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gamoqveynebis TariRi – 2017 03 27 



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

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

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

(pirve li publikacia)

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

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

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

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

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

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

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

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

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

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

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

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

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

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

organizaciis saidentifikacio kodi

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

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

(540) _ niSnis gamosaxuleba

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

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

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

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

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

12701; 13608; 13095; 13508; 13934; 13685; 13661; 13855; 14065; 14017 
 

• patentebi:  

6639-6650 
 

sasargeblo modelebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

13975; 13905; 14044; 14280 
 

• patentebi:  

1929-1932 
  

dizainebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

929; 925 
 

• registrirebuli dizainebi:  

701-702 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini:  

700 
 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

84179; 84435; 86514; 87112; 87133; 87390; 87667; 87969; 88000; 88003; 88104; 88205; 88216; 88222, 
88223; 88225, 88226; 88462; 88484; 88530, 88531 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

28242; 28244-28264; 28267-28312 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

28240 28241; 28243; 28265, 28466; 28313-28316 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 

84575*; 85679; 85723; 85846; 86063; 86070; 87118; 87236; 87325-87328; 87408; 87454, 87455; 87458;  
87461; 87767 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 

79864; 80001; 81851; 81915; 82722, 82723; 83283; 83681; 83985; 84244; 84488; 84525; 84527; 84575; 
84584; 84749; 84849; 84860; 84954; 84968; 85157; 85192; 85328; 85336; 85614; 85657, 85658; 85731, 
85732; 85737; 85739, 85740; 85750; 85753; 85757; 85827; 85851; 85853; 85864; 85873, 85874; 85932; 
85934; 85936; 85986; 85993, 85994; 86037; 86066; 86072; 86080-86088; 86090-86092; 86094-86097; 
86106; 86112; 86135-86137; 86141; 86143-86147; 86149; 86151; 86153; 86155, 86156; 86169-86175; 
86218, 86219; 86227; 86229; 86241, 86242; 86247, 86248; 86252; 86262, 86263; 86270; 86273-86281, 
86283; 86285-86287; 86294, 86295; 86303; 86312; 86315-86318; 86321; 86323; 86327; 86339; 86347; 
86349; 86357-86359; 86361, 86362; 86369-86376; 86379, 86380; 86385; 86387-86389; 86394-86396; 
86399-86404; 86406, 86407; 86410; 86416; 86418-86422; 86424; 86427; 86430; 86445; 86447, 86448; 
86454; 86457; 86487; 86594; 86597; 86608; 86611-86613; 86644-86647; 86650-86654; 86658; 86660-
86663; 86697; 86733; 86736; 86778; 86780; 86788; 86827; 86831; 86833; 86835 
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ganyofileba A 
 
A 61 
 
(10) AP 2017 12701 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/20 
(21) AP 2010 012701 (22) 2010 10 27 
(31) 1287/KOL/2009 
(32) 2009 10 27 
(33) IN 
(71) ლუპინ ლიმიტიდ  (IN) 

159 სი ეს თი როუდ, კალინა, სანტაკრუზ 
(ისტ), მუმბაი 400 098, მაჰარაშტრა (IN) 

(72) შირიშკუმარ  კულკარნი (IN); 
სატიშ  კუმარ დალალი (IN); 
ჰარშალ ანილ ჯაჰაგირდარი (IN) 

(74) გიორგი მეიფარიანი 
(85) 2012 05 07 
(86) PCT/IN2010/000694, 2010 10 27 
(54) რიფაქსიმინის მყარი დისპერსია 
(57) წარმოდგენილია რიფაქსიმინის მყარი 
დისპერსია ფარმაცევტული კომპოზიციის სა-
ხით, რომელიც შეიცავს რიფაქსიმინს და ერთ 
ან მეტ ფარმაცევტულად მისაღებ მატარე-
ბელს, სადაც რიფაქსიმინს აქვს გაზრდილი 
ხსნადობა რიფაქსიმინის ეკვივალენტური რა-
ოდენობის ხსნადობასთან შედარებით, რომე-
ლიც არ არის მყარი დისპერსიის სახით, რიფა-
ქსიმინის სისტემური აბსორბციის გაზრდის 
გარეშე. 
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი 
                   30 დამოკიდებული 
________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13608 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/57 
A 61 K 45/06 
A 61 P 15/00 

(21) AP 2013 013608 (22) 2013 03 22 
(31) 61/614,785; 12160956.4 
(32) 2012 03 23; 2012 03 23 
(33) US; EP 
(71) პრეგლემ ეს ა (CH) 

შემინ დუ პრე-ფლერი 3, პლან-ლი-ვატ 
CH-1228 ჟენევა (CH) 

(72) ჟან-პიერ გოტლანდი (CH); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ვალირი ბოჟაკი (FR); 
ერნესტ ლიუმაე (CH) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2014 10 23 
(86) PCT/IB2013/052274, 2013 03 22 
(54) გინეკოლოგიური დაავადებების  

მკურნალობა 
(57) გინეკოლოგიური დაავადებების სამკურ-
ნალო კომბინაცია შეიცავს 5-20 მგ ულიპრის-
ტალის ან მისი მეტაბოლიტის შემცველ პერო-
რალურ კომპოზიციას და 0,1-20 მგ ულიპრის-
ტალის ან მისი მეტაბოლიტის შემცველ ვაგი-
ნალურ რგოლს. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
                  8 დამოკიდებული 
________________________________________ 
 

ganyofileba B 
 
B 01 
 
(10) AP 2017 13095 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 01 D 53/14 
B 01 D 53/50 
C 01 B 17/05 

(21) AP 2011 013095 (22) 2011 10 28 
(31) 61/408,420 
(32) 2010 10 29 
(33) US 
(71) მეკს, ინკ. (US) 

14522 საუს აუთერ ფორთი დრაივი,  
ჩესტერფილდი, მისური 63017, (US) 

(72) ერნესტო ვერა-კასტანედა (US) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2013 05 23 
(86) PCT/US2011/058314, 2011 10 28 
(54) გოგირდის დიოქსიდის  

რეგენერაციული აღდგენა  
გამონაბოლქვი აირებიდან 

(57) მოცემული გამოგონება ეხება გამონა-
ბოლქვი აირებიდან მინარევების სელექტიურ 
გამოყოფას. უფრო კონკრეტულად, წინამ-
დებარე გამოგონების ზოგიერთი ვარიანტი 
ეხება გამონაბოლქვი აირებიდან გოგირდის 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

დიოქსიდის სელექტიურ გამოყოფასა და 
აღდგენას გოგირდის დიოქსიდის აბსორბცია/ 
დესორბციის ხერხით, რომელშიც იყენებენ 
ბუფერულ აბსბორბციულ წყალხსნარს, რო-
მელიც შეიცავს გარკვეულ სუსტ არაორგა-
ნულ ან ორგანულ მჟავას ან მათ მარილებს, 
უპირატესად პოლიპროტონულ კარბონმჟა-
ვებს ან მათ მარილებს გამონაბოლქვი აირები-
დან გოგირდის დიოქსიდის სელექტიურად 
გამოსაყოფად. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
ჟანგვის ინჰიბიტორი. აბსორბციული ხსნარის 
რეგენერაცია შეიძლება მოიცავდეს ინტეგრი-
რებულ გოგირდის დიოქსიდის დესორბერსა 
და სითბოს სატუმბ სისტემას გაუმჯობესებუ-
ლი ენერგეტიკული ეფექტურობის უზრუნ-
ველსაყოფად. წინამდებარე გამოგონების სხვა 
ვარიანტები ეხება გამონაბოლქვი აირებიდან 
გოგირდის დიოქსიდისა და აზოტის ოქსი-
დების (NOx) ერთდროულად გამოყოფისა და 
გოგირდის დიოქსიდის აღდგენის ხერხს, 
ხერხი იყენებს წყლის აბსორბციულ ხსნარს, 
რომელიც დამატებით შეიცავს ლითონის 
ხელატებს, რათა მოხდეს გოგირდის დიოქ-
სიდისა და NOx-ის აბსორბცია აირიდან და 
NOx-ის შემდგომი შემცირება აზოტის წარ-
მოქმნით. წინამდებარე გამოგონების კიდევ 
ერთი ვარიანტი ეხება აბსორბციულ ხსნარში 
სულფატის მარილის შემცველობის კონცენტ-
რაციის კონტროლის ხერხს ნაწილობრივი 
კრისტალიზაციისა და სულფატის მარილის 
კრისტალების მოცილების საშუალებით. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
 14 დამოკიდებული 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2017 13508 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 401/04 
A 61 K 31/44 
A 61 P 25/00 

(21) AP 2012 013508 (22) 2012 11 28 
(31) 61/564,537; 13/478,361 
(32) 2011 11 29; 2012 05 23 
(33) US; US 
(71) ჰელსინ ჰელთქეა სა (CH) 

ვია პიან სკაიროლო 9, CH-6912 ლუგანო /  
პაცალო (CH) 

(72) ლუკა ფადინი (CH); 
პეტერ მანინი (CH); 
კლაუდიო პიეტრა (IT); 
კლაუდიო ჯულიანო (IT); 
ემანუელა ლოვატი (IT); 
რობერტა კანელა (IT); 
ალესიო ვენტურინი (IT); 
ვალენტინო ჯ. სტელა (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2014 06 26 
(86) PCT/US2012/066778, 2012 11 28 
(54) ჩანაცვლებული 4-ფენილ-პირიდი- 

ნები NK-1 რეცეპტორით განპირო- 
ბებული დაავადებების სამკურნალოდ  

(57) გამოგონება ეხება 4-ფენილ პირიდინულ 
ნაერთებს, მათ კომპოზიციებს და მიღების 
ხერხებს. ასევე, ამ ნაერთების გამოყენებას 
ნეიროკინინის (NK1) რეცეპტორით განპი-
რობებული დაავადებების პროფილაქტიკის 
და/ან მკურნალობისთვის. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი  
 14 დამოკიდებული 
ფიგურა: 1 
________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13934 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 413/14 
C 07 D 413/04 
C 07 D 417/14 
A 61 K 31/506 
A 61 P 35/00 

(21) AP 2014 013934 (22) 2014 03 12 
(31) 61/892,131; 61/783,210 
(32) 2013 10 17; 2013 03 14 
(33) US; US 
(71) ნოვარტის აგ (CH) 

ლიხტშტრასე 35, CH-4056, ბაზელი (CH) 
(72) თომას რეიმონდ კაფერო (US); 

ჟუოლიანგ ჩენი (CN); 
იანგ შინ ჩო (KR); 
აბრან ქ. კოსტალესი (US); 
ჯულიან როი ლეველი (GB); 
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განგ ლიუ (CN); 
ჯეიმს რ. მენინგი (US); 
მარტინ სენდზიკი (DE); 
სინთია შაფერი (US); 
მიქაელ დევიდ შალცი (US); 
ჯეიმს სატონი (US); 
იაპინგ ვანგი (CN); 
ქიან ჟაო (CN) 

(74) ალექსანდრე ქართველიშვილი  
(85) 2015 09 14 
(86) PCT/IB2014/059695, 2014 03 12 
(54) 3-პირიმიდინ-4-ილ-ოქსაზოლიდინ- 

2-ონები, როგორც მუტანტ IDH-ის  
ინჰიბიტორები 

(57) გამოგონება ეხება 3-პირიმიდინ-4-ილ-ოქ-
საზოლიდინ-2-ონის ნაერთებს, ფორმულით 
(I),  

(I) 
მათ ფარმაცევტულად მისაღებ მარილებს, მათ 
შემცველ კომპოზიციებს და ასეთი კომპოზი-
ციების გამოყენებას კიბოს მკურნალობისას, 
ნეომორფული აქტიურობის მქონე IDH-ის 
მუტანტური პროტეინების ინჰიბირებისთვის. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
 37 დამოკიდებული 
________________________________________ 
 
(10) AP 2017 13685 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 471/04 
A 61 K 31/506 
A 61 K 31/444 
A 61 P 31/16 

(21) AP 2012 013685 (22) 2012 08 01 
(62) 61/513,793 2011 08 01 (US) 
(31) 61/513,793 
(32) 2011 08 01 
(33) US 
(71) ვერტექს ფარმასიუთიკალზ  

ინქორფორეითიდ (US) 
50 ნორთერნ ევენიუ,15თ ფლორ,  
ბოსტონი, მასაჩუსეტსი 02210 (US) 

(72) პოლ, ს. ჩარიფსონი (US); 
მაიკლ, პ. კლარკი (US); 
უპულ კ. ბანდარაჯე (US); 
რენდი,ს. ბეტილი (US); 
მაიკლ, ჯ. ბოიდი (CA); 
იოანა დეივისი (RO); 

ჰუნბო დენი (CN); 
ჯონ პ. დაფი (US); 
ლიუკ, ჯ. ფარმერი (CA); 
ჰუაი გაო (CN); 
ვენქსინ გუ (CN); 
ჯოზეფ, მ. კენედი (US); 
ბრაიან ლედფორდი (US); 
მარკ ვ. ლედებური (US); 
ფრანსუა მალტე (CA); 
ემანუელე პეროლა (IT); 
ტიანშენ ვანი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2014 12 26 
(86) PCT/US2012/049097, 2012 08 01 
(54) გრიპის ვირუსების რეპლიკაციის 

ინჰიბიტორები 
(57) ნაერთი ფორმულით (IV),  

 
რომლის Z1, Z2, X1, X2, Q, R1, R2, R3, R4, R5 
ჩამნაცვლებლების მნიშვნელობები მოყვანი-
ლია გამოგონების ფორმულაში, ან მისი 
ფარმაცევტულად მისაღები მარილი, ფარმა-
ცევტული კომპოზიცია მათ საფუძველზე და 
გამოყენება ვირუსული ინფექციის სამკურნა-
ლო საშუალების დასამზადებლად. 
მუხლები:  10 დამოუკიდებელი 
 34 დამოკიდებული 
ცხრილი:  4 
ფიგურა:  2 
________________________________________ 
 
C 09 
 
(10) AP 2017 13661 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 09 K 5/04 
(21) AP 2013 013661 (22) 2013 05 08 
(31) 61/645,697 
(32) 2012 05 11 
(33) US 
(71) ეკო დ'გას ას (NO) 

პოსტბოქს 388, N-8401 სორტლანდი (NO) 
(72) ჩარლზ, პ. მაკენა (ES) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2014 12 10 
(86) PCT/NO 2013/050083, 2013 05 08 
(54) გამაცივებელი აირის კომპოზიცია 

(IV) 
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(57) გამოგონება განეკუთვნება გამაცივებელ 
კომპოზიციებს, რომლებიც გამოიყენება გამ-
თბობ და გამაცივებელ მოწყობილობებში, 
კერძოდ ინვერტორულ ჰაერის კონდინციონე-
რებში /გამთბობ ტუმბოებში. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 1 დამოკიდებული 
ცხრილი:  1 
________________________________________ 
 

ganyofileba F 
 
F 02 
 
(10) AP 2017 13855 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 02 F 3/00 
(21) AP 2015 013855 (22) 2015 06 12 
(71) მარლენ აბრამიშვილი (GE) 

თავისუფლების ქ. 7, 6200, ქობულეთი (GE) 
(72) მარლენ აბრამიშვილი (GE) 
(54) შიგა წვის ძრავას დგუში 
(57) დგუში 1 შეიცავს თავს 2, ღარაკებს 3 აირ 
და ზეთმამჭიდროებელი რგოლებისათვის, 
ნახვრეტს 4 დგუშის თითისათვის და დგუშის 
კალთობს 6, რომლის ზედაპირზე შესრულე-
ბულია, სულ მცირე, ორი ამონაჩარხი 7, ამას-
თან, თითოეული ამონაჩარხის ძირი 8 კონუ-
სური ზედაპირებით 9 შეერთებულია კალთო-
ბის ზედაპირთან. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა: 2 

 
________________________________________ 
 
F 03 
 
(10) AP 2017 14065 A (51) Int. Cl. (2006) 

F 03 D 3/02 
(21) AP 2016 014065 (22) 2016 02 22 
(71) თამაზ შიოშვილი (GE) 

ირ. აბაშიძის ქ. 46, ბ. 17, 0179,  
თბილისი (GE) 

(72) თამაზ შიოშვილი (GE) 
 

(54) ქარის ენერგიის მიმღები  
მოწყობილობა 

(57) მოწყობილობა შეიცავს მართკუთხა კორ-
პუსში 2 მოთავსებულ ორ როტორს ფრთებით 
3 და მათ წინ დაყენებულ ქარის ნაკადის 
მანაწილებელს 1. ამასთან, კორპუსის წინა 
კედელი ნაკადის მხრიდან ფარავს როტორე-
ბის ნახევარ ნაწილს, ხოლო კორპუსის უკანა 
კედელი 5 ფარავს როტორების 50 - 58%-ს, 
კორპუსის გვერდითი კედლები 4 კი განლაგე-
ბულია ფრთიანი როტორების მიმართ ტანგენ-
ციურად, ხოლო კორპუსის უკანა კედელი მომ-
რგვალებულია ფრთიანი როტორების პარა-
ლელურად, ამასთან, კორპუსის ჰორიზონტა-
ლური ზედა და ქვედა კედლები 6 შიგა მხრი-
დან 7 შესრულებულია ამოზნექილად, ხოლო 
გარეთა მხრიდან 8 - სწორად. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  3 

 
ფიგ. 1 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ფიგ.  1 

 
 #6  2017 03 27 

 
7 



                                                    
 
 

gamogonebebi 

ganyofileba H 
 
H 01 
 
(10) AP 2017 14017 A (51) Int. Cl. (2006) 

H 01 L 21/66 
G 01 R 31/66 

(21) AP 2015 014017 (22) 2015 12 23 
(71) ამირან  ბიბილაშვილი (GE) 

ა. წერეთლის გამზ. 97, ბ. 57, 0119, 
თბილისი (GE); 
ნუგზარ დოლიძე (GE) 
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 24, ბ. 21, 0179,  
თბილისი (GE) 

(72) ამირან  ბიბილაშვილი (GE); 
ნუგზარ დოლიძე (GE) 

(54) ნახევარგამტარ-დიელექტრიკის  
გამყოფ საზღვარზე ენერგეტიკული  
დონის განსაზღვრის   ხერხი 

(57) ხერხი ითვალისწინებს მეტალ-დიელექ-
ტრიკ-ნახევარგამტარის სტრუქტურაზე გამ-
დიდრების ძაბვის მოდებას, აზოტის გათხევა-
დების ტემპერატურამდე სტრუქტურის გაცი-
ვებას, შემდეგ ინვერსიული ძაბვის მოდებას 
და ინფრაწითელი მონოქრომატული სინათ-
ლით   დასხივებას. გამყოფ საზღვარზე ენერ-
გეტიკული დონის ჩაწოლის სიღრმე განი-
საზღვრება ფოტოდენის გაზომვით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა:  9 
________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(11) P 2017 6644 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 N 25/04 
A 01 N 25/18 
A 01 N 25/20 
A 01 N 25/34 
A 01 N 53/00 

(10) AP 2016 13630 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2013 013630 
(22) 2013 05 14 
(24) 2013 05 14 
(31) 12168250.4 
(32) 2012 05 16 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/059917, 2013 05 14 
(73) ბაიერ კროპსაიენს აგ (DE) 

ალფრედ-ნობელ-შტრ. 50, 40789,  
მონჰაიმი (DE) 

(72) იოჰან კიილსტრა (DE); 
ფრანსუა აკლე (FR); 
ჟოზე ბერნი (FR); 
ჟან-ლიუკ ჰაინრიხი (FR) 

(74) გიორგი ქართველიშვილი 
(54) ინსექტიციდური წყალი-ზეთში 

(წ/ზ) ფორმულაცია 
________________________________________ 
 
A 23 
 
(11) P 2017 6646 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 23 F 3/08 
(10) AP 2016 13836 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2013 013836 
(22) 2013 03 01 
(24) 2013 03 01 
(31) a2013 0017 
(32) 2013 01 30 
(33) AZ 
(86) PCT/AZ2013/000002, 2013 03 01 
(73) არიფ მირჯალალ ოღლი ფაშაევი (AZ) 

უზეირა გაჯიბეკოვის ქ. 27, ბ. 4,  
ბაქო, 1000 (AZ); 
აბდოლბარი რეზა ოღლი გოზალი (AZ) 
ა. სალამზადეს ქ. 7, ბ. 185, ბაქო (AZ); 
ტელმან ინაიატ ოღლი ნიზამოვი (AZ) 
ჯავადხანის ქ. 21, ბ. 27, ბაქო, 1102 (AZ); 
აკიფ ასკერ ოღლი ასკეროვი (AZ) 
ა. ალიევის ქ. 26, ბ. 650, ბაქო, 1033 (AZ); 
ენვერ ისა ოღლი ისაევი (AZ) 
მარდაქიანის დასახლება 407/1451,  
ბაქო (AZ); 

 
 
 
აკპერ ალინაზარ ოღლი ალიევი (AZ) 
ჯორატის დასახლება, 232, სუმგაიტი,  
5000, (AZ); 
ანარ ტელმან ოღლი ნიზამოვი (AZ) 
ჯავადხანის ქ.21, ბ.27, ბაქო 1102 (AZ) 

(72) არიფ მირჯალალ ოღლი ფაშაევი (AZ); 
აბდოლბარი რეზა ოღლი გოზალი (AZ); 
ტელმან ინაიატ ოღლი ნიზამოვი (AZ); 
აკიფ ასკერ ოღლი ასკეროვი (AZ); 
ენვერ ისა ოღლი ისაევი (AZ); 
აკპერ ალინაზარ ოღლი ალიევი (AZ); 
ანარ ტელმან ოღლი ნიზამოვი (AZ) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) ჩაის ფერმენტაციის ხერხი 
________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2017 6639 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/54 
(10) AP 2016 12625 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2010 012625 
(22) 2010 08 17 
(24) 2010 08 17 
(31) 61/234,617 
(32) 2009 08 17 
(33) US 
(86) PCT/US2010/045816, 2010 08 17 
(73) ინტელლიკინ ლლკ (US) 

10931 ნორთ ტორი ფაინს როუდ, სუიტ  
103, ლა ჯოლა, კალიფორნია 92037 (US) 

(72) პინგდა რენი (CN); 
იი ლიუ (US); 
ლიანშენგ ლი (CN); 
კატრინა ჩანი (US); 
ტროი ედვარდ უილსონი (US); 
საიმონ ფრეიზერ კემპბელი (GB) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ჰეტეროციკლური ნაერთები და  

მათი გამოყენება 
________________________________________ 
 
(11) P 2017 6640 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/40 
A 61 K 31/167 
A 61 K 31/4704 
A 61 K 45/06 
A 61 K 9/14 
A 61 M 15/00 
A 61 K 9/00 

(10) AP 2016 13251 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2012 013251 
(22) 2012 03 05 
(24) 2012 03 05 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

(31) 1103770.2; 1202256.2 
(32) 2011 03 04; 2012 02 09 
(33) GB; GB 
(86) PCT/GB2012/050478, 2012 03 05 
(73) სოსეი არ ენდ დი ლტდ (GB) 

2 როიალ კოლეჯ სტრიტ ლონდონ  
NW1 0WH (GB) 

(72) სიუზან სნეიპი (GB); 
რობერტ ტენსლი (GB) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) გლიკოპიროლატის გამოყენება 

ტაქიკარდიის სამკურნალოდ 
________________________________________ 
 
(11) P 2017 6649 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/135 
A 61 K 31/192 

(10) AP 2016 13908 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2014 013908 
(22) 2014 02 06 
(24) 2014 02 06 
(31) MI2013A000210 
(32) 2013 02 14 
(33) IT 
(86) PCT/EP2014/052342, 2014 02 06 
(73) ლაბორატორიოს მენარინი სა (ES) 

ალფონსო XII, 587, E-08918  
ბადალონი (ES) 

(72) რეინჰარდ შმიცი (DE); 
ტობიას კოლი (DE) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) დექსკეტოპროფენის და ტრამადო- 

ლის შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

________________________________________ 
 
(11) P 2017 6650 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/255 
(10) AP 2016 13604 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2013 013604 
(22) 2013 03 15 
(24) 2013 03 15 
(31) 61/614,142 
(32) 2012 03 22 
(33) US 
(86) PCT/US2013/032539, 2013 03 15 
(73) მერიალ ლიმიტიდ (US) 

3239 სეტელაიტ ბულვარ, დულუტი, 
ჯორჯია 30096 (US) 

(72) ჯოის პრიჩარდი (US); 
ტეზომ მებატსიონი (US); 
მიშელ ბიუბლო (FR) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) მარეკის დაავადების მოდიფიცირე- 

ბული ვირუსი და ვაქცინები მის  
საფუძველზე 

________________________________________ 
 

(11) P 2017 6642 B (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 39/295 
A 61 P 31/04 
A 61 P 31/12 

(10) AP 2016 13552 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2013 013552 
(22) 2013 01 17 
(24) 2013 01 17 
(31) 12/50,464 
(32) 2012 01 17 
(33) FR 
(86) PCT/FR2013/050106, 2013 01 17 
(73) სანოფი პასტერი (FR) 

2 ავენიუ დიუ პონტ პასტერი, F-69367  
ლიონ სედექსი 07 (FR) 

(72) ლანდრი ბერტოქსი (FR); 
იზაბელ შაკორნაკი (FR); 
ალენ ფრანკონი (FR); 
ჯინ-ფრანკუა ჰო (FR); 
სანდრინ ლენტშ გრაფი (FR) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ალუმინის ოქსიჰიდროქსიდზე 

ადსორბირების უნარიანი, სულ მცირე,  
ორი ანტიგენის შემცველი ვაქცინის 
 ფორმულირების ხერხი 

________________________________________ 
 
(11) P 2017 6648 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 47/20 
A 61 K 9/14 
A 61 K 31/57 
A 61 P 15/00 
A 61 P 15/18 

(10) AP 2016 13848 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2013 013848 
(22) 2013 11 07 
(24) 2013 11 07 
(31) 1260605 
(32) 2012 11 08 
(33) FR 
(86) PCT/FR2013/052671, 2013 11 07 
(73) ლაბორატუარ ხრა-ფარმა (FR) 

15 რიუ ბერანჟე პარიზი F-75003  
საფრანგეთი (FR) 

(72) ფლორიან ბატტიუნი (FR); 
პიერ-ივ ჟუვენი (FR); 
ჟერომ ეკი (FR); 
ოდე კოლენი (FR) 

(74) ლილიანა დარახველიძე 
(54) პროგესტერონის რეცეპტორის  

სელექტიური მოდულატორის  
შემცველი თანამიკრონიზაციის  
პროდუქტი 

________________________________________ 
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gamogonebebi 

ganyofileba B 
 
B 08 
 
(11) P 2017 6647 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 08 B 3/04 
(10) AP 2016 13839 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2013 013839 
(22) 2013 09 09 
(24) 2013 09 09 
(31) 61/721,298 
(32) 2012 11 01 
(33) US 
(86) PCT/US2013/058775, 2013 09 09 
(73) სპექტრა სისტემს კორპორეიშნ (US) 

321 ს.მაინ სთრით, სიუით 102, პროვიდენს,  
RI 02903 (US) 

(72) ნაბილ, მ. ლავანდი (US) 
(74) ლარისა ამირხანიანი 
(54) ბანკნოტების და დაცული  

დოკუმენტების ზეკრიტიკული სითხით  
გაწმენდა 

________________________________________ 
 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(11) P 2017 6645 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 B 2/26 
B 28 B 1/08 

(10) AP 2016 13781 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2015 013781 
(22) 2015 04 01 
(24) 2015 04 01 
(73) მარინა ჯავახიშვილი (GE) 

ბუდაპეშტის ქ. 6, ბ. 37, 0160,  
თბილისი (GE); 
ვახტანგ ლოლაძე (GE) 
ბახტრიონის ქ., კორპ. I, ბ. 13, 0194,  
თბილისი (GE); 
გოგუცა სულთანიშვილი (GE) 
ლ. ბოცვაძის ქ. 2ა, 0179, თბილისი (GE); 
ვლადიმერ ლოლაძე (GE) 
ბახტრიონის ქ., კორპ. I, ბ. 13, 0194,  
თბილისი (GE) 

(72) მარინა ჯავახიშვილი (GE); 
ვახტანგ ლოლაძე (GE); 
გოგუცა სულთანიშვილი (GE); 
ვლადიმერ ლოლაძე (GE) 

(54) მრავალშრიანი ბეტონის  
ნაკეთობის დამზადების ხერხი 

________________________________________ 
 

E 05 
 
(11) P 2017 6643 B (51) Int. Cl. (2006) 

E 05 B 29/00 
(10) AP 2016 13570 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2013 013570 
(22) 2013 02 14 
(24) 2013 02 14 
(31) 20120050; 20120051; 20120053 
(32) 2012 02 16; 2012 02 16; 2012 02 16 
(33) FI; FI; FI 
(86) PCT/FI2013/050174, 2013 02 14 
(73) აბლოი ოი (FI) 

ვაჰლფორშინკატუ 20, FI - 80100  
იონსუუ (FI) 

(72) პედერ ულჟენსი (FI) 
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) გასაღები და ცილინდრული  

ბალანსირული საკეტი 
________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 06 
 
(11) P 2017 6641 B (51) Int. Cl. (2006) 

G 06 Q 30/04 
G 06 Q 40/02 

(10) AP 2016 13534 A (44) 23(459)/2016 
(21) AP 2012 013534 
(22) 2012 12 28 
(24) 2012 12 28 
(31) 2011154492 
(32) 2011 12 30 
(33) RU 
(86) PCT/RU2012/001137, 2012 12 28 
(73) მაი პარტნერს ენდ გლობალ სტარს  

ინვესტმენტს (მპ&გსი) ლტდ (GB) 
ალემან, კორდერო, გალინდო ენდ ლი  
ტრასტ (ბვო) ლიმიტედ, A.R, 3175 როუდ  
ტაუნ, ტორტოლა, ბრიტანეთის 
ვირჯინიის კუნძულები (GB) 

(72) ილია ვლადიმიროვიჩ კლიგმანი (RU) 
(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ელექტრონული ჩეკებით ანგარიშ- 

სწორების სისტემა და ელექტრონული  
ჩეკების გამოშვების, გადარიცხვის,  
გადახდის და ვერიფიკაციის ხერხები 

________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(10) AU 2017 13975 U (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 G 15/00 
(21) AU 2015 013975 (22) 2015 12 03 
(71) გიორგი გელოვანი (GE) 

იოსებიძის ქ. 61, ბ. 8, 0160, თბილისი (GE); 
ვიქტორ ჩიხლაძე (GE) 
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქ., I კვარტ.,  
V კორპ., ბ. 189, 0113, თბილისი (GE); 
ნოდარ ჯავახიშვილი (GE) 
გლდანი ,,ა“ მკრ., კორპ. 54, ბ. 120, 0167,  
თბილისი (GE); 
იოსებ საური (GE) 
ვარკეთილის IV მკრ. კორპ. 13, ბ. 10, 0163,  
თბილისი (GE); 
მანანა კაიშაური (GE) 
მ.წინამძღვრიშვილის ქ. 65, 0102,  
თბილისი (GE) 

(72) გიორგი გელოვანი (GE); 
ვიქტორ ჩიხლაძე (GE); 
ნოდარ ჯავახიშვილი (GE); 
იოსებ საური (GE); 
მანანა კაიშაური (GE) 

(54) პირველი კატეგორიის სეტყვა- 
საშიშ ღრუბელზე ზემოქმედების  
ხერხი 

(57) პირველი კატეგორიის სეტყვასაშიშ ღრუ-
ბელზე ზემოქმედების ხერხი ითვალისწინებს 
რადიოექოს გამონაშვერის ქვეშ და ამავდრო-
ულად ღრუბლის ბირთვის ქვეშ აქტიური ზე-
მოქმედების რეაგენტის რაკეტებით შეტანას. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2  
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ganyofileba B 
 
B 60 
 
(10) AU 2017 13905 U (51) Int. Cl. (2006) 

B 60 D 1/12 
(21) AU 2015 013905 (22) 2015 08 07 
(71) ფრიდონ გოგიაშვილი (GE) 

ახალგაზრდობის გამზ. 56/5, 4600,  
ქუთაისი (GE); 
ისიდორე კაჭახიძე (GE) 
სოფ. დიდი ჯიხაიში, 3900, სამტრე- 
დია (GE); 
ომარ კიკვიძე (GE) 
რუსთაველის გამზ. 154 ბ. 15, 4600,  
ქუთაისი (GE) 

(72) ფრიდონ გოგიაშვილი (GE); 
ისიდორე კაჭახიძე (GE); 
ომარ კიკვიძე (GE) 

(54) გადასაბმელი მოწყობილობა 
(57) მოწყობილობა შეიცავს სატრანსპორტო 
საშუალების ერთ-ერთ სექციასთან დაკავში-
რებულ ღრუ ცილინდრულ კორპუსს 14 გვერ-
დებზე დამაგრებული ტორსული ხუფებით 18, 
მათზე მიბჯენითა და მათ შორის სრიალის 
შესაძლებლობით ჩასმულ დამწოლ დისკოებს 
12 და დისკოებს შორის მოთავსებულ დრეკად 
ელემენტს 13, ამასთან, ხუფების, დამწოლი 
დისკოებისა და დრეკადი ელემენტის ღერძულ 
ნახვრეტში გატარებულია ჭოკი 11 ერთ-ერთ 
ბოლოზე დამაგრებული კაკვით 10, რომელიც 
განრთვის შესაძლებლობით დაკავშირებუ-
ლია სატრანსპორტო საშუალების მეორე სექ-
ციაზე დამაგრებული ჭოკის 4 ერთ-ერთ ბო-
ლოზე არსებულ მარყუჟთან 3, გარდა ამისა, 
აღნიშნული კაკვი შესრულებულია ჩანგლის 
სახით განშტოებული ორი დაბოლოებით, 
რომელთაც აქვთ თანაღერძული ნახვრეტები 
მათში მოთავსებული თითით 7, რომელიც შეი-
ცავს ყურს 8 ერთ ბოლოზე და საფიქსაციო 
ნახვრეტს 9 მეორე ბოლოზე, ხოლო მარყუჟი 
წარმოადგენს ბუდეს 6 მასში მოთავსებული 
გამჭოლნახვრეტიანი სფეროთი 5, რომელიც 
აღნიშნული თითის მეშვეობით დაკავშირე-
ბულია კაკვთან. 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2  

 
 

ფიგ. 2 
________________________________________ 
 
B 65 
 
(10) AU 2017 14044 U (51) Int. Cl. (2006) 

B 65 B 3/00 
(21) AU 2016 014044 (22) 2016 01 26 
(71) გოჩა ფიფია (GE) 

