y
U 2013 1794 Y

dizaini
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)

patentis nomeri
(11)

09-01

D 2013 564 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2013 751 S

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2013 564 S

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)
AD 2013 751 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-01

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2013 000751 S

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2013 751 S
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patentis nomeri
(11)
D 2013 564 S
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sasaqonlo niSnebi
registraciis nomris, ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris
Sesabamisobis cxrili
registraciis
nomeri
(111)
1
M 2013 24310 R
M 2013 24311 R
M 2013 24312 R
M 2013 24313 R
M 2013 24314 R
M 2013 24315 R
M 2013 24316 R
M 2013 24317 R
M 2013 24318 R
M 2013 24319 R
M 2013 24320 R
M 2013 24321 R
M 2013 24322 R
M 2013 24323 R
M 2013 24324 R

ganacxadis
Nnomeri
(210)
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

2
2013 74269
2013 74576
2013 74681
2013 74751
2013 74674
2013 74675
2013 74540
2013 74541
2013 74542
2013 74543
2013 74326
2013 73247
2013 73278
2013 74771
2013 74376

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
-

biuletenis
Nnomeri
4
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013
23(387) 2013

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)
1
AM 2013 63254 A
AM 2013 70021 A
AM 2013 70378 A
AM 2013 70379 A
AM 2013 70380 A
AM 2013 70381 A
AM 2013 70502 A
AM 2013 70858 A
AM 2013 70913 A
AM 2013 71049 A
AM 2013 71254 A
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ganacxadis
Nnomeri
(210)

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

2
2011 63254
2012 70021
2013 70378
2013 70379
2013 70380
2013 70381
2013 70502
2013 70858
2013 70913
2013 71049
2013 71254

1
AM 2013 71314 A
AM 2013 71335 A
AM 2013 71362 A
AM 2013 71392 A
AM 2013 71408 A
AM 2013 71521 A
AM 2013 71524 A
AM 2013 71525 A
AM 2013 71532 A
AM 2013 71578 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71979 A
AM 2013 68778 A*
AM 2013 63973 A **
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2
AM 2013 71314
AM 2013 71335
AM 2013 71362
AM 2013 71392
AM 2013 71408
AM 2013 71521
AM 2013 71524
AM 2013 71525
AM 2013 71532
AM 2013 71578
AM 2013 71579
AM 2013 71580
AM 2013 71581
AM 2013 71979
AM 2012 68778
AM 2013 63973

sistemuri saZieblebi

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
16
18

2
AM 2013 71578 A
AM 2013 71578 A
AM 2013 70379 A
AM 2013 70380 A
AM 2013 70381 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 70913 A
AM 2013 71408 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71979 A
AM 2013 71392 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71335 A
AM 2013 71524 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71392 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 70378 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 68778 A*
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71392 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 70379 A
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1
18
18
18
18
18
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
32
32

2
AM 2013 70380 A
AM 2013 70381 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71392 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 70379 A
AM 2013 70380 A
AM 2013 70381 A
AM 2013 71049 A
AM 2013 71314 A
AM 2013 71521 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 63973 A **
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71392 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71254 A
AM 2013 71392 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 63254 A
AM 2013 71392 A

217

sistemuri saZieblebi
1
32
32
33
33
32
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35

2
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71532 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 70021 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 70378 A
AM 2013 70379 A
AM 2013 70380 A
AM 2013 70381 A
AM 2013 70502 A
AM 2013 71049 A

1
35
35
35
35
36
36
37
41
41
41
41
43
43
43
44
44
44

2
AM 2013 71314 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 70502 A
AM 2013 71525 A
AM 2013 70858 A
AM 2013 71362 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A
AM 2013 71579 A
AM 2013 71580 A
AM 2013 71581 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
1
1
5
6
6
6
6
9
13
16
16
18
25
28
30
32
33
34
34
37
41

218

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2013 24311 R
M 2013 24320 R
M 2013 24323 R
M 2013 24316 R
M 2013 24317 R
M 2013 24318 R
M 2013 24319 R
M 2013 24322 R
M 2013 24311 R
M 2013 24310 R
M 2013 24321 R
M 2013 24311 R
M 2013 24311 R
M 2013 24311 R
M 2013 24324 R
M 2013 24312 R
M 2013 24312 R
M 2013 24314 R
M 2013 24315 R
M 2013 24313 R
M 2013 24322 R
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni

23(387)
biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge).

SeniSvna:

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis
vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi.

mTavari redaqtori:
redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

n. bebriSvili
a. SixaSvili
l. Wanturia
q. svaniZe
m. meCitiSvili
i. gogolaSvili
l. doliZe

xelmowerilia gamosacemad: 2013 12 09
tiraJi: 40
SekveTa #23

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo
tel.: (+995 32) 225 25 33

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