ბუდაპეშტის ქ. 11, ბ. 55, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) გოჩა ფიფია (GE) 
(74) ალექსანდრე კვერნაძე 
(54) კონტეინერი სასმელებისათვის 
(57) კონტეინერი ალკოჰოლური სასმელები-
სათვის წარმოადგენს მოცულობას 1 ხვრე-
ლით 3, ამასთან, კონტეინერი დამზადებულია 
მინისაგან და შეიცავს საცობს 4 ხვრელის 
დასახუფად, ხოლო საცობი აღჭურვილია 
ნახშირბადის დიოქსიდის აბსორბენტით 7. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2 
 

 
 

ფიგ. 1 
________________________________________ 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(10) AU 2017 14280 U (51) Int. Cl. (2006) 

E 04 B 2/14 
E 04 C 1/40 

(21) AU 2016 014280 (22) 2016 09 26 
(71) გურამ ქემერტელიძე (GE) 

საბურთალოს ქ. 30ა, ბ. 46, 0160,  
თბილისი (GE) 

(72) გურამ ქემერტელიძე (GE) 
(54) თბილი, ღრუ კედელი 
(57)  კედელი შეიცავს შიგა და გარე ბეტონის 
ფენებს 1 და 2 და მათ შორის გამჭოლ არხს, 
რომელიც შექმნილია კედლის მასივში სიღ-
რუეწარმომქმნელი ელემენტებით - მოსახსნე-
ლი ან მოუხსნელი პლასტმასის მილებით 3, 
რომლებიც განლაგებულია კედელში ჰორი-
ზონტალურად ან ვერტიკალურად, მიჯრით, 
მთელ სიგრძეზე, კედლის შუაში და მისი 
სისქე შეადგენს არანაკლებ კედლის სისქის 
ნახევარს. უკიდურეს ზედა და ქვედა მილებზე 
განთავსებულია თბოსაიზოლაციო მასალის, 
მაგალითად, ქაფპლასტის ზოლები 4. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2 

 
ფიგ. 2 

________________________________________ 
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sasargeblo modelebi 

 
 
 
 

ganyofileba A 
 
A 01 
 
(11) U 2017 1931 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 G 9/02 
(10) AU 2016 14208 U (44) 23(459)/2016 
(21) AU 2016 014208 
(22) 2016 07 15 
(24) 2016 07 15 
(73) ოლგა ბულატოვიჩ (GE) 

ბახტრიონის ქ. 9, ბ. 2, 0194, თბილისი (GE) 
(72) ოლგა ბულატოვიჩ (GE) 
(54) კონტეინერი მცენარეთა ნერგების  

გამოსაყვანად 
________________________________________ 
 
A 21 
 
(11) U 2017 1932 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 21 C 9/06 
(10) AU 2016 14209 U (44) 23(459)/2016 
(21) AU 2016 014209 
(22) 2016 07 18 
(24) 2016 07 18 
(73) ომარ მარსაგიშვილი (GE) 

კრწანისის ქ. 3, კორპ. ,,ბ“, ბ. 2, 0114,  
თბილისი (GE) 

(72) ომარ მარსაგიშვილი (GE) 
(54) მოწყობილობა ხინკლის  

ფორმირებისთვის 
________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) U 2017 1929 Y (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/65 
A 61 K 31/63 
A 61 K 31/165 

(10) AU 2016 14066 U (44) 23(459)/2016 
(21) AU 2016 014066 
(22) 2016 02 23 
(24) 2016 02 23 
(73) მიხეილ ყარაშვილი (GE) 

ი. მეუნარგიას ქ. 26, 0101, თბილისი (GE) 
(72) მიხეილ ყარაშვილი (GE) 
(54) კანის ჩირქოვანი დაავადებების, 

ინფიცირებული ჭრილობებისა და  
ტროფიკული წყლულების სამკურნალო  
მალამო 

________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

ganyofileba B 
 
B 01 
 
(11) U 2017 1930 Y (51) Int. Cl. (2006) 

B 01 J 19/00 
B 01 J 19/18 

(10) AU 2016 14127 U (44) 23(459)/2016 
(21) AU 2016 014127 
(22) 2016 04 27 
(24) 2016 04 27 
(73) თემურ ჩახუნაშვილი (GE) 

ფანასკერტელის ქ., კორპ. 17, ბ. 15, 0194,  
თბილისი (GE); 
თეიმურაზ როყვა (GE) 
ვაჟა-ფშაველას V კვარტ., კორპ. 1, ბ. 32,  
0186, თბილისი (GE); 
ჟიული ქებაძე (GE) 
ნუცუბიძის III მკრ., II კვარტ., კორპ. 2,  
ბ. 69, 0186, თბილისი (GE); 
ზინაიდა ვაწაძე (GE) 
გიორგი ბრწყინვალეს ქ. 25, ბ. 34, 0153,  
თბილისი (GE) 

(72) თემურ ჩახუნაშვილი (GE); 
თეიმურაზ როყვა (GE); 
ჟიული ქებაძე (GE); 
ზინაიდა ვაწაძე (GE) 

(54) სარეაქციო აპარატი მაღალი  
აგრესიულობის მქონე ხსნარებში  
ქიმიური პროცესების ჩასატარებლად 

________________________________________ 

sasargeblo modelis patentebi 
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(10) AD 2017 929 S (51) 09-01 
(21) AD 2016 000929 (22) 2016 10 19  
(28) 1 
(71) გოჩა ფიფია (GE) 

ბუდაპეშტის ქ. 11. ბ. 55, 0160, თბილისი (GE) 
(72) გოჩა ფიფია (GE) 
(74) ალექსანდრე კვერნაძე  
(54) დეკორატიული ჭურჭელი სასმელებისთვის  
(55)   

1  
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dizainebi 
 

ganacxadebi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

(10) AD 2017 925 S (51) 09-03 
(21) AD 2016 000925 (22) 2016 09 23  
(28) 2 
(31) 2016-006565; 2016-006495 
(32) 2016 03 25; 2016 03 25  
(33) JP; JP 
(71) კიბ კორპორეიშენ (JP) 

უორლდ ტრეიდ სენტერ ბლდგ., 4-1, ჰამამაცუ-ჩო 2-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო (JP) 
(72) ეიზო ოგურა  (JP) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(54) 1.-2. კოლოფი  
(55)   

1.1  1.2   
 
 

1.3  1.4  1.5   
 
 
 

2.1  2.2   
 
 

2.3  2.4  2.5   
 

__________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 

 
 
(11) D 2017 701 S (51) 06-07 
(10) AD 2016 922 S (44) 23(459)/2016 
(21) AD 2016 000922 
(22) 2016 08 23 
(24) 2016 08 23 
(28) 1 
(18) 2021 08 23 
(73) ირაკლი კირცხალია (GE) 

მე-4 ქ., ბ. 8, სოფ. ჩარდახი, 3300,  
მცხეთა (GE) 

(72) ირაკლი კირცხალია (GE) 
(54) სურათის ჩარჩო 
_________________________________________ 
 
(11) D 2017 702 S (51) 07-06 
(10) AD 2016 923 S (44) 23(459)/2016 
(21) AD 2016 000923 
(22) 2016 08 23 
(24) 2016 08 23 
(28) 2 
(18) 2021 08 23 
(73) ირაკლი კირცხალია (GE) 

მე-4 ქ., ბ. 8, სოფ. ჩარდახი, 3300,  
მცხეთა (GE) 

(72) ირაკლი კირცხალია (GE) 
(54) 1.-2. ხელსახოცების ჩასადები 
_________________________________________ 
 

registrirebuli dizainebi 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 

 
(11) D 2017 700 S (51) 11-02 
(21) AD 2017 000943 (22) 2017 02 14 
(24) 2017 02 14 
(28) 4  
(18) 2022 02 14  
(73) რუდოლფ ასატუროვი (GE) 

წყნეთის ქ., კორპ. 14, ბ. 38, 0162, თბილისი (GE)  
(72) რუდოლფ ასატუროვი (GE) 
(54) 1.-4. დეკორატიული ნაკეთობა  
(55)  

 

1.1  1.2  
 
 
 

 2  3  4  
__________________________________________________ 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
dizaini 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis saape-

lacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(260) AM 2017 84179 A 
(210) AM 84179 
(220) 2015 10 12 
(310) 86/597,155 
(320) 2015 04 14 
(330) US 
(731) ეიჩ პი ჰიულეტ პაკარდ გრუპ ლლკ  

11445 კომპაქ სენტერ დრაივ უესტი,  
ჰიუსტონი, ტეხასი 77070, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.02, 27.05.17, 27.05.23 
(511)     
9 – სამეცნიერო, ფოტოგრაფიული, კინემატო-
გრაფიული, ოპტიკური და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვე-
ბის, დარეგულირების ან მართვის ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ხმის და გამოსახუ-
ლების ჩამწერი, გადამცემი, ან აღმწარმოებე-
ლი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მა-
ტარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კალკუ-
ლატორები, საანგარიშო მანქანები, მოწყობი-
ლობა ინფორმაციის დამუშავებისთვის, კომ-
პიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერის აპარატული სა-
შუალებები და პროგრამული უზრუნველყო-
ფა; აპარატურა მონაცემების დამუშავებისთ-
ვის; კომპიუტერები; კომპიუტერის აპარატუ-
ლი საშუალებები; კომპიუტერის სერვერები; 
ქსელური სერვერები; ინტერნეტ-სერვერები; 
კომპიუტერის ქსელური მოწყობილობა და სა-
კომუნიკაციო მოწყობილობა; კომპიუტერის 
ქსელური კონცენტრატორები (ჰაბები),  მარშ-
რუტიზატორები, კონტროლერები, კომუტა-
ტორები და უსადენო წვდომის წერტილები; 
კომპიუტერის  აპარატული  საშუალებები  მო- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაცემთა შენახვისთვის;  მონაცემთა შენახვის 
კომპიუტერული სერვერები; SAN-სერვერები 
(კომპიუტერული სერვერები მონაცემთა შე-
ნახვის სისტემებისთვის); კომპიუტერის აპა-
რატული საშუალებები მონაცემთა ქსელური 
საცავებისთვის; კომპიუტერის აპარატურული 
საშუალებები და საკომუნიკაციო მოწყობი-
ლობა  მონაცემთა შენახვის სიტემებისთვის; 
მოწყობილობა დისკების სარეზერვო ასლების 
გადაღებისთვის; დისკომაბრუნები, მაგროვებ-
ლები დისკებზე; დისკომაბრუნების, დისკებზე 
მაგროვებლების და დისკომაბრუნებისთვის 
კორპუსის მასივები (მატრიცები); კონტროლე-
რები  დამოუკიდებელი დისკების მასივებისთ-
ვის (მატრიცებისთვის) სიჭარბით (RAID-კონ-
ტროლერები); მთავარი კომპიუტერის სალტის 
ადაპტერები; კომპიუტერის აპარატული საშუ-
ალებების, კომპიუტერის პერიფერიული მოწ-
ყობილობის და პროგრამული ოპერაციული 
სისტემების შემცველი  მონაცემთა შენახვის 
სისტემები; გაერთიანებული კომპიუტერის, 
აპარატული საშუალებების და პროგრამული 
უზრუნველყოფის შემცველი ინტეგრირებული 
IT-სისტემები მონაცემთა შენახვისთვის და 
ქსელური აპარატული საშუალებები და პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; მოდულური IT-სის-
ტემები; კომპიუტერის პერიფერიული მოწყო-
ბილობა; ციფრული ტაბლოების სისტემები, 
ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლოები, 
ციფრული მედიასისტემები; დამხსომებელი 
მოწყობილობები მაგნიტურ ლენტზე, მაგნი-
ტური ლენტის ბლოკები კომპიუტერებისთვის, 
ჩაუწერელი ლენტები  კომპიუტერული მონა-
ცემების შენახვისთვის; მეხსიერების მიკრო-
სქემები; ნახევრად გამტარები, საბეჭდი პლა-
ტები, ინტეგრალური სქემები და ელექტრონუ-
ლი სქემის კომპონენტები, ელექტრონული კო-
მპონენტები; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერის ოპერაციული სი-
სტემები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა და პროგრამულ-აპარატული საშუა-
ლებები, ჩაშენებული პროგრამები კომპიუტე-
რის აპარატული საშუალებების და პერიფე-
რიული მოწყობილობის მუშაობისთვის; სერ-
ვისული პროგრამული უზრუნველყოფა; ქსე-

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

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

ლური პროგრამული უზრუნველყოფა; ღრუბ-
ლოვანი  პროგრამული უზრუნველყოფა; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა ბაზე-
ბისთვის, მონაცემთა დამუშავების და შენახ-
ვის ცენტრისთვის  და მონაცემთა საცავების-
თვის; პროგრამული უზრუნველყოფა მონა-
ცემთა შენახვისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ვირტუალიზაციისთვის; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუ-
ტერების, კომპიუტერული სერვერების და მო-
ნაცემთა შენახვის მოწყობილობების კონფი-
გურაციისთვის, ინიციალიზაციისთვის,  მუშა-
ობის მომზადებისთვის, გამოყენებისთვის, გა-
ფართოებისთვის, მოქმედებაში მოყვანისთვის, 
კონტროლისთვის, მართვისთვის და ვირტუა-
ლიზაციისთვის; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა კომპიუტერული ქსელების  
ექსპლუატაციისთვის, მართვისთვის, ავტომა-
ტიზაციისა და ვირტუალიზაციისთვის; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა  
პროგრამულად კონფიგურირებადი ქსელების-
თვის; ოპერაციული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, სისტემური პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ლოკალური ქსელებისთვის; ოპერა-
ციული პროგრამული  უზრუნველყოფა,  სის-
ტემური პროგრამული უზრუნველყოფა გლო-
ბალური ქსელებისთვის; კომპიუტერის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა  სხვადასხვა კომპი-
უტერული სისტემების, სერვერების და დამხს-
ომებელი მოწყობილობების შეერთებისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ღრუბლოვანი  
ინფრასტრუქტურის მართვისა და ავტომატი-
ზაციისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ღრუბლოვანი დანართების მუ-
შაობისათვის;   ღრუბლოვანი კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა კორპორატი-
ულ პროგრამულ  დანართებში, მონაცემთა ბა-
ზების მართვაში მონაცემთა ელექტრონულ 
შენახვაში გამოყენებისთვის; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა,  ღრუბლოვანი 
სერვისის, ქსელის და დანართების მწარმოებ-
ლურობის და ეფექტურობის მონიტორინგის-
თვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნვე-
ლყოფა  IT-მენეჯმენტისთვის, IT-ინფრასტრუ-
ქტურის მენეჯმენტისთვის, IT-ინფრასტრუქ-
ტურის დაშორებული მენეჯმენტისთვის, IT-
აქტივების და ინვენტარიზაციის მართვისათ-
ვის, ქსელური რესურსების ავტომატური აღ-
რიცხვისთვის, IT-პროცესების ავტომატიზა-
ციისთვის, IT-მოწყობილობების სიცოცხლის 
ციკლის მართვისათვის IT-უსაფრთხოებისთ-
ვის, IT-ანგარიშგებისთვის, და IT-პროგნოზი-
რებისთვის, IT-ინფრასტრუქტურის უწესივ-
რობების, მწარმოებლურობის, ფუნქციონირე-
ბის  დიაგნოსტიკისთვის/მონიტორინგისთვის 
და, აგრეთვე, პროგრამული უზრუნველყოფა 
IT-ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურებისთ-

ვის და საცნობარო IT-სამსახურებისთვის; კო-
მპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა მო-
ნაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოებისთვის; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებისთვის, ქსელებისთვის და კავ-
შირის ელექტრონული საშუალებებისთვის 
დაცვის უზრუნველსაყოფად; დანართების და 
ქსელების დაცვის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერული ქსელის წვდომის 
და ქსელური გრაფიკის ოპერაციების მონიტო-
რინგისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა დანართების უსაფრთხოების 
შეფასებისთვის; პროგრამული უზრუნველყო-
ფა მონაცემების და დოკუმენტების დაშიფ-
რვისა და გაშიფრვისთვის; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა კრიპტოგრაფიისთვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა კომპიუტერის მომხმა-
რებლების აუთენტიფიკაციისთვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა ინფორმაციის უსაფრ-
თხოებისადმი დადგენილი მოთხოვნების შეს-
რულების მონიტორინგისთვის, ანგარიშგების 
წარდგენისათვის, პროტოკოლირებისთვის და 
ანალიტიკისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა ინფორმაციის უსაფრთხოების მართვი-
სათვის და რისკების მართვისათვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა სარეზერვო ასლების 
გადაღებისათვის, აღდგენისთვის და მონაცემ-
თა დაარქივებისთვის; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა მონაცემთა დედუბლი-
კაციისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემთა ბაზების მართვისათვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გლობა-
ლურ კომპიუტერულ ქსელებში, მონაცემთა 
ბაზებში და/ან ქსელებში განთავსებული კონ-
ტენტის წაკითხვისა და შეფასებისთვის; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა და-
ნართების და მონაცემთა ბაზების  ინტეგრა-
ციისთვის; ინფორმაციის ძიების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერული საძიებო მექანიზმე-
ბისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა მო-
ნაცემთა ბაზებში ძიებისთვის; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა ბა-
ზების შექმნისათვის ინფორმაციის და მონა-
ცემების ძიების შესაძლებლობით; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა მონაცემთა კომპიუტერუ-
ლი საცავების ექსპლუატაციისთვის და ავ-
ტომატიზაციისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მონაცემთა დამუშავების და შენახ-
ვის ცენტრის ექსპლუატაციისთვის და ავტო-
მატიზაციისთვის; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მონაცემთა გადაცემისთვის, 
შენახვისთვის, დამუშავებისა და აღწარმოე-
ბისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა მონაცემთა ბაზებში და მონაცემთა 
საცავებში შენახული ინფორმაციის წვდომი-
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სათვის, მოთხოვნისა და ანალიზისათვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა ინფორმაციის 
და ცოდნის მართვისათვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა ბიზნეს-ანალიტიკისთვის, 
საქმიანი მონაცემების ანალიზის სისტემების-
თვის; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც რეალური დროის რეჟიმ-
ში უზრუნველყოფს ბიზნესის მართვის მონა-
ცემების ინტეგრირებულ ინტელექტუალურ 
ანალიზს სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებიდან 
ინფორმაციის გაერთიანების გზით; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა საქმიანი და დიდი მო-
ცულობის მონაცემების  ანალიტიკისთვის; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომლის დახმარებითაც ხდება კომპიუტერულ 
ქსელებში და ინტერნეტში შენახული არა-
სტრუქტურირებული, სუსტად სტრუქტურირე-
ბული და სტრუქტურირებული ინფორმაციის 
და მონაცემების დამუშავების ავტომატიზა-
ცია; პროგრამული უზრუნველყოფა ბიზნეს-
პროცესების ანალიტიკური შეფასებისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა კლიენტებთან 
ურთიერთობის მართვისათვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა კორპორატიული რესურსე-
ბის და რისკების მართვისათვის; პროგრა-
მული უზრუნველყოფა პროექტების მართვი-
სათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა დოკუ-
მენტების ბრუნვის მართვისათვის საქმისწარ-
მოების განხორციელების მიზნით; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ელექტრონული კომერ-
ციისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავების და გაფართოების საშუალებები; 
მობილური ინტერნეტისათვის და კლიენტების 
ინტერფეისებისთვის დანართების შექმნისათ-
ვის  პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშა-
ვების საშუალებები; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა დანართების ტესტირებისა და მიწო-
დებისთვის; პროგრამული უზრუნველყოფა 
დანართების და მოწყობილობების სიცოცხ-
ლის ციკლის მართვისათვის; პროგრამული 
უზრუნველყოფა პროგრამულად განსაზღვრა-
დი ინფრასტრუქტურისთვის; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც უზ-
რუნველყოფს ინტერნეტის მეშვეობით წვდო-
მას დანართებთან და მომსახურებასთან ვებ-
სისტემის ან პორტალის ინტერფეისის მეშ-
ვეობით; პროგრამული უზრუნველყოფა კომუ-
ნალური მომსახურების, ოპერაციების და ან-
გარიშების  ავტომატიზაციისა და მართვისათ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფა პროგრა-
მულ უზრუნველყოფაზე ლიცენზიების მარ-
თვისათვის. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური; ბიზნესის მართვასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; საქმიანი კონსულტა-
ციები საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფე-

როში; საქმიანი კონსულტაციები ბიზნეს-
პროცესების სრულყოფის და აუტსორსინგის 
სფეროში, საქმიანი კონსულტაციები კორპო-
რაციული არქიტექტურის სფეროში; IT-აუტ-
სორსინგი და საინფორმაციო ტექნოლოგიე-
ბის სფეროში პროექტებისთვის საინფორმა-
ციო პერსონალის შერჩევის სამსახურები; ბი-
ზნეს-პროცესების აუტსორსინგი; სტრატეგიუ-
ლი IT-დაგეგმვა; IT-აქტივების მართვა; კომ-
პიუტერის მონაცემთა ბაზებში ინფორმაციის 
შეგროვება და სისტემატიზაცია; მონაცემთა 
ბაზების მართვა; კომპიუტერის აპარატული 
საშუალებების, პროგრამული უზრუნველყო-
ფის და პერიფერიული მოწყობილობის ონ-
ლაინური საცალო ვაჭრობის მაღაზიების  და 
შეკვეთების მომსახურება; მომსახურება საქ-
მიან სფეროში, კერძოდ,  მესამე პირების მხარ-
დაჭერა მოლაპარაკებებში და საქმიანი თანამ-
შრომლობის განვითარებაში და საქმიან კავ-
შირებში; მარკეტინგი და ხელშეწყობის, სტი-
მულირების პროგრამები საინფორმაციო და 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების სფეროში; 
კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა; მომსა-
ხურება ელექტრონული კომერციის სფეროში; 
მომსახურება ტაქსონომიის სფეროში, კერ-
ძოდ, მონაცემების კლასიფიკაცია და ორგანი-
ზაცია, მიღება ჩანაწერების აღრიცხვის მიზ-
ნით  მენეჯმენტის სფეროში; ადგილი ონლა-
ინური საბაზრო გაყიდვებისთვის, რომელიც 
შემოთავაზებულია ვებ-საიტის მეშვეობით 
კომპიუტერების და IT-საქონლის და მომსა-
ხურების გამყიდველებისა და მყიდველების-
თვის; საქმინი ცოდნის მართვა; საქმიანი მონა-
ცემების, კომერციული ინფორმაციის ანალი-
ზი. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
შესყიდვების დაფინანსება და ლიზინგური 
ფინანსირება; მუშაკების სამედიცინო დაზღ-
ვევის და სოციალური გაცემების, დახმარებე-
ბის პროგრამების დამუშავება, მართვა და ად-
მინისტრირება; საკრედიტო ბარათებით ტრან-
ზაქციების დამუშავებასთან დაკავშირებით 
მესამე პირებისთვის მომსახურების შეთავაზე-
ბა; დაზღვევასთან დაკავშირებული მოთხოვ-
ნების დამუშავებისთვის მესამე პირებისთვის 
მომსახურების შეთავაზება; ფინანსური ანა-
ლიზი და კონსულტაციები  საბანკო და ფინან-
სური ოპერაციების ორგანიზებისა და ადმი-
ნისტრირებისათვის; ფინანსური აქტივების მა-
რთვა; ბილინგის მომსახურება. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება; კომპიუტერების და კომპიუტერული, 
ქსელური და ტელესაკომუნიკაციო დანადგა-
რების დაყენება,  ტექნიკური მომსახურება და 
რემონტი. 
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38 – ტელეკომუნიკაციები; ტელეკომუნიკაციე-
ბი, კერძოდ,  ხმის, მონაცემების, გრაფიკის, 
გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო მონაცე-
მების გადაცემა  ტელესაკომუნიკაციო ქსელე-
ბის, კავშირის უსადენო ქსელების და ინტერ-
ნეტის მეშვეობით; ინფორმაციის გადაცემა კა-
ვშირის ელექტრონული ქსელების მეშვეობით;  
რეალურ დროში დაცული ელექტრონული 
კავშირის შეთავაზება კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით; ვირტუალური კერძო ქსელე-
ბის მომსახურების შეთავაზება, კერძოდ, კერ-
ძო და დაცული ელექტრონული კავშირის 
კერძო ან საყოველთაოდ მისაწვდომი კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით; კონსულტაციე-
ბი კავშირის და ტელეკომუნიკაციების სფე-
როში; ონლაინურ სადისკუსიო ჯგუფებთან, 
განცხადებების დაფებთან და ფორუმებთან 
წვდომის უზრუნველყოფა მომხმარებლებს 
შორის კომპიუტერების, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის და საინფორმაციო ტექნოლოგიე-
ბის  სფეროში შეტყობინებების და საერთო 
ინტერესის მქონე შეტყობინებების გადაცე-
მისთვის; აუდიო- და ვიდეომასალის ნაკადური 
გადაცემა ინტერნეტში; IP-პროტოკოლით ხმის 
გადაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება 
(VOIP-მომსახურება); ფაილების გაყოფასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, კერძოდ, მონა-
ცემების ელექტრონული გადაცემა გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მათთან დაკავშირებული სამეცნიე-
რო კვლევები და დამუშავებები; სამრეწველო 
ანალიზთან და სამეცნიერო კვლევებთან და-
კავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების 
ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დამუშავება და სრულყოფა; კომპიუტერუ-
ლი მომსახურება, პროგრამული მომსახურე-
ბა, ღრუბლოვანი სერვისი და მომსახურება 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში; 
კომპიუტერული მომსახურება; კომპიუტერუ-
ლი სისტემების ანალიზი, დაგეგმვა, ინტეგრა-
ცია და დაპროექტება; კომპიუტერული სისტე-
მების და პროგრამული უზრუნველყოფის ინ-
ტეგრაცია; კომპიუტერული სისტემების და 
ქსელების ინტეგრაცია; კომპიუტერული სის-
ტემების ადმინისტრირება მესამე პირებისთ-
ვის; კომპიუტერის აპარატული საშუალებების 
და კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილო-
ბის გაქირავება და ლიზინგი; კონსულტაციე-
ბი კომპიუტერების სფეროში; კომპიუტერის 
აპარატული საშუალებების და სისტემების 
დაპროექტებასთან, შერჩევასთან და ექსპლუა-
ტაციასთან დაკავშირებული რეკომენდაციე-
ბი; კონსულტაციები კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფის სფეროში; კონსულ-
ტაციები მესამე პირებისთვის კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევასთან,  

რეალიზაციასთან და ექსპლუატაციასთან და-
კავშირებით; კონსულტაციები პროგრამული 
უზრუნველყოფის, როგორც (SAAS) მომსახუ-
რების, სფეროში; კონსულტაციები ინტერნე-
ტის სფეროში; კონსულტაციები საინფორმა-
ციო ტექნოლოგიების სფეროში; კონსულტა-
ციები საინფორმაციო ტექნოლოგიების და 
დანართების ტრანსფორმაციის, ინტეგრაცი-
ის, მოდერნიზაციის, გადატანის/გადაცემის, 
დაპროექტების, დამუშავების, რეალიზაციის, 
ტესტირების, ოპტიმიზაციის, მუშაობის და 
მართვის სფეროში; კონსულტაციები ღრუბ-
ლოვანი გამოთვლების და დიდი მოცულობის 
მონაცემების სფეროში; კონსულტაციები 
ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურის სფეროში; 
კონსულტაციები მონაცემთა, საყოველთაოდ 
მისაწვდომი და კერძო გადაწყვეტების დამუ-
შავების ცენტრის არქიტექტურის, და, აგრეთ-
ვე, ინტერნეტ ტექნოლოგიების და მომსახურე-
ბის შეფასების და რეალიზაციის სფეროში; 
კონსულტაციები ინფორმაციის უსაფრთხოე-
ბის, მართვის და შესაბამისობის სფეროში; 
კონსულტაციები კომპიუტერის და ინფორმა-
ციის უსაფრთხოების და IT-რისკების მართ-
ვის სფეროში; კონსულტაციები IT-მობილუ-
რობის და კოლექტიური მუშაობისთვის გარე-
მოს შექმნის სფეროში;  კონსულტაციები უნი-
ფიცირებული საკომუნიკაციო დანადგარის 
და პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში; 
კონსულტაციები ბიზნეს-პროცესების IT-ას-
პექტებთან დაკავშირებით; კონსულტაციები 
IT-დაგაწყვეტების სფეროში კლიენტებთან 
ურთიერთობის, ფინანსების და ადმინისტრი-
რების, საკადრო რესურსების, ხელფასების 
გამოთვლის და დოკუმენტების დამუშავების 
მენეჯმენტისთვის; კონსულტაციები დანართე-
ბის მიწოდების მართვის სფეროში; კონსულ-
ტაციები მარკეტინგის ოპტიმიზაციის სფერო-
ში; კონსულტაციები გაერთიანებული IT-სის-
ტემების სფეროში; კონსულტაციები გაერთი-
ანებული  და ჰიპერგაერთიანებული IT-ინ-
ფრასტრუქტურების სფეროში; კონსულტაცი-
ები კომუნალური მომსახურების, ოპერაციე-
ბის და ანგარიშების სფეროში; კონსულტა-
ციები გარემოს დაბინძურების  და ენერგიის 
მოხმარების შემცირების ეფექტურობის სფე-
როში; სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომ-
სახურება, კერძოდ, კვლევები და დამუშავე-
ბები კომპიუტერული ქსელური მოწყობილო-
ბის და მონაცემთა დამუშავების კომპიუტერუ-
ლი ცენტრის არქიტექტურის სფეროში; ტექნი-
კური კონსულტაციები მონაცემთა დამუშავე-
ბის ცენტრის არქიტექტურის სფეროში; ონ-
ლაინური არაჩატვირთვადი დამაკავშირებელი 
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებით სა-
რგებლობაში შეთავაზება ინტეფეისის უზ-
რუნველსაყოფად პროგრამულ დანართებსა 
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და ოპერაციულ სისტემებს შორის; ონლაინუ-
რი არაჩატვირთვადი ღრუბლოვანი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დროებით სარგებ-
ლობაში შეთავაზება მონაცემთა ბაზების მარ-
თვაში და მონაცემთა ელექტრონულ შენახვა-
ში გამოყენებისთვის; კომპიუტერის აპარატუ-
ლი საშუალებების და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დაპროექტება და დამუშავება; 
კომპიუტერული პროგრამების  შედგენა; დრა-
ივერების და პროგრამული ოპერაციული სის-
ტემების დამუშავება;  პროგრამული დანართე-
ბის დამუშავება, მოდერნიზაცია და ღრუბლო-
ვანი ინტეგრაცია; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დაყენება, ტექნიკური მომსახურება და 
განახლება; კომპიუტერების, ქსელების და 
პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობის და 
ფუნქციონირების ტესტირება; ბიზნეს-ტექნო-
ლოგიებისთვის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის დამუშავება და თანმხლები კონსულტა-
ციები; კომპიუტერული პროგრამების შედგენა 
მესამე პირებისთვის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის კონფიგურაციების მართვის სფე-
როში; მობილური დანართების სფეროში კო-
მპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავება; ღრუბლოვანი კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება 
და ტექნიკური მომსახურება ონლაინური გა-
ნახლების, გაუმჯობესების და კორექტირების 
მეშვეობით; ტექნიკური მხარდაჭერის სამსა-
ხურები, სერვისული სამსახურები, საცნობა-
რო სამსახურები და დიაგნოსტიკა და უწესი-
ვრობების აღმოფხვრა IT-ინფრასტრუქტურის-
თვის, კომპიუტერის აპარატული საშუალებე-
ბისთვის, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფისთვის, კომპიუტერის პერიფერიული 
მოწყობილობისთვის და კომპიუტერული ქსე-
ლებისთვის;  ტექნიკური მხარდაჭერის სამსა-
ხურები, კერძოდ, დიაგნოსტიკა  და პრობ-
ლემების აღმოფხვრა კომპიუტერის პროგრა-
მულ უზრუნველყოფაში; ტექნიკური მხარდა-
ჭერის სამსახურები, კერძოდ, უწესივრობების 
გამოვლენა და აღმოფხვრა კომპიუტერის აპა-
რატული საშუალებების და კომპიუტერის 
პროგრამულ უზრუნველყოფაში პრობლემე-
ბის დიაგნოსტიკის სახით; ტექნიკური მხარ-
დაჭერის სამსახურები, კერძოდ, მონაცემთა 
დამუშავების ცენტრის, სერვერის და მონა-
ცემთა ბაზის დანართების გადატანა/გადა-
ცემა; ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურები, 
კერძოდ. კომპიუტერების, ქსელური სისტემე-
ბის, სერვერების და ვებ-დანართების და 
მონაცემთა ბაზების დანართების მონიტორინ-
გი, და, აგრეთვე, შეტყობინება დაკავშირებულ 
მოვლენებზე და გაფრთხილებებზე;  ტექნიკუ-
რი მხარდაჭერის სამსახურები, კერძოდ, კომ-
პიუტერების და ქსელების  დაშორებული მო-
ნიტორინგი რეალური დროის რეჟიმში; ტექ-

ნიკური მხარდაჭერის სამსახურები, კერძოდ, 
ინფრასტრუქტურის დაშორებული და ლოკა-
ლური მართვა საყოველთაოდ მისაწვდომი და 
კერძო ღრუბლოვანი  IT- და გამოყენებითი 
სისტემების მონიტორინგის, ადმინისტრირე-
ბის და, აგრეთვე, მართვის მიზნით; მომსახუ-
რება  საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფე-
როში; ვებ-ჰოსტინგის მომსახურების შეთავა-
ზება, ვებ-საიტების და შეკვეთილი ონლაინუ-
რი ვებ-გვერდების დამუშავება და დაპრო-
ექტება მესამე პირებისთვის; მომსახურება 
ღრუბლოვანი გამოთვლების სფეროში; ღრუბ-
ლოვანი ჰოსტინგის მომწოდებლის მომსა-
ხურება; პროგრამული დანართების ჰოსტინგი 
მესამე პირებისთვის; ელექტრონული მონა-
ცემთა ბაზების ღრუბლოვანი ჰოსტინგი;  ვებ-
ღრუბლოვანი და კომპიუტერული ინფრა-
სტრუქტურის ჰოსტინგი; ცვლადი მოცულო-
ბის სერვერების შეთავაზება მესამე პირების-
თვის; გამომთვლელი საშუალებების და 
ცვლადი მოცულობის მონაცემთა მეხსიერე-
ბის ბლოკების/სისტემების გაქირავება მესამე 
პირებისთვის; ინფრასტრუქტურა, როგორც 
მომსახურება (SAAS), კერძოდ, კომპიუტერის 
აპარატული საშუალებების, კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფის, კომპიუტე-
რის პერიფერიული მოწყობილობის შეთავა-
ზება მესამე პირებისთვის გამოწერით ან გა-
მოყენების მიხედვით გადახდის საფუძველზე; 
კლიენტების ვირტუალიზაცია; კერძო და სა-
ყოველთაოდ მისაწვდომი ღრუბლოვანი არეე-
ბის ინტეგრაცია; IT-სისტემების და პროგრა-
მული დანართების დაშორებული და ლოკა-
ლური მართვა მესამე პირებისთვის; ღრუბ-
ლოვანი გამოთვლები, რომლებიც თავაზობენ 
პროგრამულ უზრუნველყოფას მონაცემთა ბა-
ზების მართვაში გამოყენებისთვის; კომპიუტე-
რული მოსახურება, კერძოდ, მონაცემთა ბაზე-
ბის ჰოსტინგი, მართვა, მომზადება, კონფიგუ-
რაცია, მასშტაბირება, ადმინისტრირება, ტექ-
ნიკური მომსახურება, მონიტორინგი, უსაფრ-
თხოების უზრუნველყოფა,  დაშიფრვა, გაშიფ-
რვა, დუბლირება და სარეზერვო ასლების გა-
დაღება მესამე პირებისთვის; მონაცემთა და-
მუშავების ცენტრების, IT-უსაფრთხოების, 
ღრუბლოვანი გამოთვლების, სამუშაო სივრ-
ცის ტექნოლოგიების, სამუშაო ადგილების, 
კომპიუტერული ქსელების, გაერთიანებული 
კომუნიკაციების და კორპორატიული IT-მომ-
სახურების მართვა მესამე პირებისთვის; მო-
ნაცემთა ბაზების მომსახურება;   მონაცემთა 
დამუშავების ცენტრის და მონაცემთა საცავის 
მომსახურება; მონაცემთა ბაზების დამუშავე-
ბა; მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი; 
მონაცემთა სარეზერვო ასლების გადაღება და 
აღდგენა; მონაცემთა გადატანა; მონაცემთა 
დაშიფრვა და გაშიფრვა; ღრუბლოვანი გამო-
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თვლები, რომლებიც თავაზობენ პროგრამულ 
უზრუნველყოფას მონაცემთა ბაზების მართ-
ვაში და მონაცემთა საცავების ორგანიზებაში 
გამოყენებისთვის; მონაცემთა ელექტრონული 
შენახვა; ციფრული კონტენტის, კერძოდ, გა-
მოსახულებების, ტექსტების, აუდიო- და  ვი-
დეომონაცემების ელექტრონული შენახვა; 
პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც მომ-
სახურება (SAAS); დანართების იჯარით აღე-
ბის მომსახურების (ASP) მომწოდებლის მომ-
სახურება; პლატფორმა, როგორც მომსახურე-
ბა (SAAS); ინფრასტრუქტურა როგორც მომ-
სახურება  (SAAS); არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დროებით სარგებ-
ლობაში შეთავაზება; კომპიუტერების და ქსე-
ლების მუშაობისთვის, ავტომატიზაციისთვის, 
ვირტუალიზაციისთვის, კონფიგურაციისთ-
ვის, მომზადებისთვის, ინიციალიზაციისთვის, 
დანერგვისა და კონტროლისთვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროე-
ბით სარგებლობაში შეთავაზება; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა IT-მენეჯმენტისთვის, IT-
ინფრასტრუქტურის მენეჯმენტისთვის, IT-ინ-
ფრასტრუქტურის დაშორებული მენეჯმენტი-
სთვის,  IT-აქტივების და ინვენტარიზაციის მა-
რთვისთვის, IT-პროცესების ავტომატიზაცი-
ისთვის, IT-მოწყობილობების სასიცოცხლო 
ციკლის მართვისათვის, IT-უსაფრთხოების-
თვის, IT-ანგარიშგებისთვის, IT-პროგნოზირე-
ბისთვის, IT-ინფრასტრუქტურის უწესივრობე-
ბის და მწარმოებლურობის დიაგნოსტიკის-
თვის/მონიტორინგისთვის, IT-ინფრასტრუქ-
ტურის  ფუნქციონირებისათვის და, აგრეთვე,  
ტექნიკური მხარდაჭერის IT-სამსახურების-
თვის და საცნობარი IT-სამსახურებისთვის; 
მონაცემთა დაცვისათვის, მონაცემთა უსაფრ-
თხოებისთვის, კომპიუტერული დანართების 
და ქსელების უსაფრთხოებისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
დროებით სარგებლობაში შეთავაზება; საინ-
ფორმაციო უსაფრთხოების დადგენილი მოთ-
ხოვნების დაცვისათვის არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებით სა-
რგებლობაში შეთავაზება; კომპიუტერული 
ქსელების წვდომის და ქსელური გრაფიკის 
ოპერაციების მონიტორინგისთვის არაჩატ-
ვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
დროებით სარგებლობაში შეთავაზება; მონა-
ცემების დაშიფრვისა და გაშიფრვისთვის, 
კრიპტოგრაფიისთვის, კომპიუტერის მომხმა-
რებლების აუთეტიფიკავიისთვის, და, აგრეთ-
ვე, საინფორმაციო უსაფრთხოების დადგენი-
ლი მოთხოვნების დაცვის მონიტორინგის-
თვის, ანგარიშგების წარდგენისთვის, პროტო-
კოლირებისათვის და ანალიზისათვის არაჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის 
დროებით სარგებლობაში შეთავაზება; მონა-

ცემების სარეზერვო ასლების გადაღებისთ-
ვის, აღდგენისთვის, დაარქივებისთვის და დე-
დუპლიკაციისთვის არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის დროებით სარგებ-
ლობაში შეთავაზება; ღრუბლოვანი ინფრა-
სტრუქტურის მართვის  ავტომატიზაციისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დროებით სარგებლობაში შეთავაზება; 
ღრუბლოვანი სერვისის, ქსელის და დანარ-
თების მწარმოებლურობის, ეფექტურობის მო-
ნიტორინგისთვის არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დროებით სარგებ-
ლობაში შეთავაზება; მონაცემთა ბაზებისთ-
ვის და მონაცემთა ბაზების მართვისათვის, 
მონაცემთა კომპიუტერული საცავების ექს-
პლუატაციისთვის და ავტომატიზაციისთვის, 
მონაცემთა დამუშავების და შენახვის ცენტ-
რის ექსპლუატაციისთვის და ავტომატიზაცი-
ისთვის, დანართების და მონაცემთა ბაზების 
ინტეგრაციისთვის, მონაცემთა გადაცემის, შე-
ნახვის, დამუშავებისა და აღწარმოებისთვის 
და, აგრეთვე, მონაცემთა ბაზებში და მონა-
ცემთა საცავებში შენახული ინფორმაციის 
წვდომის, მოთხოვნისა და ანალიზისათვის  
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დროებით სარგებლობაში შეთავაზება; 
ბიზნეს-ანალიტიკისთვის, საქმიანი მონაცემე-
ბის ანალიზის სისტემებისთვის, ბიზნეს-პრო-
ცესების ანალიტიკური შეფასებისთვის, მონა-
ცემთა ანალიზისთვის, ინფორმაციის მართვი-
სათვის, ცოდნის მართვისათვის,  კლიენტებ-
თან ურთიერთობის მართვისათვის, და, აგ-
რეთვე, კორპორატიული რესურსების და რის-
კების მართვისათვის არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის დროებით სარგე-
ბლობაში შეთავაზება; საქმიანი მონაცემების  
შენახვისთვის, მართვისათვის, თვალის მი-
დევნებისა და ანალიზისათვის არაჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის დროე-
ბით სარგებლობაში შეთავაზება; საქმისწარ-
მოების განხორციელების მიზნით პროექტე-
ბის და  დოკუმენტების ბრუნვის მართვისათ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დროებით სარგებლობაში შეთავა-
ზება; პროგრამული უზრუნველყოფის დამუ-
შავებისთვის, დანერგვისთვის, გაფართოების-
თვის, ტესტირებისთვის, მიწოდებისთვის და 
დანართების სასიცოცხლო ციკლის  მართვი-
სათვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დროებით სარგებლობაში შე-
თავაზება;  გაერთიანებული  IT-სისტემებისთ-
ვის არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დროებით სარგებლობაში შეთავა-
ზება;  პროგრამულად განსაზღვრადი ინფრა-
სტრუქტურისთვის არაჩატვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დროებით სარგებ-
ლობაში შეთავაზება;  გაერთიანებული და ჰი-
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პერგაერთიანებული IT-ინფრასტრუქტურების 
სფეროში არაჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დროებით სარგებლობაში შე-
თავაზება; პროგრამული უზრუნველყოფა, 
როგორც მომსახურება (SAAS), კერძოდ, ღრუ-
ბლოვანი ინფრასტრუქტურის და მონაცემთა 
პროგრამული უზრუნველყოფის ჰოსტინგი, 
რომელსაც იყენებენ მესამე პირები  მონაცემ-
თა ბაზების მართვისათვის და დანართების 
დამუშავებისთვის; კომუნალური მომსახურე-
ბის, ოპერაციების და ანგარიშების ავტომატი-
ზაციისთვის და მართვისთვის არაჩატვირთვა-
დი პროგრამული უზრუნველყოფის დროებით 
სარგებლობაში შეთავაზება; პროგრამულ უზ-
რუნველყოფაზე ლიცენზიების მართვისთვის 
არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დროებით სარგებლობაში შეთავაზება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2017 84435 A 
(210) AM 84435 
(220) 2015 11 02 
(731) ანზორ ქურასბედიანი 

მაჩაბლის ქ.3,  თბილისი, საქართველო 
(740) ანზორ ქურასბედიანი 
(540) 

 
 

(591) თეთრი, ოქროსფერი  
(531) 02.09.14, 11.01.02, 11.03.18, 26.04.09, 28.19 
(526) თანახმა ვარ სიტყვიერი ელემენტები `ქა-
რთული~ და `რესტორანი~ ჩაისვას დისკლამა-
ციაში. 
(511)     
43 – საქართველოში დამზადებული საკვები 
პროდუქტებით უზრუნველყოფა; სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 86514 A 
(210) AM 86514 
(220) 2016 03 09 
(731) სვის ფარმა ინტერნეიშნელ აგ.  

ვალდმანშტრასე 8, 8001 ცურიხი,  
შვეიცარია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

ХЕЛИПИКО 
(511)     

5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპა-
რატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენუ-
რი პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინა-
რული დანიშნულების დიეტური საკვები და 
ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანა-
მატები ადამიანებისათვის; დიეტური და საკვე-
ბი დანამატები; საკვები დანამატები; ვიტამი-
ნური პრეპარატები საკვები დანამატების სა-
ხით;  დიეტური დანამატები და დიეტური პრე-
პარატები; მავნე ცხოველების გასანადგურე-
ბელი პრეპარატები; ფუნგიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87112 A 
(210) AM 87112 
(220) 2016 04 25 
(731) უნივერსალ პროტეინ საპლიმენტს  

კორპორეიშენ დბა უნივერსალ  
ნუტრიშენ 
3 ტერმინალ როუდი, ნიუ-ბრანსუიკი,  
ნიუ-ჯერზი 08901, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.13.25, 02.01.23, 27.05.17 
(511)     
5 – საკვები დანამატები; ფხვნილოვანი საკვე-
ბი დანამატების სასმელი ნარევები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87133 A 
(210) AM 87133 
(220) 2016 04 28 
(731) შპს `მადამ ქ~ 

დიდგორის რაიონი,  დაბა კოჯორი, სოფ.  
კიკეთი, 9 ძმა ხერხეულიძის ქ.17, 1318,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ქეთევან ხოჯანაშვილი 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი  
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.02 
(511)    
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
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(260) AM 2017 87390 A 
(210) AM 87390 
(220) 2016 05 25 
(310) UK00003138225 
(320) 2015 11 27 
(330) GB 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)   
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, ლურჯი, ცისფერი  
(531) 26.01.12, 26.11.09, 26.04.24, 27.05.15,  

27.05.24, 29.01.14 
(511)     
34 – სიგარეტი; თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო.    
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87667 A 
(210) AM 87667 
(220) 2016 06 21 
(731) შპს `იდეა დიზაინ ჯგუფი~   

შინდისის ქ. 4/2, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შაბიამნისფერი, ნაცრისფერი, შავი  
(531) 01.05.02, 27.05.01, 28.19, 29.01.13 
(511)     
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა 
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და 
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მო-
მსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და 
სრულყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87969 A 
(210) AM 87969 
(220) 2016 07 15 
(731) შპს `მირა ჰოტელს~ 

ნ. ყიფშიძის ქ. 20, ბ. 4, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 

(540) 

Mira 
(511)     
35 –  სასტუმროს საქმიანობის მართვა. 
 

39 – მოგზაურობების და კრუიზების ორგანი-
ზება, სამოგზაურო ბილეთების დაჯავშნა, სა-
მოგზაურო მარშრუტების დაჯავშნა, ღირსშე-
სანიშნაობათა დათვალიერება, მოგზაურთა 
თანხლება, მძღოლთა სამსახური, სასეირნო 
წყლის ტრანსპორტით მომსახურება. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი  საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა; ადგილების დაჯავშნა სას-
ტუმროში, ბარების მომსახურება, სასტუმ-
როები, კაფეები, კაფეტერიები, რესტორნები, 
საკვების შეკვეთით დამზადება და შინ მიტანა, 
ტურბაზები, შეხვედრების ჩასატარებელი 
ოთახების გაქირავება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88000 A 
(210) AM 88000 
(220) 2016 07 22 
(731) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტედ   

უეი ქორთ უესთ, იუნიონ როუდი,  
ფარნჰამი, სარი GU9 7PT,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) გივი აკოფაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, ვერცხლისფერი, წითელი,  
ლურჯი, მუქი ლურჯი  

(531) 24.09.11, 24.13.01, 25.01.01, 27.05.05,  
27.07.24, 29.01.14, 19.03.24 

(511)     
34 – სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, 
მწეველთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88003 A 
(210) AM 88003 
(220) 2016 07 22 
(731) მანუჩარ ტუფურია 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა, ბ. 85, 0177,  
თბილისი, საქართველო 
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(740) მანუჩარ ტუფურია 
(540) 
 

 
 

(591) შავი, თეთრი, წითელი  
(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფ-
ლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმე-
ბი; სანელებლები; საკვები ყინული. 
 

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

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88104 A 
(210) AM 88104 
(220) 2016 07 29 
(731) ირმა პატარაია 

ვარკეთილი 3, I მკრ., კორპ. 28, ბ. 26,  
0163, თბილისი,  საქართველო 

(740) ირმა პატარაია 
(540)  

Afla Sensor 
აფლა სენსორი 

(511)     
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკუ-
რი, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტრო-
ლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრო-
ბის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსა-
ხულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური 
მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქ-
ტდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი 
საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის 
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, 
საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუ-

შავებელი  აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კო-
მპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88205 A 
(210) AM 88205 
(220) 2016 08 09 
(731) ნიკოლოზ ჩოლობარგია 

აბაშიძის ქ 68, თბილისი, საქართველო 
(740) ნიკოლოზ ჩოლობარგია 
(540)  

სისონაი 
(511)     
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობე-
ბი. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88216 A 
(210) AM 88216 
(220) 2016 08 10 
(731) ირაკლი შიოშვილი 

დაბა წყნეთი, ალ. ჭავჭავაძის მე-2  
შესახვ., 4, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ირაკლი შიოშვილი 
(540) 

 
(591) ყავისფერი, ცისფერი, ლურჯი, წითელი,  

ნარინჯისფერი  
(531) 01.03.15, 06.01.04, 01.15.24, 19.09.02,  

27.05.01, 29.01.13 
(511)     
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88222 A 
(210) AM 88222 
(220) 2016 08 10 
(731) შპს `ბარამბო~   

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 
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(540)  

მიმი 
MIMI 
МИМИ 

(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნი-
ლები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სა-
ნელებლები; საკვები ყინული. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88223 A 
(210) AM 88223 
(220) 2016 08 10 
(731) შპს `ბარამბო~   

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო  

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 26.11.13, 27.05.11, 27.05.19, 27.05.01 
(511)     
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული. 
_____________________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88225 A 
(210) AM 88225 
(220) 2016 08 10 
(731) შპს „კორპორაცია ქართული ღვინო“   

ს. ჩიქოვანის ქ. 35, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მერი აბრამია 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  

(531) 02.01.01, 25.01.19, 26.04.14, 26.11.08,  
27.05.19 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88226 A 
(210) AM 88226 
(220) 2016 08 10 
(731) შპს „კორპორაცია ქართული ღვინო“   

ს. ჩიქოვანის ქ. 35, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მერი აბრამია 
(540)  

Umano 
Умано 
უმანო 

(511)    
 33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარ-
და).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88462 A 
(210) AM 88462 
(220) 2016 08 30 
(731) შპს ,,ბიო უნივერსალ ჯორჯია~ 

პეკინის გამზ. 31გ., 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნინო ჩაღრაღანიძე 
(540) 

 
 

(591) თეთრი, მწვანე  
(531) 02.09.01, 25.01.05, 27.05.24, 29.01.12 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება ,,Saguramo~. 
(511)    
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნე-
ული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი 
ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზ-
მები; სანელებლები; საკვები ყინული. 
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31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის, 
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხა-
ლი ცხოველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; 
თესლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავი-
ლები; ცხოველთა საკვები; ალაო. 
 

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობე-
ბი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88484 A 
(210) AM 88484 
(220) 2016 09 02 
(731) მორისონ ბაუმორ დისტილერს ლიმიტიდ   

სპრინგბარნ ბონდი, ქარლისლ სტრიტი,  
გლაზგო G21 1EQ, გაერთიანებული  
სამეფო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

AUCHENTOSHAN 
(511)     
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარ-
და); ვისკი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 88530 A 
(210) AM 88530 
(220) 2016 09 13 
(731) ენერჯი ბევერიჯიზ ლლკ   

2390 ანსელმო დრაივი, კორონა,  
კალიფორნია 92879, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
 
(591) შავ-თეთრი  
(531) 01.15.05 
(511)     
32 – უალკოჰოლო სასმელები; ლუდი. 
__________________________________________ 

(260) AM 2017 88531 A 
(210) AM 88531 
(220) 2016 09 13 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ  

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)   

PHILIP MORRIS 
(511)     
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგა-
რეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში 
გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი 
თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამ-
ბაქო `სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არა-
სამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული 
სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შე-
მდგომი გათბობის მიზნით; ელექტრონული 
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარე-
ტების ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციი-
სათვის ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გა-
მოყოფის მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნა-
რები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოყენე-
ბისთვის; მწეველთა საკუთნოები, სიგარეტის 
ქაღალდი, სიგარეტის მილაკები (მუნდშტუკე-
ბი), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, 
სიგარეტის კოლოფები, საფერფლეები, ჩიბუ-
ხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყო-
ბილობები, სანთებლები, ასანთები. 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
(111) M 2017 28242 R 
(151) 2017 03 01 
(181) 2027 03 01 
(260) AM 2016 85879 A 
(220) 2016 01 27 
(732) სსიპ საქართველოს ეროვნული  

მუზეუმი    
რუსთაველის გამზ.3, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28244 R 
(151) 2017 03 08 
(181) 2027 03 08 
(260) AM 2014 77058 A 
(220) 2014 05 08 
(732) ორიონ კორპორეიშენ  

13, ბეკბომ-რო 90და-გილ, იონგსან-გუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28245 R   
(151) 2017 03 08 
(181) 2027 03 08 
(260) AM 2016 82714 A 
(220) 2015 06 29 
(732) ასოს პლს  

სექანდ ფლო, გრეიტერ ლანდან ჰაუზ,  
ჰემპსტიდ როუდ, ლონდონი NW1 7FB,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28246 R 
(151) 2017 03 08 
(181) 2027 03 08 
(260) AM 2016 82808 A 
(220) 2015 07 03 
(732) ნინო ანანიაშვილი 

მეტეხის აღმართი 6, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28247 R 
(151) 2017 03 08 
(181) 2027 03 08 
(260) AM 2016 82909 A 
(220) 2015 07 10 
(732) შპს `NINA ANANIASHVILI & WINE  

ART~ 
სოფ. წინანდალი, თელავის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 

 
 
 
 
(111) M 2017 28248 R 
(151) 2017 03 08 
(181) 2027 03 08 
(260) AM 2016 82910 A 
(220) 2015 07 10 
(732) შპს `NINA ANANIASHVILI & WINE  

ART~ 
სოფ. წინანდალი, თელავის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28249 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 82911 A 
(220) 2015 07 10 
(732) შპს `NINA ANANIASHVILI & WINE  

ART~ 
სოფ. წინანდალი, თელავის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28250 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 83807 A 
(220) 2015 09 17 
(732) აზტეკ შოპს, ლტდ.  

სან-დიეგო სტეიტ იუნივერსიტი, სან- 
დიეგო, კალიფორნია, 92182-1701, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28251 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 84196 A 
(220) 2015 10 13 
(732) ზაალ დუგლაძე 

ონიაშვილის ქ.74, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28252 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 84197 A 
(220) 2015 10 13 
(732) ზაალ დუგლაძე 

ონიაშვილის ქ.74, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28253 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2016 84623 A 
(220) 2015 11 11 
(732) ფკა უს ლლკ   

1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი ოფ ობერნ  
ჰილსი, მიჩიგანის შტატი 48326, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28254 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 84628 A 
(220) 2015 11 11 
(732) ფკა უს ლლკ   

1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი ოფ ობერნ  
ჰილსი, მიჩიგანის შტატი 48326, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28255 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 84941 A 
(220) 2015 11 30 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28256 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 84942 A 
(220) 2015 11 30 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________  
 
(111) M 2017 28257 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 84946 A 
(220) 2015 12 01 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)  
2711 სენტერვილ როუდი, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28258 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 85037 A 
(220) 2015 12 07 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)  
2711 სენტერვილ როუდი, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28259 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 85038 A 
(220) 2015 12 07 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)  
2711 სენტერვილ როუდი, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28260 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 85044 A 
(220) 2015 12 07 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია)  
2711 სენტერვილ როუდი, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28261 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 85083 A 
(220) 2015 12 09 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ  

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა, 
 მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28262 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 85084 A 
(220) 2015 12 09 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ  

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა, 
 მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28263 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 85086 A 
(220) 2015 12 09 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ  

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა, 
 მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2017 28264 R 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(260) AM 2016 85259 A 
(220) 2015 12 17 
(732) ჰაუს ოფ პრინს ა/ს   

ვესტერ ფარიმაგსგადე 19, DK-1606,  
კოპენჰაგენი V., დანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28267 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85395 A 
(220) 2015 12 24 
(732) ამერიკან-სიგარეტ კომპანი (ოვერსიზ)  

ლიმიტედ  
ცელერვეგ 4, ცუგი CH 6300, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28268 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85432 A 
(220) 2015 12 24 
(732) კარერას ლიმიტედ  

გლობ ჰაუსი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი WC2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28269 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85591 A 
(220) 2016 01 05 
(732) სს აი არსი  

მ. მამარდაშვილის ქ. 54, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28270 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85600 A 
(220) 2016 01 05 
(732) სს აი არსი  

მ. მამარდაშვილის ქ. 54, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28271 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85602 A 
(220) 2016 01 05 
(732) სს აი არსი  

მ. მამარდაშვილის ქ. 54, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28272 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85606 A 
(220) 2016 01 05 
(732) სს აი არსი  

მ. მამარდაშვილის ქ. 54, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28273 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85752 A 
(220) 2016 01 14 
(732) დაბურ ინდია ლიმიტიდ  

8/3, ასაფ ალი როუდი, ნიუ-დელი  
110 002, ინდოეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28274 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85761 A 
(220) 2016 01 14 
(732) დაბურ ინდია ლიმიტიდ   

8/3, ასაფ ალი როუდი, ნიუ-დელი  
110 002, ინდოეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28275 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85834 A 
(220) 2016 01 25 
(732) აივიბრიჯ  ვენჩერზ  ლიმიტედ 

ლამპუსას 1, P.C. 1095, ნიქოზოა,  
კვიპროსი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28276 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85891 A 
(220) 2016 01 28 
(732) აივიბრიჯ  ვენჩერზ  ლიმიტედ 

ლამპუსას 1, P.C. 1095, ნიქოზოა,  
კვიპროსი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28277 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2016 85902 A 
(220) 2016 02 01 
(732) შპს `ანაკლიის განვითარების  

კონსორციუმი~ 
მარჯანიშვილის ქ. 6, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28278 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 85904 A 
(220) 2016 02 01 
(732) შპს `ანაკლიის განვითარების  

კონსორციუმი~ 
მარჯანიშვილის ქ. 6, თბილისი, 
საქართველო  

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28279 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 86006 A 
(220) 2016 02 05 
(732) ბპ პ.ლ.კ.   

1 სენტ ჯეიმსიზ სკვა, ლონდონი SW1Y  
4PD,  გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28280 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 86129 A 
(220) 2016 02 11 
(732) ტრომსდორფ გმბჰ & კო. კგ   

ტრომსდორფშტრასსე 2-6, 52477  
ალსდორფი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28281 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(260) AM 2016 86272 A 
(220) 2016 02 23 
(732) შპს `PARK GIDA~ 

ლერმონტოვის ქ. 57, ბ. 94, 6000, ბათუმი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28282 R 
(151) 2017 03 11 
(181) 2027 03 11 
(260) AM 2016 86332 A 
(220) 2016 02 25 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ  
კორპორეიშენ)   

1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ, 
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28283 R 
(151) 2017 03 11 
(181) 2027 03 11 
(260) AM 2016 86334 A 
(220) 2016 02 25 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28284 R 
(151) 2017 03 11 
(181) 2027 03 11 
(260) AM 2016 86335 A 
(220) 2016 02 25 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

__________________________________________  
 
(111) M 2017 28285 R 
(151) 2017 03 11 
(181) 2027 03 11 
(260) AM 2016 86360 A 
(220) 2016 02 29 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28286 R 
(151) 2017 03 11 
(181) 2027 03 11 
(260) AM 2016 86363 A 
(220) 2016 02 29 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ  

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28287 R 
(151) 2017 03 12 
(181) 2027 03 12 
(260) AM 2016 86367 A 
(220) 2016 02 29 
(732) შპს `არომაპროდუქტი~ 

გურამიშვილის გამზ. 17, 0192, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(111) M 2017 28288 R 
(151) 2017 03 12 
(181) 2027 03 12 
(260) AM 2016 86368 A 
(220) 2016 02 29 
(732) შპს `არომაპროდუქტი~ 

გურამიშვილის გამზ. 17, 0192, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28289 R 
(151) 2017 03 12 
(181) 2027 03 12 
(260) AM 2016 86439 A 
(220) 2016 03 03 
(732) დიურატა თერაპიუტიქს ჰოლდინგ ს.ვ. 

190 ელჯინ ევენიუ, ჯორჯტაუნი,  
დიდი კაიმანი (გრანდ კაიმან) KY1-9005,  
კაიმანის კუნძულები  

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28290 R 
(151) 2017 03 12 
(181) 2027 03 12 
(260) AM 2016 86460 A 
(220) 2016 03 07 
(732) მონსტერ ენერჯი კომპანი  

(დელავერის შტატის კორპორაცია)  
1 მონსტერ უეი, კორონა, კალიფორნიის  
შტატი 92879, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28291 R 
(151) 2017 03 12 
(181) 2027 03 12 
(260) AM 2016 86504 A 
(220) 2016 03 09 
(732) ფეროსან ა/ს   

სიდმარკენ 5, DK-2860 სობორგი, დანია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28292 R 
(151) 2017 03 12 
(181) 2027 03 12 
(260) AM 2016 86506 A 
(220) 2016 03 09 
(732) ფეროსან ა/ს   

სიდმარკენ 5, DK-2860 სობორგი, დანია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28293 R 
(151) 2017 03 12 
(181) 2027 03 12 
(260) AM 2016 86509 A 
(220) 2016 03 09 
(732) ფეროსან ა/ს   

სიდმარკენ 5, DK-2860 სობორგი, დანია 
__________________________________________  

(111) M 2017 28294 R 
(151) 2017 03 13 
(186) 2027 03 13 
(260) AM 2015 69118 A 
(220) 2014 01 10 
(732) შპს „ქართული ღვინისა და  

ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფ. აჩინებული, 2200, თელავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28295 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86561 A 
(220) 2016 03 14 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165,  თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28296 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86626 A 
(220) 2016 03 16 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა 

(აგრეთვე ვაჭრობს, როგორც ნისან  
მოტორ კო., ლტდ.)   
2, ტაკარა-ჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28297 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86696 A 
(220) 2016 03 23 
(732) შპს `გურჯი~ 

ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 54ა, ბ. 13, 0179, 
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28298 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86699 A 
(220) 2016 03 23 
(732) ბენტლი მოტორზ ლიმიტიდ   

პიმზ ლეინ, კრუ,  CW1 3PL,   
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28299 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86849 A 
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(220) 2016 03 31 
(732) ვანდო ფინანსე სია  

კარლა ულმანა გატვე 119, მარუპე,  
მარუპეს ნოვ., LV-2167, ლატვია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28300 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86850 A 
(220) 2016 03 31 
(732) ვანდო ფინანსე სია   

კარლა ულმანა გატვე 119, მარუპე,  
მარუპეს ნოვ., LV-2167, ლატვია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28301 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86883 A 
(220) 2016 04 05 
(732) შპს `ასფარმა საქართველო  

ფარმაცევტული კომპანია~    
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28302 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86884 A 
(220) 2016 04 05 
(732) შპს `ასფარმა საქართველო  

ფარმაცევტული კომპანია~    
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28303 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86885 A 
(220) 2016 04 05 
(732) შპს `ასფარმა საქართველო  

ფარმაცევტული კომპანია~    
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28304 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86887 A 
(220) 2016 04 05 
(732) გაილიდ საიენსის აირლენდ უკ  

იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ,  
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,  
ირლანდია 

__________________________________________ 

(111) M 2017 28305 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86888 A 
(220) 2016 04 05 
(732) გაილიდ საიენსის აირლენდ უკ  

იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ,  
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,  
ირლანდია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28306 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 85749 A 
(220) 2016 01 14 
(732) დაბურ ინდია ლიმიტიდ   

8/3, ასაფ ალი როუდი, ნიუ-დელი 110 002,  
ინდოეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28307 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 85751 A 
(220) 2016 01 14 
(732) დაბურ ინდია ლიმიტიდ   

8/3, ასაფ ალი როუდი, ნიუ-დელი 110 002,  
ინდოეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28308 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 85755 A 
(220) 2016 01 14 
(732) დაბურ ინდია ლიმიტიდ   

8/3, ასაფ ალი როუდი, ნიუ-დელი 110 002,  
ინდოეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28309 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 85773 A 
(220) 2016 01 18 
(732) მარიამ თუშიშვილი 

კახეთის გზატ. 34ბ კორპ., ბ. 47, 0190, 
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28310 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 85878 A 
(220) 2016 01 27 
(732) შპს `ელეგანტი-5~   
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იმედაშვილის შესახ., სახლი 16, 6017, 
ბათუმი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28311 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86298 A 
(220) 2016 02 23 
(732) თისიელ კორპორეიშენ  

#19 ზოუნ, ჟონკაი ჰაი ტეკნოლოჯი  
დეველოპმენტ ზოუნი, გუანდუნი, 
ჩინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28312 R 
(151) 2017 03 13 
(181) 2027 03 13 
(260) AM 2016 86442 A 
(220) 2016 03 04 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~  

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2017 28240 R 
(151) 2017 02 22 
(181) 2027 02 22 
(210) AM 2017 90812 
(220) 2017 02 14 
(732) შალვა  ხეცურიანი 

თამარ მეფის გამზ. 17, თბილისი,  
საქართველო 

(740) რევაზ ხეცურიანი 
(540)  

გრილდა 
Grilda 

(511)     
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
  
(111) M 2017 28241 R 
(151) 2017 02 24 
(181) 2027 02 24 
(210) AM 2017 90617 
(220) 2017 01 27 
(732) შპს `ქართული ტრადიციული ჭაჭა~ 

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, წყნეთის  
გზატ., 49, ბ. 61, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ხატია ხატიაშვილი 
(540) 

 
(591) ოქროსფერი, თეთრი  
(531) 05.13.06, 05.13.08, 27.05.22 
(526) ნიშანი დაცულია მთლიანობაში. დამოუ-
კიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდე-
ბარება: `Chacha~. 
(511)    
33 – არაყი. 
__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
(111) M 2017 28243 R 
(151) 2017 03 07 
(181) 2027 03 07 
(210) AM 2017 90991 
(220) 2017 02 23 
(732) დმიტრი ალექსანდროვი 

ნიკოლოზ ყიფშიძის ქ. 3ბ, ბ.81, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ამზა კაკაურიძე 
(540)  

ნესტორეული 
Нестореули 
Nestoreuli 

(511)     
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარ-
და). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28265 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(210) AM 2017 90787 
(220) 2017 02 13 
(732) შპს ,,მაქრო ქონსთრაქშენ~   

ფანჯიკიძის (ყოფილი ბუდაპეშტის) ქ.22, 
 0160, თბილისი, საქართველო 

(740) თეონა კახიძე 
(540) 

 
(591) მწვანე, ცისფერი, ლურჯი  
(531) 17.02.01, 26.03.23, 29.01.12 
(511)     
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
__________________________________________ 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 
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(111) M 2017 28266 R 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(210) AM 2017 90802 
(220) 2017 02 14 
(732) შპს `ფეიდალ ჯორჯია~ 

იმერეთის ქ. 43, 5700, ხაშური,  
საქართველო 

(740) მაია ქართველიშვილი 
(540)  

პრემიერი 
PREMIER 

(511)     
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28313 R 
(151) 2017 03 14 
(181) 2027 03 14 
(210) AM 2017 90976 
(220) 2017 02 23 
(732) შპს `იონფაშ ჯორჯია~ 

ლიბანის ქ. 6, 0189, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნიკოლოზ გილიგაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) წითელი, თეთრი, ნაცრისფერი, შავი  
(531) 25.05.01, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.01,  

27.05.24, 29.01.13 
(511)     
19 – არალითონური სამშენებლო მასალა 
(მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული ფი-
ლები; მდფ-მერქან-ბოჭკოვანი ლამინირებული 
ფილა; მერქან-ბოჭკოვანი ფილა; მერქან-ბურ-
ბუშელოვანი ფილა). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28314 R 
(151) 2017 03 17 
(181) 2027 03 17 
(210) AM 2017 90541 
(220) 2017 01 20 
(310) 2016727317 
(320) 2016 07 27 
(330) RU 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.   

2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 

(540)  

WINSTON AQUAFILTER 
(511)    
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, 
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, 
თამბაქო `სნუსი~; სიგარეტები, პაპიროსები, 
ელექტრონული სიგარეტები, სიგარები, სიგა-
რილოები; ბურნუთი; მწეველთა საკუთვნოები 
შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის და პაპი-
როსის ქაღალდები, სიგარეტის და პაპიროსის 
მილაკები და  ასანთები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28315 R 
(151) 2017 03 22 
(181) 2027 03 22 
(210) AM 2017 91266 
(220) 2017 03 14 
(732) სს  „წყალი მარგებელი“   

სოფ. ნაბეღლავი, 4900, ჩოხატაურის რ-ნი,  
საქართველო  

(540) 

 
(591) მწვანე, თეთრი  
(531) 26.02.07, 26.02.08, 26.02.09, 28.19, 29.01.12 
(511)     
32 – უალკოჰოლო სასმელები. 
_____________________________________________________  
 
(111) M 2017 28316 R 
(151) 2017 03 22 
(181) 2027 03 22 
(210) AM 2017 91112 
(220) 2017 03 02 
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.   

2-2-1 ტორანომონ, მინატო-კუ, ტოკიო,  
იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

WINCHESTER 
(511)     
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამ-
ბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, 
ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, 
თამბაქო „სნუსი“; სიგარეტები, პაპიროსები, 
ელექტრონული სიგარეტები, სიგარები, სიგა-
რილოები; ბურნუთი; მწეველთა საკუთვნოები 
შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის და პაპი-
როსის ქაღალდები, სიგარეტის და პაპიროსის 
მილაკები და  ასანთები. 
_____________________________________________________ 
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(260) AM 2017 84575 A* 
(800) 1271522 
(891) 2015 08 25 
(731) DPD Dynamic Parcel  Distribution GmbH &  

Co. KG  
Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg,  
Germany 

(540) 
 

 
 

(591) Red, black and white  
(511)     
39 – Warehousing services, namely, the storage, 
distribution, removal and packaging of parcels and 
goods; shipping and delivery services, namely, re-
moval, transport and delivery of parcels and letters 
via various modes of transport; freight forwarding 
services; transport of goods and parcels by air, rail, 
river, sea and road; shipping and delivery services, 
namely, the pickup, transportation and delivery of 
parcels and letters; computerized tracking and tra-
cing services for packages and freight in transit, 
namely, provision of automated information on do-
mestic and international transportation and delivery 
services; provision of control information to others 
relating to the state of progress of pickup and deli-
very, via the Internet and via telephone; transport 
brokerage; information services pertaining to trans-
port services; transportation logistics services; ser-
vices for the provision of parcels in a traders' net-
work; logistics services in the field of the delivery of 
parcels and mail. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 85679 A 
(800) 1282517 
(891) 2015 11 26 
(731) RECHI PRECISION CO., LTD.   

No.943 Chenggong Road, Section 2,   
Guanyin District Taoyuan City 328490  
Taiwan, China 

(540) 

 
(591) Black,white  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(511)     
11 – Lamps; refrigerating appliances and installa-
tions; air conditioning apparatus; laundry dryers, 
electric; drying apparatus and installations; air dri-
ers; air conditioning installations; heating apparatus; 
heaters for baths; water purification installations.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 85723 A 
(800) 1282679 
(891) 2015 07 14 
(731) FRIESLANDCAMPINA GERMANY GMBH 

Wimpfener Strasse 125, 74078 Heilbronn, 
Germany 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
29 – Milk and milk products, condensed milk, can-
ned milk and milk-based products, yoghurt and 
yoghurt products, sour milk, cheese and cheese pro-
ducts, cottage cheese, cream, whipped cream, sour 
cream, coffee milk, coffee cream, vegetable substitu-
tes for whipped cream and coffee cream, butter, 
quark, kefir, fermented dairy products, preserved 
dairy products, milk powder, blancmanges, dairy 
based desserts (dairy being the main component), 
desserts included in this class, dairy based drinks 
(dairy being the main component), chocolate milk. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 85846 A 
(800) 1284077 
(891) 2015 12 09 
(731) TWIN SET – SIMONA BARBIERI S.P.A.   

Via Della Chimica, 21, I-41012 CARPI  
(Modena), Italy 

(540)  

TWIN-SET 
(511)     
18 – Leather and imitations of leather; bags; hand-
bags; trunks and travelling bags; key cases; wallets; 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 

 

 
#6  2017 03 27 

 
39 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

purses made in leather and imitation of leather; ma-
ke-up bags sold empty; umbrellas. 
 

25 – Skirts; trousers; shorts; jeans; shirts; blouses; 
jerseys; sweaters; T-shirts; vests; suits; tracksuits; 
cloaks; coats; overcoats; bomber jackets; tunics; jac-
kets; anoraks; raincoats; stockings; socks; hats; he-
adgear; gloves; neckties; swimsuits; belts; shoes; 
beach shoes; slippers; boots; bath robes; tights; un-
derwear; sportswear; scarves. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 86063 A 
(800) 1025596 
(891) 2015 12 03 
(731) Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG 

Waldecker Strasse 15, 99444 Blankenhain,  
Germany 

(540)  

SALAMINI ACTIVE 
(511)     
29 – Meat, fish, poultry and game, including ham, 
the aforesaid goods also processed into charcuterie, 
also in preserved form; uncooked charcuterie; long-
life charcuterie, salami in various forms, in particu-
lar mini salami; snacks made from the aforesaid 
products. 
 

30 – Ready-made pastry roll, filled with sausage 
and/or ham and/or meat. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 86070 A 
(800) 1285716 
(891) 2015 07 15 
(731) Limited liability company "GOLDEN TILE"  

Mashynobudivna Str. 50, Kyiv 03067, 
Ukraine 

(540) 

 
(591) Black,white  
(511)     
1 – Acetate of cellulose, unprocessed; acid proof 
chemical compositions; acidulated water for rechar-
ging accumulators; acrylic resins, unprocessed; acti-
vated carbons; adhesives for industrial purposes; ad-
hesives for paperhanging; adhesives for wall tiles; 
alcohol; animal carbon; animal carbon preparations; 
animal charcoal; alumina; anhydrides; artificial re-
sins, unprocessed; auxiliary fluids for use with abra-
sives; barytes; baryta paper; barium; bicarbonate of 
soda for chemical purposes; blood charcoal; bone 
charcoal; boric acid for industrial purposes; borax; 
boric acid for industrial purposes; brazing fluxes; 
calcined soda; calcium carbide; calcium cyanamide 
[fertilizer]; calcium salts; carbide; carbonates; carbo-
nic acid; carbonic hydrates; catalysts; caustic soda 
for industrial purposes; cellulose; cellulose esters for 
industrial purposes; cellulose ethers for industrial 

purposes; cement for mending broken articles; ce-
ment preservatives, except paints and oils; cement-
waterproofing chemicals, except paints; ceramic 
glazings; ceramic compositions for sintering [granu-
les and powders]; ceramic materials in particulate 
form, for use as filtering media; chemical condensa-
tion preparations; chemical substances for analyses 
in laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations, except pigments, 
for the manufacture of enamel; chemical prepara-
tions for the manufacture of pigments; chemical 
preparations for the manufacture of paints; china 
slip; clarification preparations; coal saving prepara-
tions; cobalt oxide for industrial purposes; composi-
tions for the manufacture of technical ceramics; 
compositions for threading; condensation-preventing 
chemicals; copper sulphate [blue vitriol]; corrosive 
preparations; dioxide of hydrogen; distilled water; 
dressing and finishing preparations for textiles; dri-
lling muds; dolomite for industrial purposes; emul-
sifiers; epoxy resins, unprocessed; ethyl ether; ethyl 
alcohol; fertilizing preparations; finishing prepara-
tions for use in the manufacture of steel; fireproofing 
preparations; flocculants; fluorspar compounds; sol-
dering fluxes; foundry sand; foundry molding [moul-
ding] preparations; glass-frosting chemicals; glazi-
ers' putty; glucose for industrial purposes; glucosi-
des; glue for industrial purposes; gluten [glue], other 
than for stationery or household purposes; glycol; 
glycerides; glycerine for industrial purposes; graphi-
te for industrial purposes; gums [adhesives], other 
than for stationery or household purposes; humus; 
hydrates; hydrogen; industrial chemicals; iodine for 
industrial purposes; iodised salts; iron salts; kaolin; 
lecithin [raw material]; lime acetate; lime chloride; 
lime carbonate; limestone hardening substances; lo-
am; magnesium carbonate; magnesium chloride; ma-
nure for agriculture; copper sulphate; mineral acids; 
moistening [wetting] preparations for use in bleac-
hing; moistening [wetting] preparations for use in 
dyeing; naphthalene; nitrates; nitrate paper; oil ce-
ment [putty]; oil dispersants; oil-bleaching chemi-
cals; oil-purifying chemicals; oil-separating chemi-
cals; opacifiers for enamel; opacifiers for glass; fat-
bleaching chemicals; oxygen; peat [fertiliser]; peat 
pots for horticulture; phosphates [fertilisers]; plasti-
sols; polish removing substances; potassium; prepa-
rations for preventing the tarnishing of glass; preser-
vatives for tiles, except paints and oils; rare earths; 
rock salt; rubber preservatives; sal ammoniac spirits; 
salicylic acid; salpetre; salts of precious metals for 
industrial purposes; salts [fertilisers]; salts [chemical 
preparations]; salts for industrial purposes; salt, raw; 
silver nitrate; sulfates; sulfides; seawater for indus-
trial purposes; silicates; silicon; silicones; size for fi-
nishing and priming; sizing preparations; slag [fer-
tilisers]; soda ash; sodium; sodium salts [chemical 
preparations compounds]; soldering fluxes; starch 
for industrial purposes; starch paste [adhesive], other 
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than for stationery or household purposes; synthetic 
materials for absorbing oil; synthetic resins, unpro-
cessed; talc [magnesium silicate]; ungluing agents 
[chemical preparations for liquifying starch]; visco-
se; wallpaper removing preparations; water glass 
[soluble glass]; water purifying chemicals; water-
softening preparations. 
 

2 – Agglutinants for paints; aluminium paints; alu-
minium powder for painting; anti-fouling paints; an-
ti-rust greases; anti-rust oils; badigeon; bactericidal 
paints; binding preparations for paints; bitumen 
varnish; black japan; blacks [colorants or paints]; 
luster bright gold for ceramics; luster bright plati-
num for ceramics; bronze powder; bronzing lacqu-
ers; canada balsam; carbon black [pigment]; ceramic 
paints; cochineal carmine; coatings [paints]; coatings 
for roofing felt [paints]; cobalt oxide [colorant]; co-
lophony; colorants; colorants for butter; colorants for 
liqueurs; copal; copal varnish; distempers; dyes; dy-
ewood extracts; enamels for painting; enamels [var-
nishes]; fireproof paints; fixatives [varnishes]; fixati-
ves for watercolors [watercolours]; gildings; glazes 
[paints, lacquers]; anti-rust greases, included in this 
class; gum resins; indigo [colorant]; lacquers; lamp 
black [pigment]; lime wash; mastic [natural resin]; 
natural resins, raw; oils for the preservation of wood; 
paints; pigments; printing ink; printers' pastes [ink]; 
red lead; sandarac; siccatives [drying agents] for pa-
ints; silver emulsions [pigments]; silver paint for 
ceramics; ceramic paints; silver paste; silvering pow-
ders; soot [colorant]; siccatives [drying agents] for 
paints; silver foil [leaf]; sumac for varnishes; thic-
keners for paints; thinners for lacquers; thinners for 
paints; turpentine [thinner for paints]; whites [colo-
rants or paints]; white lead; whitewash; zinc oxide 
[pigment].  
 

11 – Ash pits for furnaces; bath fittings; bath insta-
llations; bath linings; bath tubs; bath tubs for sitz 
baths; bidets; boilers, other than parts of machines; 
boiler pipes [tubes] for heating installations; brackets 
for gas burners; burners; chimney flues; chimney 
blowers; cookers; cooking rings; coolers for furna-
ces; filters for drinking water; flues for heating boi-
lers; flushing apparatus; flushing tanks; fountains; 
furnaces; furnaces, other than for experimental pur-
poses or laboratory use; furnace grates; fittings, sha-
ped, for furnaces; gas boilers; hand drying apparatus 
for washrooms; heaters for baths; heaters for vehic-
les; heating apparatus; heating apparatus, electric; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; 
heating boilers; heating installations; heating insta-
llations [water]; heating plates; hot air bath fittings; 
hot air ovens; hot plates; hot water bottles; kilns; 
kiln furniture [supports]; kitchen ranges [ovens]; 
laundry room boilers; loading apparatus for fur-
naces; ornamental fountains; oxyhydrogen burners; 
pressure water tanks; refining towers for distillation; 
regulating accessories for water or gas apparatus and  

pipes; regulating and safety accessories for water 
and gas apparatus; rotisseries; sanitary apparatus and 
installations; sauna bath installations; showers; sho-
wer cubicles [enclosures (Am.)]; sinks; spa baths 
[vessels]; stoves [heating apparatus]; swimming pool 
chlorinating unit apparatus; taps [cocks, spigots] 
[faucets (Am.)] for pipes; toilets [water-closets]; 
toilet bowls; toilet seats; urinals [sanitary fixtures]; 
water conduits installations; water distribution ins-
tallations; water flushing installations; wash-hand 
basins [parts of sanitary installations]; water heaters; 
water heaters [apparatus]; water intake apparatus; 
water-pipes for sanitary installations; water sterili-
zers; water softening apparatus and installations; 
water supply installations; whirlpool-jet apparatus. 
 

19 – Alabaster; alabaster glass; angle irons, not of 
metal; aquarium gravel; artificial stone; beams, not 
of metal; branching pipes, not of metal; bricks; buil-
ding cardboard [asphalted]; building glass; buil-
dings, transportable, not of metal; buildings, not of 
metal; building materials, not of metal; building pa-
nels, not of metal; building paper; building stone; 
calcareous marl; calcareous stone; clay; cement for 
furnaces; cement slabs; chicken-houses, not of me-
tal; coatings [building materials]; coverings, not of 
metal, for building; cement for blast furnaces; ce-
ment; cement posts; earth for bricks; fences, not of 
metal; fire burrs; fireclay; fireproof cement coatings; 
figurines [statuettes] of stone, concrete or marble; 
flashing, not of metal, for building; floors, not of 
metal; framework, not of metal, for building; foun-
dry molds [moulds], not of metal; glass granules for 
road marking; granite; gravel; grave or tomb enclo-
sures, not of metal; gravestones; grave slabs, not of 
metal; gypsum; hips for roofing; huts; fair huts; 
laths, not of metal; lime; masts [poles], not of metal; 
memorial plaques, not of metal; monuments, not of 
metal; mosaics for building; olivine for building; 
pantiles; parquet flooring; parquet floor boards; par-
titions, not of metal; paving slabs, not of metal; 
penstock pipes, not of metal; pitch; platforms, pre-
fabricated, not of metal; potters' clay; potters' clay 
[raw material]; porches, not of metal, for building; 
posts, not of metal; plywood; quartz; railroad ties, 
not of metal; raw chalk; refractory construction 
materials, not of metal; road marking sheets and 
strips of synthetic material; sandstone for building; 
sandstone tubes; silica (quartz); sills, not of metal; 
statues of stone, concrete or marble; swimming po-
ols [structures, not of metal]; schists; stair-treads 
[steps], not of metal; tombs, not of metal; tombstone 
stele, not of metal; tombs [monuments], not of me-
tal; tufa; veneers; veneer wood; wainscoting, not of 
metal; wall claddings, not of metal, for building; 
wall linings, not of metal, for building; works of sto-
nemasonry; works of art of stone, concrete or 
marble; xylolith. 
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21 – Basins [bowls]; beer mugs; bottles; bottle ope-
ners, electric and non-electric; boxes of metal, for 
dispensing paper towels; busts of china, terra cotta 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; butter-dish 
covers; candlesticks; candle rings; cauldrons; cera-
mics for household purposes; chamber pots; china 
ornaments; closures for pot lids; coasters, not of pa-
per and other than table linen; containers for ho-
usehold or kitchen use, not of precious metal; coo-
king pots; cooking pot sets; covers, not of paper, for 
flower pots; covers for dishes; crockery; crystal 
[glassware]; cups; decanters; deodorising apparatus 
for personal use; dishes; dishes for soap; drinking 
glasses; drinking vessels; dustbins; earthenware sau-
cepans; egg cups; egg cups, not of precious metal; 
enameled glass; epergnes, not of precious metal; 
flasks, not of precious metal; flat-iron stands; flower 
pots; fruit cups; fused silica [semi-worked product], 
other than for building; glasses [receptacles]; glass 
bulbs [receptacles]; glass bowls; glass caps; glass 
flasks [containers]; glass jars [carboys]; glass for 
vehicle windows [semi-finished product]; glass in-
corporating fine electrical conductors; glass, unwor-
ked or semi-worked, except building glass; goblets, 
not of precious material; holders for flowers and 
plants [flower arranging]; indoor terrariums [plant 
cultivation]; jugs, not of precious material; kitchen 
containers, not of precious metal; litter boxes [trays] 
for pets; lunch boxes; mess-tins; mosaics of glass, 
not for building; opal glass; painted glassware; pie 
servers; plates to prevent milk boiling over; porce-
lain ware; pottery; pots; pot lids; refrigerating bott-
les; saucepan scourers of metal; saucers; scoops 
[tableware]; cocktail shakers; signboards of porce-
lain or glass; soap boxes; soap dispensers; spatulas 
[kitchen utensils]; statuettes of porcelain, terra cotta 
or glass; statues of porcelain, terra cotta ceramic, 
earthenware or glass; table plates; tableware, other 
than knives, forks and spoons; toilet cases; toilet 
utensils; trivets [table utensils]; urns; vases; vases, 
not of precious metal; vessels of metal for making 
ices and iced drinks; works of art, of porcelain, terra 
cotta ceramic, earthenware or glass. 
 

35 – Accounting; advisory services for business ma-
nagement; advertising; advertising agencies; adverti-
sing by mail order; auctioneering; business apprai-
sals; business information; business inquiries; busi-
ness investigations; business management assistan-
ce; business management consultancy; business ma-
nagement and organization consultancy; business 
organization consultancy; business research; com-
mercial information agencies; commercial or indus-
trial management assistance; compilation of infor-
mation into computer databases; computerized file 
management; data search in computer files for ot-
hers; distribution of samples; drawing up of state-
ments of accounts; cost price analysis; demons-
tration of goods; dissemination of advertising matter; 
economic forecasting; business efficiency expert ser-

vices; import-export agencies; marketing research; 
marketing studies; on-line advertising on a computer 
network; opinion polling; organization of exhibitions 
and trade fairs for commercial or advertising pur-
poses; payroll preparation; personnel recruitment; 
professional business consultancy; personnel mana-
gement consultancy; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other busines-
ses); psychological testing for the selection of 
personnel; publicity material rental; public relations; 
production of radio commercials; preparation of 
publicity material; relocation services for businesses; 
rental of advertising space; sales promotion for 
others; systemization of information into computer 
databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; television advertising; the bringing to-
gether, for the benefit of others, of a variety of afo-
rementioned goods listed in classes 1, 2, 11, 19 and 
21, excluding the transport thereof, enabling cus-
tomers to conveniently view, order and purchase 
those goods at retail stores, wholesale outlets; up-
dating of advertising material.  
 

36 – Antique appraisal; accident insurance underwri-
ting; accommodation bureaux [apartments]; actuarial 
services; apartment house management; business 
liquidation services, financial; capital investments; 
clearing-houses, financial; charitable fund raising; 
credit bureaux; customs brokerage; debt collection 
agencies; deposits of valuables; electronic funds 
transfer; exchanging money; factoring; financial 
analysis; fiscal assessments; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial consultan-
cy; financial information; financial management; fi-
nancing services; financial sponsorship; guarantees; 
health insurance underwriting; home banking; hou-
sing agents; instalment loans; insurance consultancy; 
insurance information; insurance brokerage; insuran-
ce underwriting; issuing of travellers' checks [che-
ques]; issue of tokens of value; jewellery appraisal; 
lease-purchase financing; leasing of real estate; len-
ding against security; life insurance underwriting; 
loans [financing]; mutual funds; organization of col-
lections; real estate agencies; real estate appraisal; 
real estate brokers; real estate management; rent col-
lection; renting of apartments; rental of offices [real 
estate]; safe deposit services; stamp appraisal; stock 
exchange quotations; stocks and bonds brokerage. 
 

37 – Motor vehicle maintenance and repair of auto-
mobiles; building construction supervision; building 
of fair stalls and shops; rental of bulldozers; elevator 
installation and repair; painting or repair of signs; 
rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; mining extraction; rental of excavators; 
demolition of buildings; building insulating; repair 
information; construction information; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; office 
machines and equipment installation, maintenance 
and repair; boiler cleaning and repair; rental of cra-
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nes [construction equipment]; kitchen equipment 
installation; repair of security locks; varnishing; re-
tinning; machinery installation, maintenance and re-
pair; vehicle service stations [refuelling and main-
tenance]; cleaning of buildings [interior]; cleaning of 
buildings [exterior surface]; burner maintenance and 
repair; furnace installation and repair; fire alarm 
installation and repair; roofing services; scaffolding; 
quarrying services; drilling of wells; warehouse con-
struction and repair; rental of construction equip-
ment; construction; factory construction; dry clea-
ning; telephone installation and repair; vehicle main-
tenance; plastering; vehicle repair; vehicle cleaning; 
painting, interior and exterior; freezing equipment 
installation and repair; wallpapering.  
 

39 – Bus transport; car rental; car parking; rental of 
motor racing cars; car transport; parking place ren-
tal; armoured car transport; towing; vehicle break-
down assistance [towing]; railway truck rental; fre-
ight [shipping of goods]; freight forwarding; chauf-
feur services; piloting; boat transport; water supp-
lying; water distribution; garage rental; delivery of 
goods; electricity distribution; distribution of energy; 
stevedoring; railway transport; launching of sate-
llites for others; rental of storage containers; storage; 
storage information; physical storage of electroni-
cally-stored data or documents; storage of goods; 
transportation information; courier services [messa-
ges or merchandise]; marine transport; wrapping of 
goods; packaging of goods; passenger transport; 
transport; transport brokerage; removal services; ha-
uling; carting; transport and storage of trash; porte-
rage; message delivery; air transport; transport reser-
vation; ferry-boat transport; ship brokerage [forwar-
ding (Am.)]; freight brokerage; pleasure boat trans-
port; river transport; unloading cargo; rental of wa-
rehouses; rental of vehicle roof racks; transport by 
pipeline; freighting; boat rental; boat storage. 
 

42 – Analysis for oil-field exploitation; architecture; 
architectural consultation; construction drafting; 
technical project studies; material testing; textile tes-
ting; recovery of computer data; authenticating 
works of art; geological surveys; geological prospec-
ting; geological research; design of interior decor; 
packaging design; industrial design; duplication of 
computer programs; surveying; oil-field surveys; 
land surveying; engineering; installation of computer 
software; calibration [measuring]; computer rental; 
rental of computer software; maintenance of compu-
ter software; updating of computer software; com-
puter software design; consultancy in the field of 
energy saving for computer hardware; computer pro-
gramming; computer systems analysis; computer 
system design; data conversion of computer prog-
rams and data [not physical conversion]; conversion 
of data or documents from physical to electronic 
media; mechanical research; oil prospecting; oil-well 
testing; creating and maintaining web sites for ot-

hers; underwater exploration; urban planning; re-
search and development of new products for others; 
hosting computer sites [web sites]; styling [industrial 
design]; technical research; vehicle roadworthiness 
testing; quality control.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87118 A 
(800) 1295924 
(891) 2015 12 22 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH   

Merkur-Allee 1-15,  32339 Espelkamp,  
Germany 

(540) 
 

 
 

(591) Black.white  
(511)     
9 –  Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumula-
ting, regulating or controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer soft-
ware; fire-extinguishing apparatus; musical jukebo-
xes and parts for the aforesaid automatic machines; 
automatic cash dispensers, automatic money coun-
ting and money changing machines; mechanisms for 
coin-operated apparatus; computer and video games 
software; games software for use on any computer 
platform, including electronic entertainment and 
games consoles; computer games (programs for-); 
computer games; video games (software); computer 
games provided through a global computer network 
or supplied by means of multi-media electronic bro-
adcast or through telecommunications or electronic 
transmission or via the internet; computer games, 
leisure and recreational software, video games and 
computer software, all provided in the form of sto-
rage media; programs for operating electric and elec-
tronic apparatus for games, amusement and/or enter-
tainment purposes; automatic lottery machines; 
computer software for computer games on the in-
ternet; online games (software); computer software 
in the form of an app for mobile devices and 
computers; calculating apparatus in coin-operated 
machines and parts for the aforesaid goods; appa-
ratus for recording, transmission, processing or rep-
roduction of data, including sound or images, inclu-
ding parts for all the aforesaid goods, except radio 
sets, television receivers, hi-fi systems, video recor-
ders, telephone apparatus, fax machines and telep-
hone answering machines; computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, 
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for gaming machines, slot machines or video lottery 
gaming machines or games of chance via the inter-
net; electric, electronic or automatic apparatus for 
identifying data carriers, identity cards and credit 
cards, bank notes and coins; electric, electronic 
alarm and monitoring installations, including video 
cameras and apparatus for image transmission and 
image processing; data processing apparatus and 
computers, including data processing apparatus and 
computers being components for data networks and 
parts facilitating data network communications; el-
ectric wiring harnesses; circuit boards, printed bo-
ards assemblies (electronic components) and com-
binations thereof being assemblies and equipment 
parts, included in this class.  
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; rental of automatic 
slot machines and entertainment machines for casi-
nos; arranging and conducting games; gambling; 
operating lotteries; online game services provided 
via the internet, including online and being appli-
cations for smartphones; online games services pro-
vided via a computer network; provision of enterta-
inment and/or educational content for apps for mo-
bile devices and computers; conducting quizzes by 
means of smartphone applications; providing casino 
facilities (gambling), betting offices; operating ga-
ming establishments, arcades and/or online internet 
casinos and betting platforms; gambling services via 
the internet.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87236 A 
(800) 1203361 
(891) 2016 02 22 
(731) BOBKOV  GLEB VIKTOROVICH 

Trofimova ul, d.10, kv. 179 RU-115432  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Yellow, brown  
(511)     
3 – Amber [perfume]; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; scented water; javelle water; lavender 
water; toilet water; make-up; perfumes; greases for 
cosmetic purposes; perfumery; ionone [perfumery]; 
cosmetic pencils; cosmetic dyes; cosmetic creams; 
skin whitening creams; lotions for cosmetic purpo-
ses; beauty masks; oils for cosmetic purposes; oils 
for toilet purposes; almond milk for cosmetic pur-
poses; cleansing milk for toilet purposes; musk [per-

fumery]; soap; mint for perfumery; cosmetic kits; 
eau de Cologne; bases for flower perfumes; hydro-
gen peroxide for cosmetic purposes; lipsticks; po-
mades for cosmetic purposes; cosmetic preparations 
for baths; toiletries; cosmetic preparations for sli-
mming purposes; make-up removing preparations; 
make-up powder; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tan-
ning preparations [cosmetics]; cosmetic preparations 
for eyelashes; depilatories; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics; cosmetics for animals; masca-
ra; detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; bleaching pre-
parations [decolorants] for cosmetic purposes; sha-
mpoos; shampoos for pets; extracts of flowers 
[perfumes]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87325 A 
(800) 1297291 
(891) 2016 01 06 
(731) FAR EAST FASHION TRADING LIMITED 

PO Box 86063, RAS AL KHAIMAH, 
United Arab Emirates 

(540)  

BLANCO 
(511)     
18 – Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.  
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

35 – Sales promotion for others; import and export 
services; business management; commercial retai-
ling and the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), namely leather and imitations of leather, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, um-
brellas, parasols, and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, accessories for clothing, headgear, fo-
otwear, precious metals and their alloys, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric ins-
truments, enabling customers to conveniently view 
and purchase these goods in retail stores, wholesale 
outlets, through mail order catalogues or through 
websites or television shopping programmes or via 
all other kinds of electronic means of communica-
tion. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87326 A 
(800) 1297294 
(891) 2016 03 01 
(731) ASIA PACIFIC RESOURCES  

INTERNATIONAL   
Holdings Ltd. Dallas Building, 7 Victoria  
Street, Hamilton HM 11, Bermuda 
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(540) 

 
(591) black and white  
(511)     
16 – Paper, cardboard and stationery including prin-
ting paper, writing and drawing paper, typewriting 
paper, blue print paper, white paper board, postcard 
paper, tissue paper, copying tissue paper, paper for 
facsimile use, letter paper, tablets pad, loose leaf pa-
per, notebook, sketchbook, exercise book, writing 
pad, carbonless copying paper; adhesive-backed note 
pad, paper file, stickers, envelopes, account book, 
ruled paper, pocket book, memo paper; wrapping 
and packaging paper and materials; tissues and 
copying paper. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87327 A 
(800) 1297314 
(891) 2016 03 16 
(731) KOVALEV, SERGEY  

2715 Ocean Blvd., Apt. PH-D, Fort  
Lauderdale FL 33308, USA 

(540) 

 
(591) black and white  
(511)     
25 – Boxing sports apparel, namely footwear, bo-
xing shorts, tee shirts, sleeveless athletic shirts, knit 
sports shirts, pants, jackets, hats, caps, head and 
wrist sweat bands, sweat shirts, rain wear and tights. 
 

28 – Sports equipment for boxing, namely boxing 
bags, boxing bag swivel mechanisms, heavy bags, 
punching balls for boxing practice, boxing swivels, 
punching mitts, boxing rings, boxing gloves, boxing 
hand wraps, belly and groin protectors, protective 
cups and bras and shin guards. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87328 A 
(800) 1297346 
(891) 2016 01 04 
(731) PRODUCTION AND COMMERCIAL 

COMPANY "BIOTON" LIMITED  
LIABILITY COMPANY   
vul. Voitsehovicha, 77, m. Dnipropetrovsk  
49101, Ukraine 

(540) 

 
(591) black and white  
(511)     
3 – Abrasives; abrasive cloth; glass cloth; abrasive 
paper; breath freshening sprays; diamantine [abra-
sive]; alum stones [astringents]; amber [perfume]; 
ammonia [volatile alkali] [detergent]; antistatic pre-
parations for household purposes; badian essence; 
laundry preparations; colorants for toilet purposes; 
colour brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; bergamot oil; sachets for perfuming linen; 
joss sticks; preparations to make shiny the leaves of 
plants; laundry glaze; shining preparations; beard 
dyes; pastes for razor strops; shaving stones [as-
tringents]; shaving soap; shaving preparations; eyeb-
row cosmetics; eyebrow pencils; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; 
bath salts, not for medical purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic pur-
poses; shoe wax; shoe cream; shoe polish; bleaching 
soda; cream for whitening the skin; laundry bleac-
hing preparations; bleaching salts; dental bleaching 
gels; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; leather bleaching preparations; 
cosmetic preparations for slimming purposes; deco-
rative transfers for cosmetic purposes; cosmetic pre-
parations for eyelashes; false eyelashes; adhesives 
for affixing false eyelashes; moustache wax; waxes 
for leather; tailors' wax; polishing wax; shoemakers' 
wax; windscreen cleaning liquids; hair colorants; 
hair lotions; hair waving preparations; volcanic ash 
for cleaning; astringents for cosmetic purposes; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
gaultheria oil; heliotropine; geraniol; potassium hy-
pochloride; grinding preparations; make-up; make-
up preparations; make-up removing preparations; 
lipsticks; disinfectant soap; deodorants for human 
beings or for animals; deodorant soap; depilatories; 
depilatory wax; depilatories; shampoos for pets; 
scented water; scented wood; extracts of flowers 
[perfumes]; ethereal essences; essential oils; jasmine 
oil; greases for cosmetic purposes; laundry soaking 
preparations; aromatics [essential oils]; flavorings 
for beverages [essential oils]; cake flavorings [es-
sential oils]; leather preservatives [polishes]; color-
removing preparations; degreasers other than for use 
in manufacturing processes; scale removing prepa-
rations for household purposes; jewellers' rouge; 
dentifrices; denture polishes; preparations for clea-
ning dentures; ionone [perfumery]; rust removing 
preparations; silicon carbide [abrasive]; carbides of 
metal [abrasives]; bases for flower perfumes; essen-
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tial oils of cedarwood; adhesives for affixing false 
hair; adhesives for cosmetic purposes; quillaia bark 
for washing; corundum [abrasive]; cosmetics; cos-
metics for animals; make-up powder; beauty masks; 
cosmetic kits; whiting; cleaning chalk; creams for le-
ather; cosmetic creams; laundry starch; starch glaze 
for laundry purposes; cakes of toilet soap; lavender 
water; lavender oil; incense; lacquer-removing pre-
parations; hair spray; nail varnish; essential oils of 
lemon; polishing paper; polishing stones; polishing 
creams; polishing preparations; polish for furniture 
and flooring; medicated soap; lotions for cosmetic 
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
after-shave lotions; smoothing preparations [starc-
hing]; make-up preparations; parquet floor wax; 
non-slipping wax for floors; almond oil; almond 
soap; almond milk for cosmetic purposes; washing 
soda, for cleaning; detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes; 
soap; soap for brightening textile; cakes of soap; 
soap for foot perspiration; antiperspirant soap; cle-
ansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; 
fabric softeners for laundry use; mint for perfumery; 
mint essence [essential oil]; emery; emery cloth; 
emery paper; neutralizers for permanent waving; nail 
polish; nail care preparations; false nails; fumigation 
preparations [perfumes]; eau de Cologne; cosmetic 
pencils; oils for perfumes and scents; oils for cos-
metic purposes; oils for toilet purposes; oils for 
cleaning purposes; oil of turpentine for degreasing; 
perfumery; perfumes; laundry wax; pumice stone; 
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; floor wax; 
non-slipping liquids for floors; floor wax removers 
[scouring preparations]; stain removers; canned pre-
ssurized air for cleaning and dusting purposes; var-
nish-removing preparations; mouthwashes, not for 
medical purposes; pomades for cosmetic purposes; 
dry-cleaning preparations; antiperspirants [toilet-
ries]; safrol; laundry blueing; turpentine, for degrea-
sing; glass paper; sun-tanning preparations [cosme-
tics]; soda lye; preparations for unblocking drain pi-
pes; potpourris [fragrances]; talcum powder, for 
toilet use; cotton swabs for cosmetic purposes; ter-
penes [essential oils]; tripoli stone for polishing; rose 
oil; toiletries; toilet water; mascara; paint stripping 
preparations; cosmetic dyes; essential oils of citron; 
furbishing preparations; scouring solutions; sham-
poos; shoemakers' wax; cosmetic preparations for 
skin care; sandcloth; smoothing stones; wallpaper 
cleaning preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87408 A 
(800) 1297793 
(891) 2015 11 11 
(731) B Medical Systems S.à r.l.   

17, op der Hei, L-9809 Hosingen,  
Luxembourg 

 

(540)  

SIBIR 
(511)     
7 – Electrical generators using solar cells, wind ener-
gy or other renewable resources; power generators; 
engine driven generators; current generators; alter-
nators. 
 

9 – Information technology equipment; apparatus 
and instruments for conducting, switching, trans-
forming, accumulating, regulating, monitoring, mea-
suring, signaling and controlling temperatures and 
information for the storage and transport of sensitive 
medical, pharmaceutical and laboratory items such 
as vaccines, blood and blood components, tempe-
rature-sensitive pharmaceuticals, tissues, biological 
samples, DNAs, cells, organs and food and bevera-
ges; electric sensors; optical and electro-optical sen-
sors; sensors for the determination of temperatures, 
positions and distances; battery charging equipment; 
computer software; application software; biological 
safety cabinets; radio-frequency identification 
(RFID) tags, readers and systems; apparatus and ins-
truments for tele- and radio-communication systems 
and data processing; converters and inverters for 
electrical energy; centrifuges for laboratory use; in-
cubators for laboratory items such as vaccines, blood 
and blood components, temperature-sensitive phar-
maceuticals, tissues, biological samples, DNAs, 
cells, organs and for temperature sensitive goods 
including food and beverages. 
 

10 – Medical apparatus and instruments; active and 
passive transport boxes for medical purposes; incu-
bators for temperature sensitive medical, pharma-
ceutical and laboratory items such as vaccines, blood 
and blood components, temperature-sensitive phar-
maceuticals, tissues, biological samples, DNAs, 
cells, organs; safety cabinets for medical use; plate-
let agitators for medical purposes. 
 

11 – Apparatus for heating, ventilating and air con-
ditioning and purification equipment; cool boxes 
(electric-); portable active and passive cold boxes 
(electric-); electric refrigerators; freezers (electric-); 
lamps; fans; ice machines and apparatus; refrigera-
tors, freezers and ultralow freezers; refrigerators, 
freezers and ultralow freezers, particularly for me-
dical purposes. 
 

21 – Containers for food and beverages; heat retai-
ning containers for food; cool boxes; portable active 
and passive cold boxes. 
 

37 – Installation, repair and maintenance services, 
namely of electrical generators, compressors, sen-
sors and apparatus for refrigerating and freezing, 
safety cabinets, platelet agitators and incubators. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2017 87454 A 
(800) 1297953 
(891) 2016 01 20 
(731) PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S.   

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plzeň, Czech  
Republic 

(540) 
 

 
 

(591) Brown, yellow, black, white and orange  
(511)     
32 – Beers. 
 

35 – Advertising. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87455 A 
(800) 1297954 
(891) 2016 01 20 
(731) PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S. 

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plzeň, Czech  
Republic 

(540) 
 

 
 

(591) Brown, white, orange, black and yellow  
(511)     
32 – Beers. 
 

35 – Advertising. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87458 A 
(800) 1297994 
(891) 2016 04 04 
(731) APPLE INC.  

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA 

(540) 

 
(591) red, orange, yellow, and white  
(511)     
9 – Computer software used in connection with mu-
sical composition and songwriting; computer sof-
tware used to analyze, record, and catalog melodies, 
vocal performances, musical instruments, musical 
compositions, and musical notation. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87461 A 
(800) 1298198 
(891) 2015 11 11 
(731) B MEDICAL SYSTEMS S.À R.L.  

17, op der Hei, L-9809 Hosingen,  
Luxembourg 

(540) 

 
(591) Blue  
(511)     
7 – Electrical generators using solar cells, wind ener-
gy or other renewable resources; power generators; 
engine driven generators; current generators; alter-
nators. 
 

9 – Information technology equipment; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transfor-
ming, accumulating, regulating, monitoring, measu-
ring, signaling and controlling temperatures and 
information for the storage and transport of sensitive 
medical, pharmaceutical and laboratory items such 
as vaccines, blood and blood components, tempe-
rature-sensitive pharmaceuticals, tissues, biological 
samples, DNAs, cells, organs and food and bevera-
ges; electric sensors; optical and electro-optical sen-
sors; sensors for the determination of temperatures, 
positions and distances; battery charging equipment; 
computer software; application software; biological 
safety cabinets; radio-frequency identification 
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(RFID) tags, readers and systems; apparatus and 
instruments for tele- and radio-communication sys-
tems and data processing; converters and inverters 
for electrical energy; centrifuges for laboratory use: 
incubators for laboratory items such as vaccines, 
blood and blood components, temperature-sensitive 
pharmaceuticals, tissues, biological samples, DNAs, 
cells, organs and for temperature sensitive goods 
including food and beverages. 
 

10 – Medical apparatus and instruments; active and 
passive transport boxes for medical purposes; in-
cubators for temperature sensitive medical, pharma-
ceutical and laboratory items such as vaccines, blood 
and blood components, temperature-sensitive phar-
maceuticals, tissues, biological samples, DNAs, 
cells, organs; safety cabinets for medical purposes; 
platelet agitators for medical purposes. 
 

11 – Apparatus for heating, ventilating and air con-
ditioning and purification equipment; cool boxes 
(electric-); portable active and passive cold boxes 
(electric-); electric refrigerators; freezers (electric-); 
lamps; fans; ice machines and apparatus; refrigera-
tors, freezers and ultralow freezers, particularly for 
medical purposes. 
 

21 – Containers for food and beverages; heat re-
taining containers for food; cool boxes; portable ac-
tive and passive cold boxes. 
 

37 – Installation, repair and maintenance services, 
especially of electrical generators, compressors, sen-
sors and apparatus for refrigerating and freezing, 
safety cabinets, platelet agitators and incubators. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 87767 A 
(800) 1274762 
(891) 2016 03 30 
(731) GILEAD SCIENCES IRELAND UC   

IDA Business and Technology park,  
Carrigtohill, Cork, Ireland 

(540)  

VEMLIDY 
(511)     
5 – Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis and 
HIV/AIDS; pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of infectious diseases; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of liver, cardio-
vascular, respiratory, and oncological diseases and 
disorders; antivirals; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of inflammatory diseases and 
disorders. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 79864 A 
(800) 1224992 
(151) 2014 08 13 
(181) 2024 08 13 
(891) 2014 08 13 
(511) 03, 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 80001 A 
(800) 1225734 
(151) 2014 07 31 
(181) 2024 07 31 
(891) 2014 07 31 
(511) 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81851 A 
(800) 1243000 
(151) 2014 09 26 
(181) 2024 09 26 
(891) 2014 09 26 
(511) 03, 04, 06, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29,  

33, 35, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 81915 A 
(800) 1243279 
(151) 2015 02 18 
(181) 2025 02 18 
(891) 2015 02 18 
(511) 17, 19, 20, 27 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82722 A 
(800) 1251466 
(151) 2015 04 20 
(181) 2025 04 20 
(891) 2015 04 20 
(511) 17, 19, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 82723 A 
(800) 1251494 
(151) 2015 04 20 
(181) 2025 04 20 
(891) 2015 04 20 
(511) 17, 19, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83283 A 
(800) 1258422 
(151) 2015 02 04 
(181) 2025 02 04 
(891) 2015 02 04 

 
 
 
 
 
(511) 09, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83681 A 
(800) 1262569 
(151) 2015 06 16 
(181) 2025 06 16 
(891) 2015 06 16 
(511) 14, 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 83985 A 
(800) 1265059 
(151) 2015 06 10 
(181) 2025 06 10 
(891) 2015 06 10 
(511) 10, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 84244 A 
(800) 1267783 
(151) 2015 07 29 
(181) 2025 07 29 
(891) 2015 07 29 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84488 A 
(800) 1270743 
(151) 2015 05 06 
(181) 2025 05 06 
(891) 2015 05 06 
(511) 06, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,  

26, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84525 A 
(800) 1271210 
(151) 2015 07 18 
(181) 2025 07 18 
(891) 2015 07 18 
(511) 05, 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84527 A 
(800) 1271211 
(151) 2015 07 18 
(181) 2025 07 18 
(891) 2015 07 18 
(511) 05, 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2017 84575 A 
(800) 1271522 
(151) 2015 08 25 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi 
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(181) 2025 08 25 
(891) 2015 08 25 
(511) 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84584 A 
(800) 1272391 
(151) 2015 08 10 
(181) 2025 08 10 
(891) 2015 08 10 
(511) 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84749 A 
(800) 1273095 
(151) 2015 09 15 
(181) 2025 09 15 
(891) 2015 09 15 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84849 A 
(800) 1274649 
(151) 2015 08 24 
(181) 2025 08 24 
(891) 2015 08 24 
(511) 27, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84860 A 
(800) 1274784 
(151) 2015 09 28 
(181) 2025 09 28 
(891) 2015 09 28 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84954 A 
(800) 1274879 
(151) 2015 10 09 
(181) 2025 10 09 
(891) 2015 10 09 
(511) 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 84968 A 
(800) 1275061 
(151) 2015 09 29 
(181) 2025 09 29 
(891) 2015 09 29 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85157 A 
(800) 1276292 
(151) 2015 09 30 
(181) 2025 09 30 
(891) 2015 09 30 
(511) 43 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 85192 A 
(800) 1276787 
(151) 2015 09 15 
(181) 2025 09 15 
(891) 2015 09 15 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85328 A 
(800) 1277819 
(151) 2015 10 05 
(181) 2025 10 05 
(891) 2015 10 05 
(511) 30, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85336 A 
(800) 1277899 
(151) 2015 11 05 
(181) 2025 11 05 
(891) 2015 11 05 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85614 A 
(800) 1281326 
(151) 2015 09 29 
(181) 2025 09 29 
(891) 2015 09 29 
(511) 09, 28, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85657 A 
(800) 1282800 
(151) 2015 09 21 
(181) 2025 09 21 
(891) 2015 09 21 
(511) 17, 19, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85658 A 
(800) 1282183 
(151) 2015 11 16 
(181) 2025 11 16 
(891) 2015 11 16 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85731 A 
(800) 1282760 
(151) 2015 08 10 
(181) 2025 08 10 
(891) 2015 08 10 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85732 A 
(800) 1282374 
(151) 2015 07 28 
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(181) 2025 07 28 
(891) 2015 07 28 
(511) 04, 37, 40, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85737 A 
(800) 1282404 
(151) 2015 06 12 
(181) 2025 06 12 
(891) 2015 06 12 
(511) 01, 06, 07, 09, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 38, 39,  

40, 41, 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85739 A 
(800) 1282410 
(151) 2015 07 08 
(181) 2025 07 08 
(891) 2015 07 08 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85740 A 
(800) 1282413 
(151) 2015 05 28 
(181) 2025 05 28 
(891) 2015 05 28 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85750 A 
(800) 1283089 
(151) 2015 11 02 
(181) 2025 11 02 
(891) 2015 11 02 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85753 A 
(800) 1283145 
(151) 2015 12 02 
(181) 2025 12 02 
(891) 2015 12 02 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85757 A 
(800) 1283164 
(151) 2015 10 09 
(181) 2025 10 09 
(891) 2015 10 09 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85827 A 
(800) 1284035 
(151) 2015 10 22 
(181) 2025 10 22 
(891) 2015 10 22 

(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85851 A 
(800) 1283820 
(151) 2015 12 11 
(181) 2025 12 11 
(891) 2015 12 11 
(511) 05, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85853 A 
(800) 1283857 
(151) 2015 12 09 
(181) 2025 12 09 
(891) 2015 12 09 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85864 A 
(800) 1283943 
(151) 2015 07 13 
(181) 2025 07 13 
(891) 2015 07 13 
(511) 01, 16, 17, 20, 21, 40, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85873 A 
(800) 1283988 
(151) 2015 08 26 
(181) 2025 08 26 
(891) 2015 08 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85874 A 
(800) 1283989 
(151) 2015 08 24 
(181) 2025 08 24 
(891) 2015 08 24 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85932 A 
(800) 1284396 
(151) 2015 12 17 
(181) 2025 12 17 
(891) 2015 12 17 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85934 A 
(800) 1284397 
(151) 2015 12 17 
(181) 2025 12 17 
(891) 2015 12 17 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 85936 A 
(800) 1284398 
(151) 2015 12 17 
(181) 2025 12 17 
(891) 2015 12 17 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85986 A 
(800) 1280207 
(151) 2015 11 06 
(181) 2025 11 06 
(891) 2016 01 08 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85993 A 
(800) 1284734 
(151) 2015 08 19 
(181) 2025 08 19 
(891) 2015 08 19 
(511) 07, 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 85994 A 
(800) 1284737 
(151) 2015 10 01 
(181) 2025 10 01 
(891) 2015 10 01 
(511) 09, 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86037 A 
(800) 1285406 
(151) 2015 10 30 
(181) 2025 10 30 
(891) 2015 10 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86066 A 
(800) 1165425 
(151) 2013 05 16 
(181) 2023 05 16 
(891) 2015 12 02 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86072 A 
(800) 1233207 
(151) 2014 03 19 
(181) 2024 03 19 
(891) 2015 12 07 
(511) 01, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86080 A 
(800) 1285651 
(151) 2015 10 20 

(181) 2025 10 20 
(891) 2015 10 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86081 A 
(800) 1285893 
(151) 2015 12 03 
(181) 2025 12 03 
(891) 2015 12 03 
(511) 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86082 A 
(800) 1285674 
(151) 2016 01 04 
(181) 2026 01 04 
(891) 2016 01 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86083 A 
(800) 1285676 
(151) 2015 12 28 
(181) 2025 12 28 
(891) 2015 12 28 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86084 A 
(800) 1285677 
(151) 2015 12 28 
(181) 2025 12 28 
(891) 2015 12 28 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86085 A 
(800) 1285894 
(151) 2015 10 29 
(181) 2025 10 29 
(891) 2015 10 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86086 A 
(800) 1285684 
(151) 2015 12 31 
(181) 2025 12 31 
(891) 2015 12 31 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86087 A 
(800) 1285685 
(151) 2015 12 31 
(181) 2025 12 31 
(891) 2015 12 31 
(511) 12 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 86088 A 
(800) 1285686 
(151) 2015 12 31 
(181) 2025 12 31 
(891) 2015 12 31 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86090 A 
(800) 1285687 
(151) 2015 12 31 
(181) 2025 12 31 
(891) 2015 12 31 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86091 A 
(800) 1285688 
(151) 2015 12 31 
(181) 2025 12 31 
(891) 2015 12 31 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86092 A 
(800) 1285901  
(151) 2015 07 23 
(181) 2025 07 23 
(891) 2015 07 23 
(511) 37, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86094 A 
(800) 1285902 
(151) 2015 10 07 
(181) 2025 10 07 
(891) 2015 10 07 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86095 A 
(800) 1276386 
(151) 2015 08 05 
(181) 2025 08 05 
(891) 2015 12 01 
(511) 35, 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86096 A 
(800) 1285911 
(151) 2015 08 26 
(181) 2025 08 26 
(891) 2015 08 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86097 A 
(800) 1285927 
(151) 2015 09 03 

(181) 2025 09 03 
(891) 2015 09 03 
(511) 02, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86106 A 
(800) 1286051 
(151) 2015 08 27 
(181) 2025 08 27 
(891) 2015 08 27 
(511) 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86112 A 
(800) 1286180 
(151) 2015 11 13 
(181) 2025 11 13 
(891) 2015 11 13 
(511) 03, 08, 18, 21, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86135 A 
(800) 1286462 
(151) 2015 10 06 
(181) 2025 10 06 
(891) 2015 10 06 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86136 A 
(800) 1287288 
(151) 2015 12 29 
(181) 2025 12 29 
(891) 2015 12 29 
(511) 09, 16, 35, 36, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86137 A 
(800) 1286472 
(151) 2015 11 26 
(181) 2025 11 26 
(891) 2015 11 26 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86141 A 
(800) 1286512 
(151) 2015 09 23 
(181) 2025 09 23 
(891) 2015 09 23 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86143 A 
(800) 1287308 
(151) 2015 11 27 
(181) 2025 11 27 
(891) 2015 11 27 
(511) 11 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 86144 A 
(800) 1286548 
(151) 2015 11 03 
(181) 2025 11 03 
(891) 2015 11 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86145 A 
(800) 1286555 
(151) 2015 12 10 
(181) 2025 12 10 
(891) 2015 12 10 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86146 A 
(800) 1286557 
(151) 2015 11 24 
(181) 2025 11 24 
(891) 2015 11 24 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86147 A 
(800) 1286586 
(151) 2015 12 02 
(181) 2025 12 02 
(891) 2015 12 02 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86149 A 
(800) 1287320 
(151) 2015 11 02 
(181) 2025 11 02 
(891) 2015 11 02 
(511) 08, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86151 A 
(800) 1286591 
(151) 2015 10 22 
(181) 2025 10 22 
(891) 2015 10 22 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86153 A 
(800) 1286695 
(151) 2015 12 03 
(181) 2025 12 03 
(891) 2015 12 03 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86155 A 
(800) 1286707 
(151) 2015 12 09 

(181) 2025 12 09 
(891) 2015 12 09 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86156 A 
(800) 1286727 
(151) 2015 12 15 
(181) 2025 12 15 
(891) 2015 12 15 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86169 A 
(800) 1287371 
(151) 2015 08 07 
(181) 2025 08 07 
(891) 2015 08 07 
(511) 19, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86170 A 
(800) 1287412 
(151) 2015 10 12 
(181) 2025 10 12 
(891) 2015 10 12 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86171 A 
(800) 1287422 
(151) 2015 11 05 
(181) 2025 11 05 
(891) 2015 11 05 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86172 A 
(800) 1287426 
(151) 2015 11 02 
(181) 2025 11 02 
(891) 2015 11 02 
(511) 29, 31, 35, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86173 A 
(800) 1287430 
(151) 2015 11 02 
(181) 2025 11 02 
(891) 2015 11 02 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86174 A 
(800) 1286877 
(151) 2015 10 07 
(181) 2025 10 07 
(891) 2015 10 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 86175 A 
(800) 1287431 
(151) 2015 11 02 
(181) 2025 11 02 
(891) 2015 11 02 
(511) 11, 19, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86218 A 
(800) 1287099 
(151) 2015 10 26 
(181) 2025 10 26 
(891) 2015 10 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86219 A 
(800) 1287100 
(151) 2015 10 26 
(181) 2025 10 26 
(891) 2015 10 26 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86227 A 
(800) 1287196 
(151) 2015 12 30 
(181) 2025 12 30 
(891) 2015 12 30 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86229 A 
(800) 1287202 
(151) 2015 12 16 
(181) 2025 12 16 
(891) 2015 12 16 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86241 A 
(800) 1287792 
(151) 2015 12 16 
(181) 2025 12 16 
(891) 2015 12 16 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86242 A 
(800) 1287804 
(151) 2015 12 22 
(181) 2025 12 22 
(891) 2015 12 22 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86247 A 
(800) 1287834 
(151) 2015 12 22 

(181) 2025 12 22 
(891) 2015 12 22 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86248 A 
(800) 1288036 
(151) 2015 12 15 
(181) 2025 12 15 
(891) 2015 12 15 
(511) 04, 09, 11, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86252 A 
(800) 1287926 
(151) 2015 11 25 
(181) 2025 11 25 
(891) 2015 11 25 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86262 A 
(800) 1288388 
(151) 2015 03 10 
(181) 2025 03 10 
(891) 2015 03 10 
(511) 35, 36, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86263 A 
(800) 1288389 
(151) 2015 01 27 
(181) 2025 01 27 
(891) 2015 01 27 
(511) 09, 16, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86270 A 
(800) 1288051 
(151) 2015 09 18 
(181) 2025 09 18 
(891) 2015 09 18 
(511) 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86273 A 
(800) 1288445 
(151) 2015 12 01 
(181) 2025 12 01 
(891) 2015 12 01 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86274 A 
(800) 1288474 
(151) 2015 12 28 
(181) 2025 12 28 
(891) 2015 12 28 
(511) 09 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 86275 A 
(800) 1288481 
(151) 2015 12 23 
(181) 2025 12 23 
(891) 2015 12 23 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86276 A 
(800) 1288517  
(151) 2015 12 22 
(181) 2025 12 22 
(891) 2015 12 22 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86277 A 
(800) 1288519 
(151) 2015 12 22 
(181) 2025 12 22 
(891) 2015 12 22 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86278 A 
(800) 1288526 
(151) 2016 01 05 
(181) 2026 01 05 
(891) 2016 01 05 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86279 A 
(800) 1288063 
(151) 2015 10 26 
(181) 2025 10 26 
(891) 2015 10 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86280 A 
(800) 1288547 
(151) 2015 12 23 
(181) 2025 12 23 
(891) 2015 12 23 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86281 A 
(800) 1288079 
(151) 2015 05 26 
(181) 2025 05 26 
(891) 2015 05 26 
(511) 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86283 A 
(800) 1288083 
(151) 2015 04 24 

(181) 2025 04 24 
(891) 2015 04 24 
(511) 03, 09, 14, 18, 24, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86285 A 
(800) 1288095 
(151) 2015 08 12 
(181) 2025 08 12 
(891) 2015 08 12 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86286 A 
(800) 1288137 
(151) 2015 10 21 
(181) 2025 10 21 
(891) 2015 10 21 
(511) 16, 41, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86287 A 
(800) 1288155 
(151) 2015 10 16 
(181) 2025 10 16 
(891) 2015 10 16 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86294 A 
(800) 1288334 
(151) 2016 01 05 
(181) 2026 01 05 
(891) 2016 01 05 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86295 A 
(800) 1288576 
(151) 2015 12 09 
(181) 2025 12 09 
(891) 2015 12 09 
(511) 06, 07, 09, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86303 A 
(800) 1288695 
(151) 2015 11 24 
(181) 2025 11 24 
(891) 2015 11 24 
(511) 05, 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86312 A 
(800) 1287769 
(151) 2015 11 06 
(181) 2025 11 06 
(891) 2015 11 06 
(511) 03 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 86315 A 
(800) 1287791 
(151) 2015 11 17 
(181) 2025 11 17 
(891) 2015 11 17 
(511) 25, 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86316 A 
(800) 1287873 
(151) 2015 11 20 
(181) 2025 11 20 
(891) 2015 11 20 
(511) 09, 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86317 A 
(800) 1287943 
(151) 2015 12 15 
(181) 2025 12 15 
(891) 2015 12 15 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86318 A 
(800) 1287944 
(151) 2015 12 15 
(181) 2025 12 15 
(891) 2015 12 15 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86321 A 
(800) 1288124 
(151) 2015 09 11 
(181) 2025 09 11 
(891) 2015 09 11 
(511) 07, 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86323 A 
(800) 1288269 
(151) 2015 11 25 
(181) 2025 11 25 
(891) 2015 11 25 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86327 A 
(800) 1288453 
(151) 2015 10 16 
(181) 2025 10 16 
(891) 2015 10 16 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86339 A 
(800) 249523 
(151) 1961 11 13 

(181) 2021 11 13 
(891) 2016 01 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86347 A 
(800) 1067632 
(151) 2010 05 26 
(181) 2020 05 26 
(891) 2015 12 18 
(511) 20, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86349 A 
(800) 1181887 
(151) 2013 09 06 
(181) 2023 09 06 
(891) 2016 01 19 
(511) 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86357 A 
(800) 1247609 
(151) 2015 02 03 
(181) 2025 02 03 
(891) 2015 10 23 
(511) 27 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86358 A 
(800) 1256334 
(151) 2014 08 06 
(181) 2024 08 06 
(891) 2016 01 18 
(511) 09, 16, 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86359 A 
(800) 1268417 
(151) 2015 06 15 
(181) 2025 06 15 
(891) 2016 01 18 
(511) 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86361 A 
(800) 1289513 
(151) 2016 01 28 
(181) 2026 01 28 
(891) 2016 01 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86362 A 
(800) 1289514 
(151) 2016 01 28 
(181) 2026 01 28 
(891) 2016 01 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
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(260) AM 2016 86369 A 
(800) 1289549 
(151) 2015 09 30 
(181) 2025 09 30 
(891) 2015 09 30 
(511) 03, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86370 A 
(800) 1289557 
(151) 2015 11 12 
(181) 2025 11 12 
(891) 2015 11 12 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86371 A 
(800) 1288864 
(151) 2015 11 26 
(181) 2025 11 26 
(891) 2015 11 26 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86372 A 
(800) 1289561 
(151) 2015 10 22 
(181) 2025 10 22 
(891) 2015 10 22 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86373 A 
(800) 1288867 
(151) 2015 08 10 
(181) 2025 08 10 
(891) 2015 08 10 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86374 A 
(800) 1289586 
(151) 2016 01 28 
(181) 2026 01 28 
(891) 2016 01 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86375 A 
(800) 1289600 
(151) 2015 09 08 
(181) 2025 09 08 
(891) 2015 09 08 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86376 A 
(800) 1289620 
(151) 2016 01 11 

(181) 2026 01 11 
(891) 2016 01 11 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86379 A 
(800) 1289653 
(151) 2015 10 20 
(181) 2025 10 20 
(891) 2015 10 20 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86380 A 
(800) 1289679 
(151) 2015 05 21 
(181) 2025 05 21 
(891) 2015 05 21 
(511) 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,  

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41,  
42, 44, 45 

__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86385 A 
(800) 1289778 
(151) 2015 10 22 
(181) 2025 10 22 
(891) 2015 10 22 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86387 A 
(800) 1289779 
(151) 2015 10 22 
(181) 2025 10 22 
(891) 2015 10 22 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86388 A 
(800) 1289816 
(151) 2015 12 10 
(181) 2025 12 10 
(891) 2015 12 10 
(511) 03, 05, 32, 35, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86389 A 
(800) 1289852 
(151) 2015 10 22 
(181) 2025 10 22 
(891) 2015 10 22 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86394 A 
(800) 1288895 
(151) 2015 06 03 
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(181) 2025 06 03 
(891) 2015 06 03 
(511) 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86395 A 
(800) 1288961 
(151) 2015 10 07 
(181) 2025 10 07 
(891) 2015 10 07 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86396 A 
(800) 1288964 
(151) 2015 11 18 
(181) 2025 11 18 
(891) 2015 11 18 
(511) 28, 30, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86399 A 
(800) 1288979 
(151) 2015 11 26 
(181) 2025 11 26 
(891) 2015 11 26 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86400 A 
(800) 1288999 
(151) 2015 10 26 
(181) 2025 10 26 
(891) 2015 10 26 
(511) 35, 36, 39, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86401 A 
(800) 1289073 
(151) 2016 01 19 
(181) 2026 01 19 
(891) 2016 01 19 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86402 A 
(800) 1289090 
(151) 2015 12 17 
(181) 2025 12 17 
(891) 2015 12 17 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86403 A 
(800) 1289110 
(151) 2015 12 17 
(181) 2025 12 17 
(891) 2015 12 17 
(511) 03 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 86404 A 
(800) 1289123 
(151) 2015 09 17 
(181) 2025 09 17 
(891) 2015 09 17 
(511) 36, 41, 43, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86406 A 
(800) 1289887 
(151) 2015 12 22 
(181) 2025 12 22 
(891) 2015 12 22 
(511) 05, 10, 35, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86407 A 
(800) 1289912 
(151) 2015 11 28 
(181) 2025 11 28 
(891) 2015 11 28 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86410 A 
(800) 1289977 
(151) 2016 01 26 
(181) 2026 01 26 
(891) 2016 01 26 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86416 A 
(800) 1289194 
(151) 2016 01 29 
(181) 2026 01 29 
(891) 2016 01 29 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86418 A 
(800) 1289197 
(151) 2015 11 09 
(181) 2025 11 09 
(891) 2015 11 09 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86419 A 
(800) 975311 
(151) 2008 08 04 
(181) 2018 08 04 
(891) 2016 01 08 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86420 A 
(800) 1289199 
(151) 2015 12 09 
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(181) 2025 12 09 
(891) 2015 12 09 
(511) 36, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86421 A 
(800) 1125980 
(151) 2012 06 06 
(181) 2022 06 06 
(891) 2016 02 09 
(511) 03, 05, 10, 21, 35, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86422 A 
(800) 1289207 
(151) 2015 10 14 
(181) 2025 10 14 
(891) 2015 10 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86424 A 
(800) 1289208 
(151) 2015 10 14 
(181) 2025 10 14 
(891) 2015 10 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86427 A 
(800) 1208353 
(151) 2014 04 02 
(181) 2024 04 02 
(891) 2015 12 30 
(511) 01, 02, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86430 A 
(800) 1273831 
(151) 2015 08 05 
(181) 2025 08 05 
(891) 2015 12 01 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86445 A 
(800) 1289228 
(151) 2016 01 13 
(181) 2026 01 13 
(891) 2016 01 13 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86447 A 
(800) 1289231 
(151) 2016 01 12 
(181) 2026 01 12 
(891) 2016 01 12 
(511) 05, 29 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 86448 A 
(800) 1289232 
(151) 2016 01 12 
(181) 2026 01 12 
(891) 2016 01 12 
(511) 05, 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86454 A 
(800) 1289381 
(151) 2015 12 02 
(181) 2025 12 02 
(891) 2015 12 02 
(511) 09, 39, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86457 A 
(800) 1289404 
(151) 2015 11 13 
(181) 2025 11 13 
(891) 2015 11 13 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86487 A 
(800) 1290155 
(151) 2015 11 16 
(181) 2025 11 16 
(891) 2015 11 16 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86594 A 
(800) 1291220 
(151) 2016 01 28 
(181) 2026 01 28 
(891) 2016 01 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86597 A 
(800) 1291272 
(151) 2015 12 14 
(181) 2025 12 14 
(891) 2015 12 14 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86608 A 
(800) 1291286 
(151) 2015 10 09 
(181) 2025 10 09 
(891) 2015 10 09 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86611 A 
(800) 1291586 
(151) 2015 11 26 
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(181) 2025 11 26 
(891) 2015 11 26 
(511) 41, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86612 A 
(800) 1291315 
(151) 2015 11 04 
(181) 2025 11 04 
(891) 2015 11 04 
(511) 03, 05, 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86613 A 
(800) 1291630 
(151) 2015 12 07 
(181) 2025 12 07 
(891) 2015 12 07 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86644 A 
(800) 1291858 
(151) 2015 11 17 
(181) 2025 11 17 
(891) 2015 11 17 
(511) 25, 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86645 A 
(800) 1291867 
(151) 2015 12 21 
(181) 2025 12 21 
(891) 2015 12 21 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86646 A 
(800) 998676 
(151) 2009 01 27 
(181) 2019 01 27 
(891) 2015 09 07 
(511) 06, 07, 08, 11, 12, 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86647 A 
(800) 1083184 
(151) 2010 08 12 
(181) 2020 08 12 
(891) 2016 01 22 
(511) 29, 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86650 A 
(800) 1134181 
(151) 2012 09 13 
(181) 2022 09 13 
(891) 2016 01 28 
(511) 14 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 86651 A 
(800) 1291880 
(151) 2015 12 18 
(181) 2025 12 18 
(891) 2015 12 18 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86652 A 
(800) 1134182 
(151) 2012 09 13 
(181) 2022 09 13 
(891) 2016 01 28 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86653 A 
(800) 1221170 
(151) 2014 06 24 
(181) 2024 06 24 
(891) 2016 01 22 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86654 A 
(800) 1229243 
(151) 2014 07 14 
(181) 2024 07 14 
(891) 2016 01 27 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86658 A 
(800) 1229270 
(151) 2014 07 14 
(181) 2024 07 14 
(891) 2016 01 27 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86660 A 
(800) 1262531 
(151) 2015 05 12 
(181) 2025 05 12 
(891) 2016 02 18 
(511) 09, 35, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86661 A 
(800) 1271587 
(151) 2015 04 22 
(181) 2025 04 22 
(891) 2016 02 18 
(511) 03, 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86662 A 
(800) 1274764  
(151) 2015 09 04 
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(181) 2025 09 04 
(891) 2016 01 14 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86663 A 
(800) 1286507  
(151) 2015 10 15 
(181) 2025 10 15 
(891) 2016 02 18 
(511) 01, 05, 09, 10, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86697 A 
(800) 1292608 
(151) 2016 01 20 
(181) 2026 01 20 
(891) 2016 01 20 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86733 A 
(800) 1292923 
(151) 2015 06 05 
(181) 2025 06 05 
(891) 2015 06 05 
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86736 A 
(800) 1293042 
(151) 2015 11 27 
(181) 2025 11 27 
(891) 2015 11 27 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86778 A 
(800) 1293978 
(151) 2016 02 04 
(181) 2026 02 04 
(891) 2016 02 04 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86780 A 
(800) 1293183 
(151) 2016 01 15 
(181) 2026 01 15 
(891) 2016 01 15 
(511) 09, 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86788 A 
(800) 1293979 
(151) 2016 02 04 
(181) 2026 02 04 
(891) 2016 02 04 
(511) 35 
__________________________________________ 

(260) AM 2016 86827 A 
(800) 1293338 
(151) 2016 01 20 
(181) 2026 01 20 
(891) 2016 01 20 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86831 A 
(800) 1293357 
(151) 2015 11 26 
(181) 2025 11 26 
(891) 2015 11 26 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86833 A 
(800) 1293358 
(151) 2015 11 26 
(181) 2025 11 26 
(891) 2015 11 26 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2016 86835 A 
(800) 1293375 
(151) 2016 01 21 
(181) 2026 01 21 
(891) 2016 01 21 
(511) 03, 05, 35, 39 
__________________________________________  
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(11) P 2009 4716 B      
(73) ნუგზარ აბჟანდაძე (GE)   
(54) ფერადმუსიკალური შადრევნის მართვის მოწყობილობა 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 27 03 2017 

___________________________________ 
 

 
(11) P 2013 5969 B      
(73) ვლადიმერ ჩხაიძე (GE)   
(54) ქარის აგრეგატი 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 27 03 2017 

___________________________________ 
 
 
(11) P 2014 6159 B      
(73) შპს ,,არყის ეროვნული კომპანია“ (UA)   
(54) არყის წარმოების ხერხი 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 27 03 2017 

___________________________________ 
 
 
(11) P 2015 6326 B      
(73) შპს ,,არყის ეროვნული კომპანია“ (UA)   
(54) არყის წარმოების ხერხი 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 27 03 2017 

___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oficialuri Setyobinebebi 
 

gamogonebebi 
 

patentebis moqmedebis aRdgena 
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oficialuri Setyobinebebi 

sasargeblo modelebi 
 

patentebis moqmedebis aRdgena 
 
 

(11) U 2009 1573 Y       
(73) შპს ,,ავერსი-რაციონალი“ (GE)   
(54) კაფსულები ,,ნერმო პლუსი“    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 27 03 2017 

___________________________________ 
 
 
(11) U 2016 1909 Y       
(73) დავით ზუკაკიშვილი (GE)   
(54) კოვზი ქვედა ყბის ანაბეჭდის ასაღებად    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 27 03 2017 

___________________________________ 
 

 
(11) U 2015 1871 Y       
(73) ქეთევან ებრალიძე (GE);  

მზია ციცაგი (GE);  
მარიამ ჩხაიძე (GE);                 
მირანდა ხაჩიძე (GE);  
ბადრი არზიანი (GE);  
მანანა ბუზარიაშვილი (GE)   

(54) კვერცეტინის მიღების ხერხი    
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 27 03 2017 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) D 2012 520 S 
(73) გიორგი გაბაშვილი (GE) 

დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის ქ. 7, ბ. 27, თბილისი (GE)  
(54) საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სავარძლების საზურგეზე დასამონტაჟებელი, 

რეკლამის მატარებელი შალითა 
(18) 2017 02 10 
(58) 2017 03 09 
საფუძველი: არ არის გადახდილი რეგისტრაციის შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 503 S 
(73) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „აგროვიტა“ (GE) 

ათონელის ქ. 29, 0105, თბილისი (GE)  
(54) გრაფიკული სიმბოლო 
(18) 2017 02 13 
(58) 2017 03 09 
საფუძველი: არ არის გადახდილი რეგისტრაციის შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 515 S 
(73) ერიხ კრაუზე ფინლანდ ოუაი (FI) 

ჰენრი ფორდინ კატუ 5 ნ, 00150 ჰელსინკი (FI)  
(54) საწერი მოწყობილობა 
(18) 2017 02 23 
(58) 2017 03 09 
საფუძველი: არ არის გადახდილი რეგისტრაციის შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 516 S 
(73) ერიხ კრაუზე ფინლანდ ოუაი (FI) 

ჰენრი ფორდინ კატუ 5 ნ, 00150 ჰელსინკი (FI)  
(54) საწერი მოწყობილობა 
(18) 2017 02 23 
(58) 2017 03 09 
საფუძველი: არ არის გადახდილი რეგისტრაციის შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

dizainebi 
 

registraciis gauqmeba 
 

registraciis moqmedebis aRdgena SesaZlebelia moqmedebis vadis amowurvidan           
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oficialuri Setyobinebebi 

samrewvelo nimuSis patentis moqmedebis gauqmeba 
 
 

(11) D 2002 161 S 
(73) შპს „სტანდარტ ტობაკო ინკორპორეიტიდ“ (GE) 

აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი (GE)  
(54) სიგარეტის კოლოფი გაშლილ მდგომარეობაში 
(18) 2017 02 06 
(58) 2017 02 28 
საფუძველი: არ არის გადახდილი პატენტის მოქმედების  შემდგომი 5 წლით გაგრძელების საფასური 

___________________________________________ 

 
dizainebis registraciis moqmedebis gagrZeleba 

 
 
(11) D 2011 486 S 
(73) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტიდ (GB) 

ვეი ქორთ ვესთ, იუნიონ როუდ, ფარნამ, სურეი GU9 7PT (GB) 
(54) უფილტრო სიგარეტი 
(28) 4 
(24) 2011 12 09 
(18) 2021 12 09 
(58) 2017 02 03 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 498 S 
(73) ელაიდ გლობალ ტობაკო ლიმიტიდ (GB) 

ვეი ქორთ ვესთ, იუნიონ როუდ, ფარნამ, სურეი GU9 7PT (GB) 
(54) უფილტრო სიგარეტი 
(28) 8 
(24) 2011 12 09 
(18) 2021 12 09 
(58) 2017 02 03 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 512 S 
(73) კარინე კარახანოვი (GE) 

რუისის ქ. 25, 0103, თბილისი (GE) 
(54) სიგარეტის კოლოფი სანთებელას ჯიბაკით 
(28) 1 
(24) 2011 12 12 
(18) 2021 12 12 
(58) 2017 02 03 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 504 S 
(73) გიორგი ხუციშვილი (GE) 

სანზონა, კორპ. 18, ბ. 1, 0141, თბილისი  (GE) 
(54) შეფუთვა ჩურჩხელასათვის „კანფეტისებურად“ 
(28) 1 
(24) 2011 12 23 
(18) 2021 12 23 
(58) 2017 01 30 

___________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(11) D 2012 521 S 
(73) შპს „აგრო ინვესტი“ (GE) 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 20, 0102, თბილისი (GE)  
(54) მწერმჭერი 
(28) 1 
(24) 2012 02 16 
(18) 2022 02 16 
(58) 2017 02 03 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 514 S 
(73) ერიხ კრაუზე ფინლანდ ოუაი (FI) 

ჰენრი ფორდინ კატუ 5 ნ, 00150 ჰელსინკი (FI) 
(54) საწერი მოწყობილობა 
(28) 2 
(24) 2012 02 23 
(18) 2022 02 23 
(58) 2017 03 01 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 517 S 
(73) ერიხ კრაუზე ფინლანდ ოუაი (FI) 

ჰენრი ფორდინ კატუ 5 ნ, 00150 ჰელსინკი (FI) 
(54) საწერი მოწყობილობა 
(28) 7 
(24) 2012 02 23 
(18) 2022 02 23 
(58) 2017 03 01 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 524 S 
(73) ზაკრიტოე აქციონერნოე ობშჩესტვო „ექსპერიმენტალნოე კონდიტერსკოე ობიედინენიე  

„ვოლოგდა“ (RU) 
ულ. პრომიშლენაია 12, ვოლოგდა, 160012, ვოლოგოდსკაია ობლასტ, რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(54) საკონდიტრო ნაწარმის საფუთავი 
(28) 6 
(24) 2012 02 27 
(18) 2022 02 27 
(58) 2017 02 28 

___________________________________________ 
 
 
(11) D 2012 491 S 
(73) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ (GE) 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთა (GE) 
(54) ბოთლი 
(28) 1 
(24) 2012 02 28 
(18) 2022 02 28 
(58) 2017 02 03 

___________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(11) D 2012 508 S 
(73) არჩილ გავაშელიშვილი (GE) 

სტალინის ქ.  39, 3600, ონი (GE) 
(54) 1. ქართული ჯარის ფორმა; 2. მონადირის ფორმა 
(28) 2 
(24) 2012 03 06 
(18) 2022 03 06 
(58) 2017 02 20 

___________________________________________ 

 
mflobelis saxelis cvlileba 

 
(11) D 2006 284S 
ახალი სახელი და მისამართი:  ობშჩესტვო ს ოგრანნიჩენოი ოტვეტსტვენნოსტიუ ,,სოლნეჩნიი 

რაი“  (RU) 
ულ. ტოლსტოგო 8,  დონის როსტოვი,  344037, რუსეთის 
ფედერაცია (RU)  

ყოფილი სახელი და მისამართი: ზაო ,,სოლნეჩნიი რაი“  (RU) 
ულ. ტოლსტოგო 8,  დონის როსტოვი,  344037, რუსეთის 
ფედერაცია (RU) 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
 
 
(111) M 2005 16362 R1 
(156) 2015 11 29 
(186) 2025 11 29 
(732) დაიჯეო ბრენდს ბ.ვ., ნიდერლანდის  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის კერძო  
კომპანია 
მოლენვერფ 10-12 , 1014 BG ამსტერდამი,  
ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2110 R2 
(156) 2016 05 25 
(186) 2026 05 21 
(732) პოტაინ 

18, რიუ დე შარბონიერ, F-69 130  
ეკული, საფრანგეთი 

_________________________________________  
 
(111) M 1997 5172 R2 
(156) 2017 04 21 
(186) 2027 04 21 
(732) ტრეიდმარკს ს.რ.ლ. 

ვია ბოსკეტი 1, 21121 მილანი, იტალია 
_________________________________________ 
  
(111) M 1997 5252 R2 
(156) 2017 05 01 
(186) 2027 05 01 
(732) კიკერს ინტერნასიონალ ბ.ვ.  

ჰოგორდრეფ 15, 1101 BA ამსტერდამი,  
ნიდერლანდი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5429 R2 
(156) 2017 05 30 
(186) 2027 05 30 
(732) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა. 

პლასა ეუროპა, 54-56, 08902 –  
ლ'ოსპიტალეტ დე იობრეღატი,  
ბარსელონა, ესპანეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 5660 R2 
(156) 2017 06 16 
(186) 2027 06 16 
(732) ამდიფარმ მერკური ინტერნეიშნლ  

ლიმიტიდ 
აზტეკ გრუპ ჰაუზი, 11-15 სიტონ პლეისი,  
სტ. ჰეილირი, ჯერსი, JE4 0QH, ნორმან- 
დიის კუნძულები, გაერთიანებული  
სამეფო 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
  
(111) M 1997 6007 R2 
(156) 2017 07 22 
(186) 2027 07 22 
(732) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 

10900 ნაკოლზ როუდი, სუიტ 100,  
გლენ ალენი, ვირჯინია 23060, აშშ 

_________________________________________ 
  
(111) M 1997 6008 R2 
(156) 2017 07 22 
(186) 2027 07 22 
(732) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 

10900 ნაკოლზ როუდი, სუიტ 100,  
გლენ ალენი, ვირჯინია 23060, აშშ 

_________________________________________ 
  
(111) M 1997 6009 R2 
(156) 2017 07 22 
(186) 2027 07 22 
(732) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 

10900 ნაკოლზ როუდი, სუიტ 100,  
გლენ ალენი, ვირჯინია 23060, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6015 R2 
(156) 2017 07 22 
(186) 2027 07 22 
(732) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 

10900 ნაკოლზ როუდი, სუიტ 100,  
გლენ ალენი, ვირჯინია 23060, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1997 6470 R2 
(156) 2017 08 22 
(186) 2027 08 22 
(732) ტრეინ ინტერნეშნელ ინკ. 

800-E ბიტი სტრიტი, დევიდსონი, ნირს  
კაროლინა 28036, აშშ 

_________________________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

sasaqonlo niSnebi 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
(111) M 2000 013554 R1 
(732) მერიალ 

29 ავენიუ ტონი გარნიე, 69007 ლიონი,  
საფრანგეთი 

(770) მერიალ ლიმიტიდ 
სენდრინგემ ჰაუზი, სენდრინგემ ავენიუ,  
ჰერლო ბიზნეს პარკი, ჰერლო CM19 5QA,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018176 R1 
(732) ჩასტნოე აკციონერნოე ობშჩესტვო  

„კიევსკი კარტონო-ბუმაჟნი კომბინატ“ 
ულ. კიევსკაია 130, კიევსკაია ობლ., 
გ. ობუხოვი, 08700, უკრაინა 

(770) შპს „ჯორჯიან ფეიფერ ფროდაქშენ“ 
მეველის ჩიხი 2, 0120, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018314 R 
(732) შპს ტოპივერთა 

სანაპიროს ქ. 10, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაციუტიკალს“ 
ლისის ტბა 1, 0177,  თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2017 02 15 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001911 R2 
(732) სიმენს ჰელსქეარ გმბჰ 

ჰენკეშტრასე 127, 91052 ერლანგენი,  
გერმანია 

(770) სიმენს აქციენგეზელშაფტ 
ვიტელსბახერპლაც 2, D-80333 მიუნხენი,  
გერმანია 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001916 R2 
(732) სიმენს ჰელსქეარ გმბჰ 

ჰენკეშტრასე 127, 91052 ერლანგენი, 
გერმანია 

(770) სიმენს აქციენგეზელშაფტ 
ვიტელსბახერპლაც 2, D-80333 მიუნხენი,  
გერმანია 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023950 R 
(732) სსიპ იუსტიციის სახლი 

სანაპიროს ქ. 2, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

 
 

(770) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
გორგასლის 24ა, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023951 R 
(732) სსიპ იუსტიციის სახლი 

სანაპიროს ქ. 2, 0105 თბილისი,  
საქართველო 

(770) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
გორგასლის 24ა, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023952 R 
(732) სსიპ იუსტიციის სახლი, 

სანაპიროს ქ. 2, 0105 თბილისი,  
საქართველო 

(770) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
გორგასლის 24ა, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 023953 R 
(732) სსიპ იუსტიციის სახლი 

სანაპიროს ქ. 2, 0105 თბილისი,  
საქართველო 

(770) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
გორგასლის 24ა, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 2015 025632 R 
(732) ფიშერ-როუზმაუნტ სისტემზ, ინკ. 

1100 ვ. ლუის ჰენა ბულვარი, ბილდინგ 1,  
78681 რაუნდ-როკი, ტეხასი, აშშ 

(770) ფიშერ კონტროლს ინტერნეშენელ ლლკ 
205 საუთ სენთერ სტ., მარშალთაუნი,  
აიოვა 50158, აშშ 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 003036 R2 
(732) რიო ტინტო კანადა ჰოლდინგ ინკ.  

1188 შერბრუკ სტრიტ ვესტი, მონრეალი,  
კვებეკი, კანადა 

(770) ალკან ინკ. 
1188 შერბრუკ სტრიტ ვესტი, მონრეალი,  
კვებეკი, კანადა 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 

uflebebis sruli gadacema 
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(111) M 1996 003037 R2 
(732) რიო ტინტო კანადა ჰოლდინგ ინკ.  

1188 შერბრუკ სტრიტ ვესტი, მონრეალი,  
კვებეკი, კანადა 

(770) ალკან ინკ. 
1188 შერბრუკ სტრიტ ვესტი, მონრეალი,  
კვებეკი, კანადა 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 003860 R2 
(732) ჩერჩ & დუაიტ კო., ინკ., (დელავერის  

შტატის კორპორაცია), 
500 ჩარლზ იუინგ ბულვარი, იუინგი,  
ნიუ-ჯერსი 08628, აშშ 

(770) ჯონსონ & ჯონსონ 
უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა,  
ნიუ-ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933-7001,  
აშშ 

(580) 2017 03 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004756 R2 
(732) ოი კარლ ფაზერ აბ 

ფაზერინტიე 6, 01230 ვანტა, ფინეთი 
(770) ფაზერ ინვესტ ოი 

ს.ყ. 4, 00941 ჰელსინკი, ფინეთი 
(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005660 R2 
(732) ამდიფარმ მერკური ინტერნეიშნლ  

ლიმიტიდ 
აზტეკ გრუპ ჰაუზი, 11-15 სიტონ პლეისი,  
სტ. ჰეილირი, ჯერსი, JE4 0QH, ნორმან- 
დიის კუნძულები, გაერთიანებული  
სამეფო 

(770) ლეო ფარმასიუტიკალ პროდაქტზ ლტდ  
ა/ს (ლოვენს ქემისკე ფაბრიკ  
პროდუქტიონ საკტიესელსკაბ) 
ინდუსტრიეპარკენ 55, DK-2750  
ბალერუპი, დანია 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006754 R1 
(732) გაბრიელ პერფორმანს პროდაქტს, ლლკ 

725 სტეიტ როუდი, აშტაბულა, ოჰაიო  
44004, აშშ 

(770) კოგნის იპ მენეჯმენტ გმბჰ 
რეინპრომენადე 1, 40789 მონჰაიმი,  
გერმანია 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 010271 R1 
(732) ფრისლანდ ბრენდზ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(770) ფრისლანდ ბრენდზ ბ.ვ. 
ბლენკენშტაინ 142, 7943 PE მეპელი,  
ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 010271 R1 
(732) ფრისლანდკამპინა ნედერლანდ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(770) ფრისლანდ ბრენდზ ბ.ვ. 
სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011331 R1 
(732) ჰანს აიპი იუროპ ს.ა.რ.ლ. 

ატრიუმ ბიზნეს პარკი, 33 რიუ დუ  
პუიტ რომენი, L-8070ბერტრანჟი, გრანდ  
დუჩი ოფ, ლუქსემბურგი 

(770) დბა ლუქს 1 
560A, რიუ დე ნედორფი, L-2220,  
ლუქსემბურგი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 011332 R1 
(732) ჰანს აიპი იუროპ ს.ა.რ.ლ. 

ატრიუმ ბიზნეს პარკი, 33 რიუ დუ  
პუიტ რომენი, L-8070 ბერტრანჟი, გრანდ  
დუჩი ოფ, ლუქსემბურგი 

(770) დბა ლუქს 1 
560A, რიუ დე ნედორფი, L-2220,  
ლუქსემბურგი 

(580) 2017 01 18 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 011558 R1 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  

ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე  
რტ (ხინოინ ზრტ.) ხინოინ ფარმასიუტი- 
ცალ ენდ  
ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო. ლტდ  
(ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.) ხინოინ  
ზავოდ ფარმაცევტიჩეხ ი ხიმიჩესკიხ  
იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო) 
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტცა 1-5,  
უნგრეთი 

(770) ხინოინ დიოდისერ ეშ ვედიესეტი  

 
 
 

ტერმეკეკ დიარა რტ, 
ტო უ. 1-5, H-1045 ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 011562 R1 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  

ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე  
რტ (ხინოინ ზრტ.) ხინოინ ფარმასიუტიცალ  
ენდ ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო. ლტდ  
(ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.) ხინოინ  
ზავოდ ფარმაცევტიჩეხ ი ხიმიჩესკიხ  
იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო) 
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტცა 1-5,  
უნგრეთი 

(770) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედიესეტი  
ტერმეკეკ დიარა რტ 
1-5, ტო უ., H-1045 ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 013063 R1 
(732) მილან მედიკალ სას 

42, რიუ რუჟ დე ლისლი, 92150 სიურენი,  
საფრანგეთი 

(770) ებოტ პროდაქტს ს.ა.ს. 
42, რიუ რუჟ დე ლისლი, 92150 სიურენი,  
საფრანგეთი 

(580) 2017 01 18 
_________________________________________ 
 
(111) M 2002 014261 R1 
(732) იპრ ფარმასიუტიკალს, ინკ. 

როუდი 188, ლოტ 17, სან-ისიდრო  
ინდასტრიალ პარკი, კანოვანასი, PR  
00729 პუერტო-რიკო, აშშ 

(770) იპრ ფარმასიუტიკალს ინკ. 
საბანა გარდენს ინდასტრიალ პარკ,  
ს/ყ 1967, კაროლინა, პუერტო-რიკო PR  
00984, აშშ 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 2003 015133 R1 
(732) იპრ ფარმასიუტიკალს, ინკ. 

როუდი 188, ლოტ 17, სან-ისიდრო  
ინდასტრიალ პარკი, კანოვანასი,  
PR 00729 პუერტო-რიკო, აშშ 

(770) იპრ ფარმასიუტიკალს, ინკ. 
საბანა გარდენს ინდასტრიალ პარკი,  
ს/ყ 1967, კაროლინა, პუერტო-რიკო  
PR 00984, აშშ 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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(111) M 1994 000158 R2 
(732) ებოტ პროდაქტს დისტიბიუშენ სას 

42, რიუ რუჟე დე ლისლი, 92150 სიურენი,  
საფრანგეთი 
(770) ფურნიე ინდუსტრი ე სანტე 
42, რიუ რუჟე დე ლილი, 92150 სიურენი,  
საფრანგეთი 
(580) 2015-10-09 

_________________________________________ 
 

(111) M 1994 000158 R2 
(732) ებოტ პროდაქტს დისტიბიუშენ სას 

3 პლას გუსტავ ეიფელი, ბატიმან  
ფლორანსი, BP 60213, 94518 რიუნჟი  
სედექსი, საფრანგეთი 

(770) ებოტ პროდაქტს დისტიბიუშენ სას 
42, რიუ რუჟე დე ლისლი, 92150 სიურენი,  
საფრანგეთი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 2006 017211 R1 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი 

ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალმაზ-მ“ 
1-ლი ობიდენსკი პერეულოკ, 10, 119034,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალმაზ-მ“ 
143000, მოსკოვსკაია ობლ., გ.  
ოდინცოვო, ულ. ვოკზალნაია, დ. 53б,  
რუსეთის ფედერაცია 

(580) 2017 02 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017266 R1 
(732) სმიზერს-ოაზის კომპანი 

295 საუთ ოუტერ სტრიტი, სუიტ 201,  
კენტი, ოჰაიო 44240, აშშ 

(770) სმიზერს-ოაზის კომპანი 
2020 ფრონტ სტრიტი, სუიტ 301,  
კუიაჰოგა-ფოლსი, ოჰაიო 44221, აშშ 

(580) 2017 02 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017427 R 
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

ს/ ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(770) ინტერსან ჰოლდინგ ფზე კორპორეიშენ 
ს/ ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
 

(111) M 2007 017428 R 
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

ს/ ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(770) ინტერსან ჰოლდინგ ფზე კორპორეიშენ 
ს/ ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017955 R 
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო 

ს/ ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(770) ინტერსან ჰოლდინგ ფზე კორპორეიშენ 
ს/ ყ 61051, ჯებელ ალი ფრი ზოუნი,  
დუბაი, არაბთა გაერთიანებული  
საამიროები 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018570 R 
(732) ტრეინ ინტერნეშნელ ინკ. 

800-E ბიტი სტრიტი, დევიდსონი, ნირს  
კაროლინა 28036, აშშ 

(770) ტრეინ ინტერნეშნელ ინკ. 
უან სენტენიალ ავენიუ, პისკატევეი,  
ნიუ -ჯერზი 08855, აშშ 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025157 R 
(732) შპს `ველინგტონი~  

სამღებროს 6, თბილისი, საქართველო 
(770) შპს `ველინგტონი~  

სტანისლავსკის 5, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2017 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2014 025293 R 
(732) შპს `ველინგტონი~  

სამღებროს 6, თბილისი, საქართველო 
(770) შპს `ველინგტონი~  

სტანისლავსკის 5, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2017 03 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002746 R2 
(732) შლუმბერგერ ლიმიტიდ 

5599 სან ფელიპე, ჰიუსტონი, ტეხასი  
77056, აშშ 

(770) შლუმბერგერ ლიმიტიდ 
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153 ისტ 53 სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
NY 10022, აშშ 

(580) 2017 02 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002984 R2 
(732) საფილო - სოსიეტა აძიონარია ფაბრიკა  

იტალიანა ლავორაციონე ოჩიალი-ს.პ.ა. 
პიაცა ტიციანო 8, პიევე დი კადორე (ბლ),  
იტალია 

(770) პროგრამა 2001 ს.პ.ა. 
პიაცა ტიციანო 8, პიევე დი კადორე (ბლ),  
იტალია 

(580) 2017 01 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 003036 R2 
(732) რიო ტინტო ალკან ინკ.  

1188 შერბრუკ სტრიტ ვესტი, მონრეალი,  
კვებეკი, კანადა 

(770) რიო ტინტო კანადა ჰოლდინგ ინკ.  
1188 შერბრუკ სტრიტ ვესტი, მონრეალი,  
კვებეკი, კანადა 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 003037 R2 
(732) რიო ტინტო ალკან ინკ.  

1188 შერბრუკ სტრიტ ვესტი, მონრეალი,  
კვებეკი, კანადა 

(770) რიო ტინტო კანადა ჰოლდინგ ინკ.  
1188 შერბრუკ სტრიტ ვესტი, მონრეალი,  
კვებეკი, კანადა 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 003564 R2 
(732) ოპინელ სას 

508 ბულვარ ჰენრი ბორდო, 73000  
ჩემბერი, საფრანგეთი 

(770) ოპინელ ს.ა. 
508 ბულვარ ჰენრი ბორდო, 73000  
ჩემბერი, საფრანგეთი 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 003940 R2 
(732) მონქიუ არში 

48 რუტ დე რემირემონი, 88380 არში,  
საფრანგეთი 

(770) არჟოვიჟინ არში 
48 რუტ დე რემირემონი, 88380 არში,  
საფრანგეთი 

(580) 2017 02 01 
_________________________________________ 
 
 

(111) M 1996 003941 R2 
(732) მონქიუ არში 

48 რუტ დე რემირემონი, 88380 არში,  
საფრანგეთი 

(770) არჟოვიჟინ არში 
48 რუტ დე რემირემონი, 88380 არში,  
საფრანგეთი 

(580) 2017 02 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004070 R1 
(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 

ავენიდა ორტეგა ი გასეტ n° 201, 29006  
მალაგა, ესპანეთი 

(770) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004071 R1 
(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 

ავენიდა ორტეგა ი გასეტ n° 201, 29006  
მალაგა, ესპანეთი 

(770) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004072 R1 
(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 

ავენიდა ორტეგა ი გასეტ n° 201, 29006  
მალაგა, ესპანეთი 

(770) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004124 R2 
(732) არის გლობალ ლტდ 

ვიქტორია როუდი სალტაირი, შიპლი,  
ვესტ იორქშირი, BD18 3 LF,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) ფეის ლიმიტიდ 
ვიქტორია როუდი სალტაირი, შიპლი,  
ვესტ იორქშირი, BD18 3 LF,  
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2017 01 24 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1996 004166 R1 
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ 

თენ ფარმ სპრინგს როუდი,  
ფარმინგტონი, CT 06030, აშშ 

(770) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ 
უან ფაინენშელ პლაზა, ჰარტფორდი,  
CT 06101, აშშ 

(580) 2017 02 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004167 R1 
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ 

თენ ფარმ სპრინგს როუდი,  
ფარმინგტონი, CT 06030, აშშ 

(770) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ 
უან ფაინენშელ პლაზა, ჰარტფორდი,  
CT 06101, აშშ 

(580) 2017 02 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004170 R1 
(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 

ავენიდა ორტეგა ი გასეტ n° 201, 29006  
მალაგა, ესპანეთი 

(770) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004301 R2 
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ 

თენ ფარმ სპრინგს როუდი,  
ფარმინგტონი, CT 06030, აშშ 

(770) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ 
უან ფაინენშელ პლაზა, ჰარტფორდი,  
CT 06101, აშშ 

(580) 2017 02 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004302 R2 
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ 

თენ ფარმ სპრინგს როუდი,  
ფარმინგტონი, CT 06030, აშშ 

(770) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის კორპორეიშენ 
უან ფაინენშელ პლაზა, ჰარტფორდი,  
CT 06101, აშშ 

(580) 2017 02 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004314 R1 
(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 

ავენიდა ორტეგა ი გასეტ n° 201, 29006  
მალაგა, ესპანეთი 

(770) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  

ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004315 R1 
(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 

ავენიდა ორტეგა ი გასეტ n° 201, 29006  
მალაგა, ესპანეთი 

 (770) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004317 R1 
(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 

ავენიდა ორტეგა ი გასეტ n° 201, 29006  
მალაგა, ესპანეთი 

(770) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004318 R1 
(732) პერნო რიკარ ესპანა სა 

ავენიდა ორტეგა ი გასეტ n° 201, 29006  
მალაგა, ესპანეთი 

(770) პერნო რიკარ ესპანა სა 
კალე ცეზარ ვალეხო 24, პოლიგონო  
ინდუსტრიალ გვადალაჰორსე, 29002  
მალაგა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004503 R2 
(732) ტრეინ ინტერნეშნელ ინკ. 

800-E ბიტი სტრიტი, დევიდსონი,  
ნირს კაროლინა 28036, აშშ 

(770) ტრეინ ინტერნეშნელ ინკ. 
უან სენტენიალ ავენიუ, პისკატევეი,  
ნიუ -ჯერზი 08855, აშშ 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004876 R2 
(732) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  

2-6, დოჟიმა-ჰამა 1-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

(770) ასაჰი კასეი კოგიო კაბუშიკი კაიშა 
2-6, დოჟიმა-ჰამა 1-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1997 004876 R2 
(732) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  

3-23, ნაკანოშიმა 3-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, იაპონია 

(770) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  
2-6, დოჟიმა-ჰამა 1-ჩომე, კიტა-კუ,  
ოსაკა, იაპონია 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004876 R2 
(732) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  

1-105 კანდა ჯინბოჩო, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო  
101-8101, იაპონია 

(770) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  
3-23, ნაკანოშიმა 3-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, იაპონია 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004880 R2 
(732) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა , 

2-6, დოჟიმა-ჰამა 1-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

(770) ასაჰი კასეი კოგიო კაბუშიკი კაიშა 
2-6, დოჟიმა-ჰამა 1-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004880 R2 
(732) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  

3-23, ნაკანოშიმა 3-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, იაპონია 

(770) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  
2-6, დოჟიმა-ჰამა 1-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004880 R2 
(732) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  

1-105 კანდა ჯინბოჩო, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო  
101-8101, იაპონია 

(770) ასაჰი კასეი კაბუშიკი კაიშა  
3-23, ნაკანოშიმა 3-ჩომე, კიტა-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, იაპონია 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005021 R2 
(732) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა. 

პლასა ეუროპა, 54-56, 08902 – ლ'ოსპიტა- 
ლეტ დე იობრელატი, ბარსელონა,  
ესპანეთი 

(770) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა. 
პლაზა ქსავიერ ცუგატ 2, ადიფიციო D,  

3ერ პიზო, 08174 სენტ-ცუგატ-დელ- 
ვალესი, ბარსელონა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005172 R2 
(732) ტრეიდმარკს ს.რ.ლ. 

ვია ბოსკეტი 1, 21121 მილანი, იტალია 
(770) ტრეიდმარკს ს.რ.ლ., 

ვია სოლფერინო N 28, პარმა, იტალია 
(580) 2017-03-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005252 R2 
(732) კიკერს ინტერნასიონალ ბ.ვ.  

ჰოგორდრეფ 15, 1101 BA ამსტერდამი,  
ნიდერლანდი 

(770) კიკერს ინტერნასიონალ ბ.ვ.  
კლოდ დებიუსილან 24, 1082 MD  
ამსტერდამი, ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005377 R1 
(732) ჯი ი ჰანგარი იპარი იშ კერეშკედელმი  

რეზვინტაშოშაგ (შემოკლებით-ჯი ი ჰან- 
გარი რტ) (უცხო ენაზე: ჯი ი ჰანგარი ინ- 
ასტრიელ ენდ ტრეიდინგ ლიმიტედ ლეა- 
ბილითი კომპანი (შემოკლებით-ჯი ი  
ჰანგარი ლტდ) 
1340 ბუდაპეშტი, ვაცი უტ 77, უნგრეთი 

(770) გე ლაიტინგ ტუნგსრამ  
ვილაგიტასტექნიკაი რესვენიტარშაშაგ 
ბუდაპეშტი IV, ვაცის ქ. 77, უნგრეთი 

(580) 2017 03 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005377 R1 
(732) ჯი ი ჰანგარი იპარი იშ კერეშკედელმი  

ზარტკორუენ მიკიდო რეზვინტაშოშაგ  
(შემოკლებით-ჯი ი ჰანგარი ზრტ) (უცხო  
ენაზე: ჯი ი ჰანგარი ინასტრიელ ენდ  
ტრეიდინგ კომპანი ლიმიტედ ბაი შეარს  
(შემოკლებით-ჯი ი ჰანგარი კო. ლტდ.) 
1106 ბუგაპეშტი, იანსბერინი უტ 24-36,  
უნგრეთი 

(770) ჯი ი ჰანგარი იპარი იშ კერეშკედელმი  
რეზვინტაშოშაგ (შემოკლებით-ჯი ი  
ჰანგარი რტ) (უცხო ენაზე: ჯი ი ჰანგარი  
ინასტრიელ ენდ ტრეიდინგ ლიმიტედ  
ლეაბილითი კომპანი (შემოკლებით-ჯი  
ი ჰანგარი ლტდ) 
1340 ბუდაპეშტი, ვაცი უტ 77, უნგრეთი 

(580) 2017 03 09 
_________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1997 005377 R1 
(732) ჯი ი ჰანგარი იპარი იშ კერეშკედელმი  

კორლატოილტ ფელელეშეგიუ  
ტარშეშაგ (შემოკლებით-ჯი ი ჰანგარი  
კფტ) (უცხო ენაზე: ჯი ი ჰანგარი  
ინასტრიელ ენდ ტრეიდინგ კომპანი  
ლიმიტედ ბაი შეარს (შემოკლებით-ჯი  
ი ჰანგარი კო. ლტდ.) 
1044 ბუდაპეშტი, ვაცი უტ 77, უნგრეთი 

(770) ჯი ი ჰანგარი იპარი იშ კერეშკედელმი  
ზარტკორუენ მიკიდო რეზვინტაშოშაგ  
(შემოკლებით-ჯი ი ჰანგარი ზრტ) (უცხო  
ენაზე: ჯი ი ჰანგარი ინასტრიელ ენდ  
ტრეიდინგ კომპანი ლიმიტედ ბაი შეარს  
(შემოკლებით-ჯი ი ჰანგარი კო. ლტდ.) 
1106 ბუგაპეშტი, იანსბერინი უტ 24-36,  
უნგრეთი 

(580) 2017 03 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005429 R2 
(732) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა. 

პლასა ეუროპა, 54-56, 08902 – ლ'ოსპიტა- 
ლეტ დე იობრელატი, ბარსელონა,  
ესპანეთი 

(770) ეფინიტი პეტქეა, ს.ა. 
პლაზა ქსავიერ ცუგატ 2, ადიფიციო D,  
3ერ პიზო, 08174 სენტ-ცუგატ-დელ-ვა 
ლესი, ბარსელონა, ესპანეთი 

(580) 2017 01 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005669 R2 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  

ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე 
 რტ (ხინოინ ზრტ.) ხინოინ ფარმასიუტი- 
ცალ ენდ ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო.  
ლტდ (ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.) ხინოინ  
ზავოდ ფარმაცევტიჩეხ ი ხიმიჩესკიხ  
იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო) 
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტცა 1-5, უნგრეთი 

(770) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  
ტერმეკეკ დიარა რტ 
ტო უ. 1-5, H-1045 ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005771 R1 
(732) სეიკო ეპსონ კაბუშიკი კაიშა (ვაჭრობს  

აგრეთვე როგორც სეიკო ეპსონ  
კორპორეიშენ) 
1-6, შინჯუკუ 4-ჩომე, შინჯუკუ-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) სეიკო ეპსონ კაბუშიკი კაიშა (ვაჭრობს  
აგრეთვე როგორც სეიკო ეპსონ  
კორპორეიშენ) 
4-1 ნიში შინჯუკუ 2-ჩომე, შინჯუკუ-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005859 R1 
(732) ფრისლენდ ბრენდზ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(770) ფრისლენდ ბრენდს ბ.ვ. 
ბლანკენშტაინ 142, 7943 PE მეპელი,  
ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005859 R1 
(732) ფრისლანდკამპინა ნედერლანდ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(770) ფრისლენდ ბრენდზ ბ.ვ. 
სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005899 R1 
(732) ფრომაჟერი ბელ ს.ა. 

2, ალე დე ლონგშამპი, 92150 სიურენი,  
საფრანგეთი 

(770) ფრომაჟერი ბელ სოსიეტე ანონიმ 
16 ბულვარ მალეშერბე, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005908 R2 
(732) რევლონ კონსიუმერ პროდაქტს  

კორპორეიშენ 
უან ნიუ-იორკ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

(770) რევლონ კონსიუმერ პროდაქტს  
კორპორეიშენ 
237 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10017, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006007 R2 
(732) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 

10900 ნაკოლზ როუდი, სუიტ 100, გლენ  
ალენი, ვირჯინია 23060, აშშ 

(770) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 
7300 ბიუფონტ სპრინგს დრაივი,  
რიჩმონდი, ვირჯინია 23225, აშშ 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
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(111) M 1997 006008 R2 
(732) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 

10900 ნაკოლზ როუდი, სუიტ 100,  
გლენ ალენი, ვირჯინია 23060, აშშ 

(770) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 
7300 ბიუფონტ სპრინგს დრაივი,  
რიჩმონდი, ვირჯინია 23225, აშშ 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006009 R2 
(732) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 

10900 ნაკოლზ როუდი, სუიტ 100,  
გლენ ალენი, ვირჯინია 23060, აშშ 

(770) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 
7300 ბიუფონტ სპრინგს დრაივი,  
რიჩმონდი, ვირჯინია 23225, აშშ 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006015 R2 
(732) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 

10900 ნაკოლზ როუდი, სუიტ 100,  
გლენ ალენი, ვირჯინია 23060, აშშ 

(770) ჯენერალ სიგარ კო., ინკ. 
7300 ბიუფონტ სპრინგს დრაივი,  
რიჩმონდი, ვირჯინია 23225, აშშ 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006030 R2 
(732) კონოპკო, ინკ. 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფსი,  
NJ 07632, აშშ 

(770) კონოპკო, ინკ. 
390 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, 
ნიუ-იორკი 10022, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006031 R2 
(732) კონოპკო, ინკ. 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფსი,  
NJ 07632, აშშ 

(770) კონოპკო, ინკ. 
390 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10022, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006032 R2 
(732) კონოპკო, ინკ. 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფსი,  
NJ 07632, აშშ 

(770) კონოპკო, ინკ. 
390 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10022, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006238 R1 
(732) ლოტუს ბეკერის ნ.ვ. 

გენტსტრაატ I-9971 ლემბეკი, ბელგია 
(770) ლოტუს ბეკერის ნ.ვ. 

გენტსტრაატ 52, B-9971 ლემბეკი,  
ბელგია 

(580) 2017 01 18 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006304 R2 
(732) კონოპკო, ინკ. 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფსი,  
NJ 07632, აშშ 

(770) კონოპკო, ინკ. 
390 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006305 R2 
(732) კონოპკო, ინკ., 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფსი,  
NJ 07632, აშშ 

(770) კონოპკო, ინკ. 
390 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006387 R1 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  

ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე  
რტ (ხინოინ ზრტ.) ხინოინ ფარმასიუტი- 
ცალ ენდ ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო.  
ლტდ (ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.) ხინოინ  
ზავოდ ფარმაცევტიჩეხ ი ხიმიჩესკიხ  
იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო) 
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტცა 1-5,  
უნგრეთი 

(770) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  
ტერმეკეკ დიარა რტ 
ტო უ. 1-5, H-1045 ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006389 R1 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  

ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე  
რტ (ხინოინ ზრტ.) ხინოინ ფარმასიუტი 
ცალ ენდ ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო.  
ლტდ (ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.) ხინოინ  
ზავოდ ფარმაცევტიჩეხ ი ხიმიჩესკიხ  
იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო) 
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტცა 1-5, უნგრეთი 

(770) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  
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ტერმეკეკ დიარა რტ 
ტო უ. 1-5, H-1045 ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006390 R1 
(732) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  

ტერმეკეკ დიარა ზარტკერიუენ მიუკედე  
რტ (ხინოინ ზრტ.) ხინოინ ფარმასიუტი- 
ცალ ენდ ქემიკალ უორკს პრაივიტ კო. 
ლტდ (ხინონ პრაივიტ კო. ლტდ.) ხინოინ  
ზავოდ ფარმაცევტიჩეხ ი ხიმიჩესკიხ 
იზდელიი ზაკრიტოი ა/ო. (ჰინოინ ზა/ო) 
H-1045 ბუდაპეშტი, ტო უტცა 1-5,  
უნგრეთი 

(770) ხინოინ დიოდისერ ეს ვედესეტი  
ტერმეკეკ დიარა რტ 
ტო უ. 1-5, H-1045 ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006470 R2 
(732) ტრეინ ინტერნეშნელ ინკ. 

800-E ბიტი სტრიტი, დევიდსონი, ნირს  
კაროლინა 28036, აშშ 

(770) ტრეინ ინტერნეშნელ ინკ. 
უან სენტენიალ ავენიუ, პისკატევეი,  
ნიუ-ჯერზი 08855, აშშ 

(580) 2017 03 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006754 R1 
(732) კოგნის იპ მენეჯმენტ გმბჰ 

რეინპრომენადე 1, 40789 მონჰაიმი,  
გერმანია 

(770) კოგნის იპ მენეჯმენტ გმბჰ 
ჰენკელშტრასე 67, 40589  
დიუსელდორფი, გერმანია 

(580) 2017-03-07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006771 R1 
(732) ფრისლანდკამპინა ნედერლანდ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(770) ფრისლენდ ბრენდს ბ.ვ. 
ბლანკენშტაინ 142, 7943 PE მეპელი,  
ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006771 R1 
(732) ფრისლანდკამპინა ნედერლანდ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(770) ფრისლენდ ბრენდზ ბ.ვ. 
სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006879 R2 
(732) რევლონ კონსიუმერ პროდაქტს  

კორპორეიშენ 
უან ნიუ-იორკ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

(770) რევლონ კონსიუმერ პროდაქტს  
კორპორეიშენ 
237 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10017, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006881 R2 
(732) რევლონ კონსიუმერ პროდაქტს  

კორპორეიშენ 
უან ნიუ-იორკ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

(770) რევლონ კონსიუმერ პროდაქტს  
კორპორეიშენ 
237 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10017, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006885 R2 
(732) რევლონ კონსიუმერ პროდაქტს  

კორპორეიშენ 
უან ნიუ-იორკ პლაზა, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

(770) რევლონ კონსიუმერ პროდაქტს  
კორპორეიშენ 
237 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10017, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007064 R1 
(732) ევერედი ბატერი კომპანი, ლლკ 

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

(770) ევერედი ბატერი კომპანი, ინკ. 
533 მერივილ იუნივერსიტი დრაივი,  
სტ. ლუისი, მისური 63141, აშშ 

(580) 2016 06 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007581 R2 
(732) კონოპკო, ინკ. 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფსი,  
NJ 07632, აშშ 

(770) კონოპკო, ინკ. 
390 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
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(111) M 1997 007582 R2 
(732) კონოპკო, ინკ. 

700 სილვან ავენიუ, ინგლვუდ კლიფსი,  
NJ 07632, აშშ 

(770) კონოპკო, ინკ. 
390 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი  
10022, აშშ 

(580) 2017 01 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008435 R1 
(732) ლაბორატუარ ფურნიე სას 

42, რიუ რუჟე დე ლისლი, 92150  
სიურენი, საფრანგეთი 

(770) ლაბორატუარ ფურნიე ს.ა. 
28 ბულვარ კლემენკო-21000 - დიჟონი-,  
საფრანგეთი 

(580) 2014 10 27 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008435 R1 
(732) ლაბორატუარ ფურნიე სას 

3 პლას გუსტავ ეიფელი, ბატიმან 
ფლორანსი,  BP 60213, 94518 რიუნჟი 
სედექსი, საფრანგეთი 

(770) ლაბორატუარ ფურნიე სას 
42, რიუ რუჟე დე ლისლი, 92150  
სიურენი, საფრანგეთი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008579 R1 
(732) ფრისლანდ ბრენდზ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(770) ფრისლანდ ბრენდზ ბ.ვ. 
ბლენკენშტაინ 142, 7943 PE მეპელი,  
ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008579 R1 
(732) ფრისლანდკამპინა ნედერლანდ ბ.ვ. 

სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(770) ფრისლანდ ბრენდზ ბ.ვ. 
სტაციონსპლეინ 4, NL-3818 ლე  
ამერსფორტი, ნიდერლანდი 

(580) 2017 03 10 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009837 R1 
(732) სეიკო ეპსონ კაბუშიკი კაიშა (ვაჭრობს  

აგრეთვე როგორც სეიკო ეპსონ  
კორპორეიშენ) 
1-6, შინჯუკუ 4-ჩომე, შინჯუკუ-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(770) სეიკო ეპსონ კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე,  
როგორც სეიკო ეპსონ კორპორეიშენ) 
4-1 ნიშიშინჯუკუ, 2-ჩომე, შინჯუკუ-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(580) 2017 03 07 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 010033 R1 
(511)   
3 – მათეთრებელი და სხვა სარეცხი საშუალე-
ბები, წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნები-
სა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; 
საპონი; პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტი-
კური საშუალებები, თმის ლოსიონები; კბი-
ლის ფხვნილები და პასტები. 
 

9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ელ-
ექტრული, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფი-
ული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სიგნალი-
ზაციის, კონტროლის (შემოწმების), სამაშვე-
ლო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ხმისა და გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; 
ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და 
მექანიზმები ავტომატებისათვის წინასწარი 
გადახდით; სალაროს აპარატები; საანგარიშო 
მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი 
მოწყობილობა; ცეცხლმქრობები. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ცხოველთა ტყავი; სამგზავრო ზანდუკები, ჩე-
მოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები, ხელჯო-
ხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმუ-
ლობა და სასარაჯო ნაკეთობა. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშები, სათამაშოები, საქონელი ტან-
ვარჯიშისა და სპორტისათვის, რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს, ნაძვისხის მოსარ-
თავები. 
(580) 2012 10 29 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 001125 R2 
(511)   
3 – პარფიუმერია, ტუალეტის წყალი, სუნამოე-
ბი, კოსმეტიკური საშუალებანი, თმის ლო-
სიონები, საპნები. 
 

14 – საათები, მაგიდის საათები, ჯიბის საათე-
ბი, საათის მექანიზმები და ნაწილები. ბიჟუტე-
რია და საიუველირო ნაწარმი, საყურეები, ბეჭ-
დები, გულსაბნევები, ყელსაბამები, სამაჯუ-
რები. 
 

15 – მუსიკალური კოლოფები. 
 

16 – ბლოკნოტები, საწერ-მაგიდის გარნიტუ-
რი, ტყავისა და ტყავის იმიტაციისაგან დამზა-
დებული უბის წიგნაკები. 
 
 

 
 
 
 

 
18 – ტყავისა და ტყავის იმიტაციის ნაწარმი, 
კერძოდ, პორტფელები, საფულეები. 
 

21 – მინის ჭურჭელი, სადილის სერვიზი, შან-
დლები. 
 

25 – ტანსაცმელი მამაკაცების, ქალებისა და 
ბავშვებისათვის. 
 

33 – ღვინო, ლიქიორი და სპირტი. 
(580) 2016 06 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 001125 R2 
(511)   
3 – პარფიუმერია, ტუალეტის წყალი, სუნა-
მოები, კოსმეტიკური საშუალებანი, თმის ლო-
სიონები, საპნები. 
 

14 – საათები, მაგიდის საათები, ჯიბის საათე-
ბი, საათის მექანიზმები და ნაწილები. ბიჟუტე-
რია და საიუველირო ნაწარმი, საყურეები, ბე-
ჭდები, გულსაბნევები, ყელსაბამები, სამაჯუ-
რები. 
 

15 – მუსიკალური კოლოფები. 
 

16 – ბლოკნოტები, საწერ-მაგიდის გარნიტუ-
რი, ტყავისა და ტყავის იმიტაციისაგან დამ-
ზადებული უბის წიგნაკები. 
 

18 – ტყავისა და ტყავის იმიტაციის ნაწარმი, 
კერძოდ, პორტფელები, საფულეები. 
 

21 – მინის ჭურჭელი, სადილის სერვიზი, შან-
დლები. 
 

25 – ტანსაცმელი მამაკაცების, ქალებისა და 
ბავშვებისათვის. 
 

33 – ღვინო, ლიქიორი და სპირტი. 
(580) 2016 06 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 011644 R1 
(511)   
3 – პარფიუმერია და კოსმეტიკური საქონელი 
სილამაზისათვის, საპნები, ეთერზეთები; ნა-
წარმი გრიმისათვის; კბილის პასტები; შესა-
ღები მასალები, საღებარი ნივთიერებები, ფე-
რადი ტონები და ლოსიონები თმისა და წვე-
რისათვის, საშუალებები თმის გასაუფერუ-
ლებლად, შამპუნები, თმის მოსავლელი და 
გასალამაზებელი საშუალებები, თმის დასახ-
ვევი და გასასწორებელი საშუალებები; მათე-
თრებელი, სარეცხი, საწმენდი, გასაპრიალე-
ბელი, გაუცხიმოვნებისა და საფხეკი პრეპა-

saqonlisa da/an momsaxurebis CamonaTvlis  
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რატები, პირადი მოხმარების სუნის გამქრობი 
საშუალებები (დეზოდორანტები). 
(580) 2009 07 24 
_________________________________________ 
 
(111) M 1999 011655 R1 
(511)   
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ფქვილი, ფქვი-
ლის ნაწარმი; საკონდიტრო ნაწარმი, მარილი, 
მდოგვი, პილპილი, ძმარი, საწებლები, სანე-
ლებლები. 
(580) 2009-02-25 
_________________________________________ 
 
(111) M 2000 013222 R1 
(511)   
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბით, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, 
მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენე-
ბელი ქიმიური ნაწარმი; სასუქი; ცეცხლმქრო-
ბი შედგენილობები; ქიმიური ნივთიერებები 
ლითონების წრთობისა და რჩილვისათვის; 
მთრიმლავი ნივთიერებები; საკვები პროდუქ-
ტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერე-
ბები; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნი-
ვთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების სი-
ნთეზური ფისებისაგან მიღებული დაუმუშა-
ვებელი პლასტმასები. 
 

2 – საღებავები, ლაკები (საიზოლაციო ლაკე-
ბის გარდა), ლითონების კოროზიისა და მერ-
ქნის დაშლისაგან დამცავი ნივთიერებები; 
საღებავი ნივთიერებები (ტუალეტის საკუთ-
ნოსა და სარეცხისათვის განკუთვნილის გარ-
და), საღებარები, ამომჭმელები, ბუნებრივი 
ფისები. 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალები, 
ცემენტი, კირი (ალებასტრი), არასამშენებლო 
დანიშნულებისა და ჩამოსხმისათვის განკუთ-
ვნილის გარდა, საგზაო მასალები (არალითო-
ნური), ასფალტი, ფისი, ბიტუმი. 
(580) 2010 04 13 
_________________________________________ 
 
(111) M 2004 015511 R1 
(511)   
36 – დაზღვევა; მომსახურება საფინანსო ოპე-
რაციების სფეროში; მომსახურება ფულადი 
ოპერაციების სფეროში; მომსახურება კრედი-
ტების სფეროში; საბაჟო სააგენტოების მომ-
სახურება; მომსახურება დაკავშირებული გან-
ბაჟებასთან: იმპორტული ბაჟების დაბრუნება 
მესამე პირებისათვის; მომსახურება დაკავში-
რებული უძრავ ქონებასთან, შუამავლობა უძ-
რავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-

ბის დროს; საბროკერო ოპერაციები; მომსახუ-
რება დაკავშირებული კომერციულ კრედი-
ტებთან; თავდება საგარანტიო საბაჟო გირავ-
ნობის სიგელების სახით; დროებითი იმპორ-
ტული გირავნობის სიგელების მიცემა; მომსა-
ხურება დაკავშირებული სავიზო კვოტების 
შეზღუდვასა და ვიზებისა და კვოტების გა-
ფორმებასთან; საბაჟო გირავნობის სიგელე-
ბით უზრუნველყოფა; მომსახურება იმპორტუ-
ლი ბაჟის დაბრუნების საკითხებში, ელექ-
ტრონული გადასახადები; ფაქტორინგი; დახ-
მარების გაწევა საგარანტიო მოთხოვნებთან 
დაკავშირებით; მომსახურება ანდერრაიტინ-
გის სფეროში; მართვა რისკის დაშვების 
დროს. 
(580) 2014 02 26 
_________________________________________ 
 
(111) M 2007 017576 R 
(511)   
17 – კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი, 
ქარსი და ამ მასალებისაგან დამზადებული 
ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; ნაწილობრივ დამუშავებული პლასტმა-
სის ნაწარმი; დასაგმანი, შესამჭიდროებელი 
და საიზოლაციო მასალა; არალითონური მო-
ქნილი მილები, ყველა ზემოთაღნიშნული სა-
ქონელი გარდა იმისა, რომელიც მიეკუთვნება 
არალითონურ პროფილირებულ მილებს და 
მათ მაერთებლებს, წყლის და ჩამდინარი 
წყლის ჩამოსასხმელების მაერთებლებს, და 
წვიმის წყლის წყალსარინებს. 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალები; 
არალითონური სამშენებლო ხისტი მილები 
სამშენებლო მიზნებისათვის; ასფალტი, ფისი 
და ბიტუმი; არალითონური მოძრავი კონსტ-
რუქციები და ნაგებობები; არალითონური ძეგ-
ლები, ყველა ზემოთაღნიშნული საქონელი 
გარდა იმისა, რომელიც მიეკუთვნება წყლის 
ჩამოსასხმელებს, წყლის ჩამონადენის ღა-
რებს, ფანჯრების ჩარჩოებს, წყლისგამტარე 
არხებს, ბუნკერებს, დაშტამპულ პროფილი-
რებულ ნაკეთობებს, რომლებიც შეიცავენ ფა-
რებს, რასკლადკებს, პლინტუსებს, კუთხოვან 
პროფილებს, წყალგამტარ მილებს და წყლის 
მისაწოდებელი, ჩამდინარე წყლების და წვი-
მის წყლის წყალსარინების მაერთებლებს. 
 

35 – რეკლამა; მენეჯმენტი საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური; ბაზრის შესწავლა, საქონლის გა-
საღების სტიმულირება (მესამე პირთათვის), 
საქონლის გასაღება, საქონლის საბითუმო და 
საცალო ვაჭრობის მაღაზიათა სისტემიდან 
რეალიზაციის ჩათვლით; მომარაგება მესამე 
პირთათვის (საქონლის შეძენა და საწარმოთა 
მომსახურება); საქონლის თავის მოყრა მესამე 
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პირთათვის (ტრანსპორტირების გარდა), მათ 
შორის საქონლის განთავსება ისე, რომ მომ-
ხმარებელმა მოახერხოს მისი კარგად შესწავ-
ლა-დათვალიერება და შესყიდვა საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიების სისტემის 
საშუალებით. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
(580) 2009 09 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2008 018342 R 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოს-
ტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები 
და საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშ-
ეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანე-
ლებლები; საკვები ყინული. 
 

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობე-
ბი. 
(580) 2015 08 17 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019101 R 
(511)   
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბის, ფოტოგრაფიაში, ასევე სოფლის მეურ-
ნეობაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გა-
მოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავე-
ბელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი 
პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედ-
გენილობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთო-
ბისა და რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტე-
ბის დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებე-
ბი; ნივთიერებები თრიმლვისათვის; სამრეწ-
ველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები. 
 

2 – საღებავები, ოლიფა, ლაკები; ლითონის 
კოროზიისა და მერქნის დაშლისაგან დამცავი 
ნივთიერებები; საღებარი ნივთიერებები; ამომ-
ჭმელები; დაუმუშავებელი ბუნებრივი ფისები; 
ფურცლოვანი და ფხვნილოვანი ლითონები, 
რომელიც გამოიყენება სამხატვრო-დეკორა-
ტიული მიზნებისათვის და მხატვრული ბეჭდ-
ვისათვის. 

6 – ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენად-
ნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლი-
თონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობე-
ბი; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის; 
ლითონის გვარლები და მავთული (არაელექ-
ტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; 
ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; 
ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი; ყველა 
ზემოაღნიშნული საქონელი გარდა იმისა, რო-
მელიც მიეკუთვნება წყალგამტარ მილებს და 
მათ მაერთებლებს, ღარებს, წყალგამტარ და 
ჩამდინარე წყლების გამტარ სიფონებს, წვი-
მის წყლის წყალსარინებს, ჩამდინარე წყლე-
ბის და წვიმის წყლის წყალსარინების ცხაუ-
რებს. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭ-
დი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაო-
ებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალ-
დის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაც-
ხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერე-
ბები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი 
მანქანები და კანტორის საკუთნო (ავეჯის 
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოე-
ბა (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესა-
ფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება 
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული 
კლიშე. 
 

22 – ბაგირები, ბაწრები, თოკები, ბადეები, კა-
რვები, ჩარდახები, ბრეზენტი, იალქნები და 
ტომრები, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; დასატენი მასალა (რეზინისა და 
პლასტმასის მასალის გარდა); საფეიქრო ბოჭ-
კოვანი ნედლეული. 
 

27 – ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუ-
მი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალერი 
და გადასაკრავი მასალა (არასაფეიქრო). 
 

35 – რეკლამა; ადმინისტრაციული საქმიანობა 
ბიზნესის სფეროში; საოფისე მომსახურება; 
მესამე პირთათვის მომსახურების გაწევა მო-
მარაგების სფეროში (შესყიდვა და მეწარმეთა 
საქონლით უზრუნველყოფა), მესამე პირთათ-
ვის სხვადასხვა სახის საქონლის თავმოყრა 
(მათი ტრანსპორტირების გარდა) და საქონ-
ლის განთავსება მათი, მომხარებლის მიერ 
უკეთესად დათვალიერებისა და შესყიდვის 
მიზნით; საქონლის გასაღების სტიმულირება 
(მესამე პირთათვის) მათ შორის მომსახურე-
ბები საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სფე-
როში; ფრანჩაიზინგი. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
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42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეც-
ნიერო კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო 
ანალიზსა და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტე-
ქნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის 
დამუშავება და სრულყოფა. 
 

45 – იურიდიული სამსახური; ინდივიდუალურ 
პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებ-
ლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერსონალუ-
რი და სოციალური მომსახურება; ქონებისა 
და ინდივიდუალური პირების დასაცავად 
უსაფრთხოების სამსახური. 
(580) 2009 09 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2009 019154 R 
(511)   
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სა-
რეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, 
ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, 
თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პას-
ტები. 
 

5 – ბავშვთა კვება. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რო-
მელიც არ შედის სხვა კლასში; ნაბეჭდი პრო-
დუქცია; საამკინძაო მასალები; ფოტოსურა-
თები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცე-
ლარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 
მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; 
ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის 
საკუთნო (ავეჯის გარდა); სასწავლო მასალა 
და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); 
პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპო-
გრაფიული კლიშე. 
 

18 – ტყავი, ტყავის იმიტაცია და მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ შედის სხვა კლასში; ცხოველთა 
ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; წვი-
მისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; შოლ-
ტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და 
სასარაჯე ნაკეთობა. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიში-
სა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონე-
ლი, რომელიც არ შედის სხვა კლასში; ნაძვის-
ხის მორთულობა; სათამაშო კარტი. 
 

29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოს-
ტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა; კვერცხი, 

რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები 
ცხიმები, ჯემები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიო-
კა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და 
მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილე-
ბი; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სასა-
ლათე საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყი-
ნული. 
 

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილობე-
ბი. 
 

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

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
(580) 2009 04 14 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001996 R2 
(511)   
2 – საღებავები, ოლიფა, ლაქები, ლითონების 
ჟანგვისა და ხის გაფუჭებისაგან დამცავი ნივ-
თიერებები, საღებარები, ამომჭმელები, ფისე-
ბი. 
(580) 2016 06 08 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 001998 R2 
(511)   
2 – საღებავები, ოლიფა, ლაქები, ლითონების 
ჟანგვისა და ხის გაფუჭებისაგან დამცავი ნივ-
თიერებები, საღებარები, ამომჭმელები, ფისე-
ბი. 
(580) 2016 06 08 
_________________________________________ 
 
(111) M 2010 021030 R 
(511)   
12 – სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებე-
ბი. 
(580) 2012 10 12 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 021820 R 
(511)  
5 – კონტრაცეპტივები, კონტრაცეპტივები გაუ-
თვალისწინებელი შემთხვევებისათვის.  
(580) 2016 03 21 
_________________________________________ 
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(111) M 2011 021821 R 
(511)   
5 – კონტრაცეპტივები, კონტრაცეპტივები გაუ-
თვალისწინებელი შემთხვევებისათვის.  
(580) 2016 03 21 
_________________________________________ 
 
(111) M 2011 022055 R 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები კერძოდ, კო-
ნტრაცეპტივები, კონტრაცეპტივები გაუთვა-
ლისწინებელი შემთხვევებისათვის. 
(580) 2016 03 23 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 024001 R 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები., განკუთვნი-
ლი კიბოს მკურნალობისათვის. 
(580) 2013 10 11 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 024002 R 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები., განკუთვნი-
ლი კიბოს მკურნალობისათვის. 
(580) 2013 10 11 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 024003 R 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები., განკუთვნი-
ლი კიბოს მკურნალობისათვის. 
(580) 2013 10 11 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 002995 R2 
(511)   
4 – ამ კლასში შემავალი ნაწარმი, რომელთა 
კომპონენტებიც შეიცავენ ან რომელთა წარ-
მოებაშიც გამოიყენება ზეთები და მინერა-
ლური, მცენარეული და ცხოველური ცხიმები; 
ნავთობი ნედლეულის სახით; ნავთობის აირის 
გაწმენდისა და გადამუშავების შედეგად მი-
ღებული პროდუქტები, რომლებიც შეტანილია 
ამ კლასში; საწვავი, სათბობი, ნავთი და გამ-
ხსნელები; გამანათებელი მასალები, აირი, 
თხევადი აირი, ნავთობის კოქსი; ზეთები და 
ცხიმები; საპოხი ზეთები და ცხიმები; საპოხი 
მასალები; პარაფინი, გელები, სტეარინი, ცვი-
ლი, რომელიც შეტანილია ამ კლასში; ტექნი-
კური ზეთები; გრაფიტული საპოხი მასალები; 
ლითონებთან მუშაობისათვის საჭირო მასა-
ლები, სახელდობრ, მასალები მეტალურგიულ 
ქარხნებში, სამჭედლო საამქროებში, სამსხმე-
ლო საამქროებში, საგლინავ საამქროებში, 
ლითონის ადიდვისა და ჭრის დროს გამოსაყე-

ნებლად; დამარბილებელი ზეთები; ზღვის 
პროდუქტებისაგან მიღებული ზეთები და ცხი-
მები; ტურბინის ზეთები; იარაღის საპოხი 
ცხიმები, საპოხი ცხიმები ტყავის ჩექმებისა და 
ღვედებისათვის; დამატენიანებელი ზეთები; 
ქვით მშენობლობის დროს გამოსაყენებელი 
დამცავი ზეთები; საპოხი ნივთიერებები კაბე-
ლებისათვის; ზეთები მაქოებისათვის (შალ-
გის ზეთი) და ამ კლასში შეტანილი დამხმარე 
მასალები საფეიქრო მრეწველობისათვის; სი-
ნთეზური ზეთები და ცხიმები; სინთეზური 
საპოხი მასალები; გამწმენდი მინერალური 
ზეთი; სამედიცინო, ფარმაცევტული და კვების 
მრეწველობაში გამოსაყენებელი სპეციალუ-
რი საპოხი მასალები; ამ კლასში შეტანილი 
ყველა სხვა სახის მინერალური ნახშირი; ნახ-
შირის ბრიკეტები; ბიტუმის ბრიკეტები; ნაერ-
თები შემამჭიდროვებელი ფხვნილებისათვის; 
ტექნიკური დანამატები სათბობისათვის. 
(580) 2007 04 30 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 003483 R1 
(511)   
25 − ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურა-
ვები; სპორტული ფეხსაცმელი და ტანსაცმე-
ლი, სანდლები, ჩუსტები, ყელიანი ფეხსაც-
მელი. 
(580) 2006 10 09 
_________________________________________ 
 
(111) M 1996 004214 R1 
(511)   
7 – მანქანები და დაზგები, ძრავები (ხმელეთზე 
გადაადგილების საშუალებებისათვის გან-
კუთვნილის გარდა), სასოფლო-სამეურნეო ია-
რაღები, ინკუბატორები, შეერთებები და ამძ-
რავი ღვედები (ხმელეთზე გადაადგილების 
საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა. 
 

9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ელ-
ექტრული (მიმღებების ჩათვლით), ფოტოგრა-
ფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ასა-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო, 
სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები; ავტომატები რომლებიც მოქ-
მედებაში მოდიან მონეტების ან ჟეტონების 
ჩაგდებით; ხმამაღლამოლაპარეკეები; რეგის-
ტრაციის სალაროები, საანგარიშო მანქანები; 
ცეცხლსაქრობები. 
(580) 2007 09 13 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 004419 R2 
(511)   
3 – მათეთრებელი სარეცხი, საწმენდი, საპრი-
ალებელი, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული 
დამუშავების საშუალებები; საპნები, პარფიუ-
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მერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკა, თმის ლოსი-
ონები, კბილის ფხვნილები და პასტები. 
(580) 2007 02 19 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005227 R1 
(511)   
25 – სამოსი, ფეხსაცმლის ჩათვლით. 
(580) 2007-04-18 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 005229 R1 
(511)   
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
(580) 2007-04-18 
_________________________________________ 
 
(111) M 1995 000550 R2 
(511)   
9 – სათვალეები, მზის სათვალეები, სათვალის 
ჩარჩოები, სათვალის ბუდეები და მათთვის 
განკუთვნილი მოწყობილობები (სხვა კლასებ-
ში შეტანილის გარდა). 
 

14 – ძვირფასი ლითონები და მათი შენადნო-
ბები, მათგან დამზადებული ან პლაკირებული 
ნაწარმი (სხვა კლასებში შეტანილის გარდა); 
საიუველირო ნაწარმი, ბიჟუტერია, ძვირფასი 
ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელ-
საწყოები. 
 

16 – საწერი მოწყობილობები (შეტანილი მე-16 
კლასში). 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, ამ მასალისა-
გან დამზადებული ნაწარმი, სხვა კლასებში 
შეტანილის გარდა; ცხოველების ტყავები, სა-
მგზავრო ზანდუკები და ჩემოდნები, ქოლგები, 
მზის ქოლგები და ხელჯოხები, მათრახები და 
სასარაჯე ნაწარმი. 
 

34 – მოწევისათვის განკუთვნილი მოწყობი-
ლობები, ასანთი.  
(580) 2015 05 07 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006004 R1 
(511)   
9 – ელექტრული ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები სამთო მრეწველობისა და სხვა საწარ-
მოო მიზნებისათვის; ბატარეები და მათი ნა-
წილები, ხელსაწყოები ბატარეების დამუხტ-
ვის, ავსებისა და კვებისათვის; მართვის ელ-
ექტროპულტები; ამპერმეტრები, ვოლტმეტრე-
ბი; კავშირის დასამყარებლად განკუთვნილი 
აპარატები და ინსტრუმენტები; მართვის ბერ-
კეტები; აპარატები და ინსტრუმენტები ჰაერის 
ნაკადის სისწრაფის, გაზის, მტვრის, წნევის, 
ხმაურისა და ტემპერატურის დადგენის, გა-

მოკვლევის, გაზომვისა და ჩაწერისათვის; 
შხამის გამოსავლინებელი აპარატები; ხანძ-
რისა და ხიფათის შეტყობინების სასიგნალო 
მოწყობილობები; სამთო საქმესა და მრეწვე-
ლობის სხვადასხვა დარგში გამოსაყენებელი 
მაშველი ხელსაწყოები; აირწინაღები და სუნ-
თქვის დასაცავი სხვა აპარატები; სატელეფო-
ნო და სალაპარაკო მოწყობილობები სასუნ-
თქი ნიღბებისათვის; რეგულატორები სასუნ-
თქი აპარატებისათვის; წყალქვეშა სასუნთქი 
აპარატები და მათი საკუთნო, მილები ნახშირ-
ბადის ამოსუნთქვისათვის; მანომეტრები და 
გამანაწილებელი სარქველები, სასუნთქი თე-
რაპიული აპარატები, დამცავი სათვალეები და 
მათი ფუტლიარები, დამცავი ნიღბები, შალი-
თები, წინაფრები და მოწყობილობები დამ-
ცავი სათვალეების, ნიღბებისა და წინაფრე-
ბის გასაწმენდად; დამცავი ტანსაცმელი, დამ-
ცავი თავსაბურავები და ფეხსაცმელები, დამ-
ცავი კოლოფები და ღაბაშები ფეხსაცმლი-
ათვის, უთითო ხელთათმანები, ხელთათმანე-
ბი და ხელჯაგები, სამუხლეები, სათითეები, 
სამკლავურები, წინსაფრები, საცავი ფარები 
ფეხებისათვის, კრაგები და დამცავი შარვლე-
ბი, სამაშველო ქამრები და ღვედები, რეფლექ-
ტორული ქამრები, ჭანგები და მოსაჭერები 
მონტიორებისათვის, სამაშველო თოკები, ზო-
ნრები, ფოლადის ზონრები და მათი მოსაჭერი, 
დამცველი კაუჭები კიბეებისათვის, სასიგნა-
ლო ნიშნები, რეფლექტირებული ნიშნები, რე-
ფლექტორული მასალები სიგნალის აღსანიშ-
ნად, ცეცხლმქრობები, ცეცხლის ჩასაქრობი 
საბნები და მათი საფუთავი. 
(580) 2007 08 02 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006193 R1 
(511)   
1 – მჟავამდგრადი ქიმიური ნივთიერებები, და-
უმუშავებელი აკრილური ფისები, ქიმიური 
დანამატები საბურღი ხსნარებისათვის, ქიმიუ-
რი დანამატები საწვავისათვის; მოსაპირკეთე-
ბელი ფილების დასაწებებელი და სამრეწვე-
ლო დანიშნულების წებვადი ნივთიერებები; 
ბეტონის შემაკავშირებელი ნივთიერებები; ან-
ტი-მინადუღები, აპრეტი მალეინური და ფტა-
ლური ანჰიდრიდები; ქიმიური ნივთიერებები 
ბეტონის აერაციისა და კონსერვაციისათვის; 
კატალიზატორები; ნივთიერებები ორგანული 
მასალების რაფინირებისათვის; ბურღვის გა-
საადვილებელი ხსნარები, ჭიქური კერამიკი-
სათვის, ქიმიური პროდუქტები წარმოებისათ-
ვის; პრეპარატები ცემენტის წყალგაუმტარო-
ბისათვის; გატეხილი საგნების შესაწებებელი 
წებო; წებო აფიშებისათვის; წებო კედელსა-
ფარებისათვის; ტყავის წებო; ქიმიური პრო-
დუქტები გაჯირჯვრბისათვის; ქიმიური პრო-
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დუქტები ტყავის გაჟღენთვისა და წყალგა-
უმტარობისათვის; ფორმიდან ამოღების გასა-
ადვილებელი ქიმიური ნივთიერებები, დისპერ-
სული პლასტმასური მასა; ემულგატორები; 
პროდუქტები შეწებებისათვის; გადაუმუშავე-
ბელი სახის ეპოქსიდური ფისები; ფლოტა-
ციის პროდუქტები; წყალგაუმტარი ნივთიერე-
ბები ქვითსაშენი სამუშაოებისათვის; ცეცხლ-
გამძლე მასალები; საფეიქრო ნაწარმის გა-
საჟღენთი ქიმიური პროდუქტები; მინაზე სიმქ-
რქალის დასატანი ნივთიერებები; დაუმუშავე-
ბელი პლასტიკური მასები; პლასტიკატორები; 
პლასტიზოლები; დაუმუშავებელი სინთეზუ-
რი ფისები; ზედაპირულაქტიური ნივთიერებე-
ბი; თხევადი მოსაპირკეთებელი ნივთიერებე-
ბი, სახელდობრ, თხევადი ფისისა და/ან ჰე-
ლეური დაფარვები; ნავთობის ფისები; არომა-
ტული, ტერპინური და ალიფატური ნახშირბა-
დოვანი ფისები; პოლიურეტანები; უჯერი პო-
ლიეთერები; ფენოლური ფისები; თერმოაქ-
ტიული ფისები; ორგანული ზეჟანგები. 
 

2 – ანტიკოროზიული ნივთიერებები; ჟანგისა-
გან დამცავი ნივთიერებები, აგლუტინატები, 
გამხსნელები, შემასქელებელი და შემაკავში-
რებელი ნივთიერებები საღებავებისა და პიგ-
მენტებისათვის; დაფარვები; სინთეზური ფი-
სები ცეცხლგამძლე საღებავებისათვის; მაკა-
ვშირებელი ნივთიერებები და გამხსნელი სა-
ღებავებისათვის; გამაფრქვევლები საღებავე-
ბისა და მელნისათვის სინთეზური ფისებისა-
გან. 
 

17 – ნახევარფაბრიკატები აკრილური ფისები-
საგან; წებვადი ფირები, საწერ-ქაღალდი მა-
ღაზიებისათვის სამედიცინო დანიშნულებითა 
და საოჯახო დანიშნულებებით გამოყენები-
სათვის განკუთვნილის გარდა, კაბელების 
იზოლატორები; ჩასაჭედებელი მასალები 
პლასტმასისაგან; შესაფუთი ნივთები პლას-
ტმასისაგან; მინაბოჭკო იზოლაციისათვის, 
პლასტმასის ბოჭკო და ძაფები არასაფეიქრო 
დანიშნულებით გამოყენებისათვის; მაიზო-
ლირებელი ნივთიერებები და მასალები, მა-
იზოლირებელი საღებავები და ლაკები, ლა-
ტექსები, ნახევრადგადამუშავებული პლასტი-
კური მასალები ფურცლის, ფირფიტის ან წნე-
ლის სახით, პლასტმასის ფირი, შეფუთვები-
სათვის გამოყენებულის გარდა, ნახევარფაბ-
რიკატები სინთეზური ფისებისაგან, ფენოვანი 
ნახევრადდამუშავებული მასალები, მასტიკა 
(საგოზავი) პირაპირისათვის, ავტომობილის 
ძარის რემონტისათვის საჭირო საგოზავი 
(მასტიკა), ნახევრადდამუშავებული ღრუბ-
ლოვანი ნაწარმი (ღრუბლისა და ზღვის ქაფი-
საგან), შენობების (ნაგებობების, გემების, ხო-
მალდების) ჰერმეტულობის რემონტისათვის 
საჭირო საგოზავი. 

42 – მოცემული პოლიმერის საფუძველზე პო-
ლიმერის შემადგენლობის გათვლა ფორმირე-
ბადი საბოლოო პროდუქტის თვისებების მი-
ხედვით, სინთეზური ფისების გარდაქმნის პი-
რობების გათვლა მოცემული ფისის თვისებე-
ბისა და ამ ფისის საფუძველზე ფორმირებადი 
საბოლოო პროდუქტის თვისებების მიხედვით. 
(580) 2007 05 29 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006500 R1 
(511)   
28 – თამაშები და სათამაშოები; საქონელი 
ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის (ტანსაც-
მლის გარდა); ნაძვისხის მორთულობა.  
(580) 2007 10 02 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 006501 R1 
(511)   
18 – ტყავი და ტყავის შემცვლელები, მათი ნა-
წარმი, სხვა კლასებში შეტანილის გარდა; 
ტყავები; ჩემოდნები, საგზაო სკივრები, ჩანთე-
ბი და კეისები; წვიმისა და მზის ქოლგები, 
ხელჯოხები; ცხენის აღკაზმულობა და სასა-
რაჯე ნაწარმი. 
 

25 – ყველანაირი სამოსი ჩექმების, ფეხსაცმ-
ლისა და საშინაო ფეხსაცმლის ჩათვლით. 
(580) 2007 10 02 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007023 R1 
(511)   
16 – ქაღალდი და ქაღალდის ნაწარმი; მუყაო 
და მუყაოს ნაწარმი; ნაბეჭდი პროდუქცია, 
გაზეთები და ნაბეჭდი პერიოდული გამოცე-
მები, წიგნები; მასალები საამკინძაო სამუშა-
ოებისათვის; ფოტოსურათები; საკანცელარიო 
საკუთნო, მწებავი (საკანცელარიო) მასალები; 
საბეჭდი მანქანები და ოფისისათვის განკუთ-
ვნილი ნივთები (ავეჯის გარდა), სახელდობრ: 
სახვრეტელები, კავები, საშლელები, წებოები, 
მექანიკური ფანქრები, ფლომასტერები, ფანქ-
რები, ფერადი ფანქრები, ავტოკალმები, ბურ-
თულიანი კალმები, კალმისტრები და მათი ნა-
წილები; სასწავლო მასალები და თვალსაჩი-
ნოება (აპარატურის გარდა); ბანქო, შრიფტები 
და კლიშეები. 
(580) 2007 10 30 
_________________________________________ 
 
(111) M 1997 007226 R1 
(511)   
11 – განათების დანადგარები.  
(580) 2008 12 19 
_________________________________________ 
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(111) M 1997 007474 R1 
(511)   
7 – მანქანები და ჩარხები; ძრავები (სახმელე-
თო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის გან-
კუთვნილის გარდა); გადასაბმელები და ამძ-
რავი ღვედები, (სახმელეთო სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); 
სასოფლო-სამეურნეო იარაღები; ინკუბატო-
რები; როტაციული და ელექტროსტატიკური 
გენერატორები; პნევმატიკური, ჰიდრავლიკუ-
რი, სითბური და ატომური მანქანები, მანქა-
ნები ციფრული პროგრამული მართვით, მან-
ქანები ატომური საწვავისა და რადიაქტიული 
მასალების ტრანსპორტირებისათვის, მანქანე-
ბი პლასტმასის წარმოებისათვის, მანქანები 
ქაღალდის წარმოებისათვის; აგრეგატები შე-
დუღების, გახურების, რჩილვის, მაგარი რჩი-
ლვის, ხერხვის, რანდვის, ჭრის, მავთულის გა-
წელვის, დაგრაგნვის, კაბელის დახვევის, და-
ყალიბებისა და აწყობისათვის; სახარატე და-
ზგები, ამწე და ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი 
მოწყობილობები, სატვირთო საწეველები, მო-
ძრავი ამწეები, დომკრატები, ამწეები, ჯალამ-
ბარები; ლენტური კონვეიერები; ტუმბოები; 
დანადგარები და აპარატები ვაკუუმის მისა-
ღებად; ელექტროგენერეტორები, მანქანები 
შტამპვისათვის, ეტიკეტირების მანქანები, ოფ-
სეტური საბეჭდი მოწყობილობები; აპარატები 
რჩილვისათვის; სათადარიგო ნაწილები ზე-
მოთ ჩამოთვლილი მანქანებისა და აპარატე-
ბისათვის; ვენტილატორები, ჰაერსაბერი მან-
ქანები; მარკირების მოწყობილობები, კერ-
ძოდ, კაბელების, კაბელების დამცავი გარსე-
ბისა და პლასტმასის მილებისათვის მანქა-
ნები მრავალარღვიანი გამტარების, გამტარე-
ბის, კაბელებისა და ელექტრული ან ოპტიკუ-
რი გამტარების წარმოებისა და შეერთები-
სათვის. 
 

9 – ელექტრონული, ელექტრული, ელექტრო-
მექანიკური, ელექტროქიმიური, რადიო, ელექ-
ტრომაგნიტური, ელექტროჰიდრავლიკური, 
ელექტროპნევმატიკური, ოპტიკური, ელექტ-
როოპტიკური, ოპტოელექტრონული, ოპტი-
კურ-ბოჭკოვანი აპარატურა, ხელსაწყოები, 
მოწყობილობები, სამარჯვები და დეტალები; 
აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყობილობები, 
სამარჯვები და დეტალები სამეცნიერო მიზ-
ნებისათვის, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, გა-
მზომი, ტელემეტრიის, კონტროლის, ტელე-
მართვის, რეგულირების, სიგნალიზაციის, მო-
ნიტორინგის, სამაშველო და სასწავლო ხელ-
საწყოები; სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურა 
და ხელსაწყოები ლაბორატორიებისათვის; 
ძლიერი დენის აპარატურა და ხელსაწყოები, 
კერძოდ, გატარების, გარდაქმნის, დაგროვე-
ბის, რეგულირებისა და კონტროლისათვის; 

აპარატურა და ხელსაწყოები სუსტი დენის გა-
მოყენებით, კერძოდ, ტელეკომუნიკაციის, მა-
ღალსიხშირული ჩართვებისა და რეგულირე-
ბისათვის; აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყო-
ბილობები, სამარჯვები და დეტალები მონა-
ცემების, საინფორმაციო სიგნალებისა და შე-
ტყობინებების გენერაციის, გამოთვლის, კონ-
ტროლის, შეყვანის, შენახვის, გადატანის, და-
მუშავების, შერჩევის, გადაცემის, კომუტაცი-
ისა და მიღებისათვის; კომპიუტერები, პერი-
ფერიული, ელექტრული და ელექტრონული 
კომპონენტები და მოწყობილობები მათთვის; 
მოდემები და პრინტერები, კომპიუტერული 
პროგრამები, პროგრამული უზრუნველყოფა, 
პროგრამული პაკეტები; აპარატურა და მოწ-
ყობილობები ფოტოასლების დასამზადებ-
ლად (ელექტროსტატიკური და სითბური აპა-
რატებისა და მოწყობილობების ჩათვლით); 
აპარატები და სხვა მოწყობილობები გამოთ-
ვლებისათვის ონლაინისა და დისტანციურ 
რეჟიმში; კომუნიკაციის, ტელეკომუნიკაციის, 
ტელეფონის, ტელეფონური პერიფერიული 
მოწყობილობები, ტელეგრაფები, ტელეგრა-
ფული ასოთსაბეჭდი აპარატები, ელექტრონუ-
ლი საოფისე მოწყობილობები, ფაქსიმილური 
კავშირგაბმულობის საშუალებები, ხელსაწ-
ყოები და მოწყობილობები პროგრამირებისა 
და ავტომატიზირებული მანქანური ციკლები-
სათვის; აპარატურა, მოწყობილობები, დანად-
გარები და სისტემები სიგნალიზაციისათვის 
და გზის ორივე მხარეს (ქალაქში გამავალი 
გზების ჩათვლით) და სიგნალიზაციისათვის 
ზღვაზე (ბაკენების დაყენება და ა.შ.); ელექ-
ტრონული სისტემები და მოწყობილობები სა-
ჰაერო სივრცეში გამოყენებისა და ნავიგაცი-
ისათვის (ხმელეთზე, ზღვაზე ან ჰაერში); ელ-
ექტრული განმუხტვის მოწყობილობები, ელ-
ექტრული ქსელები, დაბალი ძაბვის ელექ-
ტრული მოწყობილობები, კერძოდ, დნობადი 
დაცველები, შემაერთებელი შტეფსელების 
როზეტები, გამომრთველები, ელექტრული 
ტრანსფორმატორები, კონტაქტორები, ძალუ-
რი წერტილები (ბუდეები); შემაერთებელი 
კოლოფები; საშუალო და მაღალი ძაბვის ელ-
ექტრული მოწყობილობები, კერძოდ, გამთიშ-
ველები, გამომრთველები, მწყვეტარები, ნაპე-
რწკლური განმმუხტველები, ინტეგრალური 
სქემები, ნაბეჭდი სქემები, ნახევარგამტარები, 
რელეები, კონდენსატორები, გამმართველები, 
ელექტრული ფილტრები, ელექტრული და 
ელექტრონული ვაკუუმის მილაკები, რეოსტა-
ტები, დამმუხტავი მოწყობილობები, კოჭები; 
ელემქნტები, აკუმულატორები, გალვანური 
ელემქნტები, კრიოსტატები, ელექტრული და 
ოპტიკური გამტარები, მავთულები, კაბელები, 
არხები კომუნიკაციისა და ენერგიის გადაცე-
მისათვის და დამხმარე სამარჯვები მათთვის, 
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კერძოდ, შედუღებისა და რჩილვის მოწყობი-
ლობები და ელექტროკოროზიისაგან დამცავი 
მოწყობილობები; ლაზერები, მაზერები. 
 

37 – მშენებლობა და რემონტი; მექანიკური, 
ელექტრული, ელექტრონული, კომპიუტერუ-
ლი, ონლაინის, ელექტრონული საოფისე მოწ-
ყობილობების, კომუნიკაციური, ტელეკომუნი-
კაციური, ელექტროქიმიური, ოპტიკური და 
რადიოს სფეროებისათვის განკუთვნილი აპა-
რატების, ინსტრუმენტების, მოწყობილობე-
ბის, სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, 
მომსახურება და რემონტი; ენერგიის გამო-
მუშავების, გადაცემის, განაწილებისა და მო-
მარაგების სფეროებისათვის განკუთვნილი 
აპარატების, ხელსაწყოების, მოწყობილობე-
ბის, სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, 
მომსახურება და რემონტი; ატომური, გადაად-
გილების, სამოქალაქო მშენებლობის, სამშე-
ნებლო, საბურღი, სახმელეთო და წყალქვეშა 
ძიების სფეროებისათვის განკუთვნილი აპარა-
ტურის, ხელსაწყოების, მოწყობილობების, 
სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, მომ-
სახურება და რემონტი; სამონტაჟო სამუშაოე-
ბი და სამშენებლო მოედნების დაგეგმვა, ნე-
ბისმიერი სამუშაოს შესრულება, რომელიც 
დაკავშირებულია ენერგიის გამომუშავებას-
თან, გადაცემასთან, განაწილებასა და მოხ-
მარებასთან; წყლით მომარაგებისა და გაწმენ-
დისათვის და სპეციალური სითხეების განა-
წილებისათვის განკუთვნილი დანადგარების 
მშენებლობა, მონტაჟი, მომსახურება და რე-
მონტი; მშენებლობა, მონტაჟი, მომსახურება 
და რემონტი ყველა ტიპის ფაბრიკებისა და 
დანადგარებისა, რომლებიც დაკავშირებულია 
მიწების მელიორაციასთან, კერძოდ: ჰიდრო-
ტექნიკასთან, კომუნალურ მეურნეობებთან, 
აგროტექნიკასა და ირიგაციულ ტექნიკასთან; 
მომსახურება მართვასა და ზედამხედველობა-
ში, ტერიტორიის მელიორაციასთან დაკავში-
რებული ნებისმიერი სახის სამუშაოების შეს-
რულება და ნებისმიერი დანადგარების მომ-
სახურება ხელშეკრულების საფუძველზე. 
 

38 – კომუნიკაცია და ტელეკომუნიკაცია, ინ-
ფორმაციის ან მონაცემთა გადაცემა, ინფორ-
მაციის ან სიგნალების დისტანციური გადა-
ცემა, სატელეტაიპო კავშირგაბმულობა. 
 

42 – ტექნიკური კვლევები, კერძოდ, კვლევები 
დაკავშირებული აპარატურასთან, ხელსაწყო-
ებთან, მოწყობილობებთან, სამარჯვებთან, 
მასალებთან, დანადგარებსა და მანქანებთან, 
რომლებიც განეკუთვნება მექანიკურ, ელექტ-
რულ, ელექტრონულ, კომპიუტერულ, ონლაი-
ნური მოწყობილობების, ოფისების ელექტრო-
ნული მოწყობილობების, კომუნიკაციის მოწ-
ყობილობების, ტელეკომუნიკაციის, ელექ-
ტროქიმიის, ოპტიკისა და რადიოს სფეროებს;  

აპარატურასთან, ხელსაწყოებთან, მოწყობი-
ლიბებთან, სამარჯვებთან, მასალებთან, და-
ნადგარებსა და მანქანებთან დაკავშირებული 
კვლევები, რომლებიც განეკუთვნება ენერგიის 
გამომუშავების, გადაცემის, განაწილებისა და 
მომსახურების სფეროებს; აპარატურასთან, 
ხელსაწყოებთან, მოწყობილობებთან, სამარ-
ჯვებთან, მასალებთან, დანადგარებსა და მან-
ქანებთან დაკავშირებული კვლევები, რომლე-
ბიც განეკუთვნება ატომურ, გადაადგილების 
ტექნიკას, ძიებას ხმელეთზე და წყალქვეშ; სა-
მელიორაციო, კომუნალური, სასოფლო-სამე-
ურნეო სამუშაოები და ირიგაცია; კვლევები 
დაკავშირებული ახლადაშენებული საწარ-
მოების მზადყოფნაში ჩაბარებასთან, ტექნი-
კური კონსულტაციები, პროფესიული კონ-
სულტაციები, პროექტების, გეგმების, ანგარი-
შებისა და პროგრამების (რომლებიც საქმიან 
ოპერაციებთან არაა დაკავშირებული) შედგე-
ნა, შეფასება, მასალათა გამოცდა, ლაბორა-
ტორიული სამუშაოები, სამუშაოები სამოქა-
ლაქო მშენებლობაში, ტექნიკური და კვლე-
ვითი გამოთვლითი ცენტრები, მომსახურება 
ელექტრონული პროგრამირების სფეროში; 
მომსახურება მონაცემთა კომპიუტერული და-
მუშავების სფეროში, სამეცნიერო სამუშაოე-
ბი, კერძოდ, ფიზიკის სფეროში; აპარატურის, 
მასალებისა და მანქანების გაქირავება შემ-
დეგ სფეროებში: ელექტრობა, ელექტრონიკა, 
ელექტროქიმია, ატომური ენერგეტიკა, ბურღ-
ვა, ძიება ხმელეთზე და წყალქვეშ; ინფორმა-
ციის დამუშავებისათვის განკუთვნილი ტელე-
კომუნიკაციური, საოფისო, კომუნიკაციისა და 
ონლაინის მოწყობილობების გაქირავება; სა-
რკინიგზო ქსელების ექსპლოატაცია და მარ-
თვა, მართვისა და საზედამხედველო სამუ-
შაოები, დაკავშირებული ენერგიის გამომუ-
შავებასთან, გადაცემასთან, განაწილებასა და 
მომსახურებასთან.  
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7 – მანქანები და ჩარხები; ძრავები (სახმელე-
თო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის გან-
კუთვნილის გარდა); გადასაბმელები და ამძ-
რავი ღვედები, (სახმელეთო სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); 
სასოფლო-სამეურნეო იარაღები; ინკუბატო-
რები; როტაციული და ელექტროსტატიკური 
გენერატორები; პნევმატიკური, ჰიდრავლიკუ-
რი, სითბური და ატომური მანქანები, მანქა-
ნები ციფრული პროგრამული მართვით, მან-
ქანები ატომური საწვავისა და რადიაქტიული 
მასალების ტრანსპორტირებისათვის, მანქანე-
ბი პლასტმასის წარმოებისათვის, მანქანები 
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ქაღალდის წარმოებისათვის; აგრეგატები შე-
დუღების, გახურების, რჩილვის, მაგარი რჩი-
ლვის, ხერხვის, რანდვის, ჭრის, მავთულის გა-
წელვის, დაგრაგნვის, კაბელის დახვევის, და-
ყალიბებისა და აწყობისათვის; სახარატე 
დაზგები, ამწე და ჩასატვირთ-გადმოსატვირ-
თი მოწყობილობები, სატვირთო საწეველები, 
მოძრავი ამწეები, დომკრატები, ამწეები, ჯა-
ლამბარები; ლენტური კონვეიერები; ტუმბოე-
ბი; დანადგარები და აპარატები ვაკუუმის 
მისაღებად; ელექტროგენერეტორები, მანქანე-
ბი შტამპვისათვის, ეტიკეტირების მანქანები, 
ოფსეტური საბეჭდი მოწყობილობები; აპარა-
ტები რჩილვისათვის; სათადარიგო ნაწილები 
ზემოთ ჩამოთვლილი მანქანებისა და აპარა-
ტებისათვის; ვენტილატორები, ჰაერსაბერი 
მანქანები; მარკირების მოწყობილობები, კერ-
ძოდ, კაბელების, კაბელების დამცავი გარსე-
ბისა და პლასტმასის მილებისათვის მანქა-
ნები მრავალძარღვიანი გამტარების, გამტარე-
ბის, კაბელებისა და ელექტრული ან ოპტიკუ-
რი გამტარების წარმოებისა და შეერთები-
სათვის. 
 

9 – ელექტრონული, ელექტრული, ელექტრო-
მექანიკური, ელექტროქიმიური, რადიო, ელექ-
ტრომაგნიტური, ელექტროჰიდრავლიკური, 
ელექტროპნევმატიკური, ოპტიკური, ელექტ-
როოპტიკური, ოპტოელექტრონული, ოპტი-
კურ-ბოჭკოვანი აპარატურა, ხელსაწყოები, 
მოწყობილობები, სამარჯვები და დეტალები; 
აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყობილობები, 
სამარჯვები და დეტალები სამეცნიერო მიზ-
ნებისათვის, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, გა-
მზომი, ტელემეტრიის, კონტროლის, ტელე-
მართვის, რეგულირების, სიგნალიზაციის, 
მონიტორინგის, სამაშველო და სასწავლო 
ხელსაწყოები; სამეცნიერო-კვლევითი აპარა-
ტურა და ხელსაწყოები ლაბორატორიებისათ-
ვის; ძლიერი დენის აპარატურა და ხელსაწ-
ყოები, კერძოდ, გატარების, გარდაქმნის, დაგ-
როვების, რეგულირებისა და კონტროლისათ-
ვის; აპარატურა და ხელსაწყოები სუსტი დე-
ნის გამოყენებით, კერძოდ, ტელეკომუნიკა-
ციის, მაღალსიხშირული ჩართვებისა და რეგ-
ულირებისათვის; აპარატურა, ხელსაწყოები, 
მოწყობილობები, სამარჯვები და დეტალები 
მონაცემების, საინფორმაციო სიგნალებისა 
და შეტყობინებების გენერაციის, გამოთვლის, 
კონტროლის, შეყვანის, შენახვის, გადატანის, 
დამუშავების, შერჩევის, გადაცემის, კომუტა-
ციისა და მიღებისათვის; კომპიუტერები, პე-
რიფერიული, ელექტრული და ელექტრონული 
კომპონენტები და მოწყობილობები მათთვის; 
მოდემები და პრინტერები, კომპიუტერული 
პროგრამები, პროგრამული უზრუნველყოფა, 
პროგრამული პაკეტები; აპარატურა და მოწ-

ყობილობები ფოტოასლების დასამზადებ-
ლად (ელექტროსტატიკური და სითბური აპა-
რატებისა და მოწყობილობების ჩათვლით); 
აპარატები და სხვა მოწყობილობები გამოთ-
ვლებისათვის ონლაინისა და დისტანციურ 
რეჟიმში; კომუნიკაციის, ტელეკომუნიკაციის, 
ტელეფონის, ტელეფონური პერიფერიული 
მოწყობილობები, ტელეგრაფები, ტელეგრა-
ფული ასოთსაბეჭდი აპარატები, ელექტრონუ-
ლი საოფისე მოწყობილობები, ფაქსიმილური 
კავშირგაბმულობის საშუალებები, ხელსაწ-
ყოები და მოწყობილობები პროგრამირებისა 
და ავტომატიზირებული მანქანური ციკლები-
სათვის; აპარატურა, მოწყობილობები, დანად-
გარები და სისტემები სიგნალიზაციისათვის 
და გზის ორივე მხარეს (ქალაქში გამავალი 
გზების ჩათვლით) და სიგნალიზაციისათვის 
ზღვაზე (ბაკენების დაყენება და ა.შ.); ელექ-
ტრონული სისტემები და მოწყობილობები სა-
ჰაერო სივრცეში გამოყენებისა და ნავიგაცი-
ისათვის (ხმელეთზე, ზღვაზე ან ჰაერში); ელ-
ექტრული განმუხტვის მოწყობილობები, ელ-
ექტრული ქსელები, დაბალი ძაბვის ელექტ-
რული მოწყობილობები, კერძოდ, დნობადი 
დაცველები, შემაერთებელი შტეფსელების 
როზეტები, გამომრთველები, ელექტრული 
ტრანსფორმატორები, კონტაქტორები, ძალუ-
რი წერტილები (ბუდეები); შემაერთებელი 
კოლოფები; საშუალო და მაღალი ძაბვის ელ-
ექტრული მოწყობილობები, კერძოდ, გამთიშ-
ველები, გამომრთველები, მწყვეტარები, ნა-
პერწკლური განმმუხტველები, ინტეგრალური 
სქემები, ნაბეჭდი სქემები, ნახევარგამტარები, 
რელეები, კონდენსატორები, გამმართველები, 
ელექტრული ფილტრები, ელექტრული და 
ელექტრონული ვაკუუმის მილაკები, რეოსტა-
ტები, დამმუხტავი მოწყობილობები, კოჭები; 
ელემენტები, აკუმულატორები, გალვანური 
ელემენტები, კრიოსტატები, ელექტრული და 
ოპტიკური გამტარები, მავთულები, კაბელები, 
არხები კომუნიკაციისა და ენერგიის გადა-
ცემისათვის და დამხმარე სამარჯვები მათ-
თვის, კერძოდ, შედუღებისა და რჩილვის მოწ-
ყობილობები და ელექტროკოროზიისაგან და-
მცავი მოწყობილობები; ლაზერები, მაზერები. 
 

37 – მშენებლობა და რემონტი; მექანიკური, 
ელექტრული, ელექტრონული, კომპიუტერუ-
ლი, ონ-ლაინის, ელექტრონული საოფისე მო-
წყობილობების, კომუნიკაციური, ტელეკომუ-
ნიკაციური, ელექტროქიმიური, ოპტიკური და 
რადიოს სფეროებისათვის განკუთვნილი აპა-
რატების, ინსტრუმენტების, მოწყობილობე-
ბის, სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, 
მომსახურება და რემონტი; ენერგიის გამომუ-
შავების, გადაცემის, განაწილებისა და მომა-
რაგების სფეროებისათვის განკუთვნილი აპა-
რატების, ხელსაწყოების, მოწყობილობების, 
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სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, მომ-
სახურება და რემონტი; ატომური, გადაადგი-
ლების, სამოქალაქო მშენებლობის, სამშენებ-
ლო, საბურღი, სახმელეთო და წყალქვეშა 
ძიების სფეროებისათვის განკუთვნილი აპარა-
ტურის, ხელსაწყოების, მოწყობილობების, 
სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, მომ-
სახურება და რემონტი; სამონტაჟო სამუშაოე-
ბი და სამშენებლო მოედნების დაგეგმვა, ნე-
ბისმიერი სამუშაოს შესრულება, რომელიც 
დაკავშირებულია ენერგიის გამომუშავებას-
თან, გადაცემასთან, განაწილებასა და მოხმა-
რებასთან; წყლით მომარაგებისა და გაწმენ-
დისათვის და სპეციალური სითხეების განა-
წილებისათვის განკუთვნილი დანადგარების 
მშენებლობა, მონტაჟი, მომსახურება და რე-
მონტი; მშენებლობა, მონტაჟი, მომსახურება 
და რემონტი ყველა ტიპის ფაბრიკებისა და 
დანადგარების, რომლებიც დაკავშირებულია 
მიწების მელიორაციასთან, კერძოდ: ჰიდრო-
ტექნიკასთან, კომუნალურ მეურნეობებთან, 
აგროტექნიკასა და ირიგაციულ ტექნიკასთან; 
მომსახურება მართვასა და ზედამხედველო-
ბაში, ტერიტორიის მელიორაციასთან დაკავ-
შირებული ნებისმიერი სახის სამუშაოების 
შესრულება და ნებისმიერი დანადგარების 
მომსახურება ხელშეკრულების საფუძველზე. 
 

38 – კომუნიკაცია და ტელეკომუნიკაცია, ინ-
ფორმაციის ან მონაცემთა გადაცემა, ინფორ-
მაციის ან სიგნალების დისტანციური გადა-
ცემა, სატელეტაიპო კავშირგაბმულობა. 
 

42 – ტექნიკური კვლევები, კერძოდ, კვლევები 
დაკავშირებული აპარატურასთან, ხელსაწ-
ყოებთან, მოწყობილობებთან, სამარჯვებთან, 
მასალებთან, დანადგარებსა და მანქანებთან, 
რომლებიც განეკუთვნება მექანიკურ, ელექ-
ტრულ, ელექტრონულ, კომპიუტერულ, ონლა-
ინური მოწყობილობების, ოფისების ელექ-
ტრონული მოწყობილობების, კომუნიკაციის 
მოწყობილობების, ტელეკომუნიკაციის, ელ-
ექტროქიმიის, ოპტიკისა და რადიოს სფე-
როებს; აპარატურასთან, ხელსაწყოებთან, მო-
წყობილიბებთან, სამარჯვებთან, მასალებ-
თან, დანადგარებსა და მანქანებთან დაკავში-
რებული კვლევები, რომლებიც განეკუთვნება 
ენერგიის გამომუშავების, გადაცემის, განაწი-
ლებისა და მომსახურების სფეროებს; აპარა-
ტურასთან, ხელსაწყოებთან, მოწყობილობებ-
თან, სამარჯვებთან, მასალებთან, დანადგა-
რებსა და მანქანებთან დაკავშირებული კვლე-
ვები, რომლებიც განეკუთვნება ატომურ, გა-
დაადგილების ტექნიკას, ძიებას ხმელეთზე და 
წყალქვეშ; სამელიორაციო, კომუნალური, სა-
სოფლო-სამეურნეო სამუშაოები და ირიგა-
ცია; კვლევები დაკავშირებული ახლადაშენე-
ბული საწარმოების მზადყოფნაში ჩაბარებას-

თან, ტექნიკური კონსულტაციები, პროფესიუ-
ლი კონსულტაციები, პროექტების, გეგმების, 
ანგარიშებისა და პროგრამების (რომლებიც 
საქმიან ოპერაციებთან არაა დაკავშირებული) 
შედგენა, შეფასება, მასალათა გამოცდა, ლა-
ბორატორიული სამუშაოები, სამუშაოები სა-
მოქალაქო მშენებლობაში, ტექნიკური და 
კვლევითი გამოთვლითი ცენტრები, მომსა-
ხურება ელექტრონული პროგრამირების სფე-
როში; მომსახურება მონაცემთა კომპიუტე-
რული დამუშავების სფეროში, სამეცნიერო 
სამუშაოები, კერძოდ, ფიზიკის სფეროში; აპა-
რატურის, მასალებისა და მანქანების გაქირა-
ვება შემდეგ სფეროებში: ელექტრობა, ელექ-
ტრონიკა, ელექტროქიმია, ატომური ენერგე-
ტიკა, ბურღვა, ძიება ხმელეთზე და წყალქვეშ; 
ინფორმაციის დამუშავებისათვის განკუთვნი-
ლი ტელეკომუნიკაციური, საოფისო, კომუნი-
კაციისა და ონ-ლაინის მოწყობილობების გა-
ქირავება; სარკინიგზო ქსელების ექსპლოატა-
ცია და მართვა, მართვისა და საზედამხედვე-
ლო სამუშაოები, დაკავშირებული ენერგიის 
გამომუშავებასთან, გადაცემასთან, განაწი-
ლებასა და მომსახურებასთან. 
(580) 2007 11 29 
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(511)   
7 – მანქანები და ჩარხები; ძრავები (სახმე-
ლეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
განკუთვნილის გარდა); გადასაბმელები და 
ამძრავი ღვედები, (სახმელეთო სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარ-
და); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები; ინკუბა-
ტორები; როტაციული და ელექტროსტატიკუ-
რი გენერატორები; პნევმატიკური, ჰიდრავლი-
კური, სითბური და ატომური მანქანები, მანქა-
ნები ციფრული პროგრამული მართვით, მან-
ქანები ატომური საწვავისა და რადიაქტიული 
მასალების ტრანსპორტირებისათვის, მანქანე-
ბი პლასტმასის წარმოებისათვის, მანქანები 
ქაღალდის წარმოებისათვის; აგრეგატები შე-
დუღების, გახურების, რჩილვის, მაგარი რჩი-
ლვის, ხერხვის, რანდვის, ჭრის, მავთულის გა-
წელვის, დაგრაგნვის, კაბელის დახვევის, და-
ყალიბებისა და აწყობისათვის; სახარატე და-
ზგები, ამწე და ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი 
მოწყობილობები, სატვირთო საწეველები, მო-
ძრავი ამწეები, დომკრატები, ამწეები, ჯალა-
მბარები; ლენტური კონვეიერები; ტუმბოები; 
დანადგარები და აპარატები ვაკუუმის მისაღე-
ბად; ელექტროგენერეტორები, მანქანები შტა-
მპვისათვის, ეტიკეტირების მანქანები, ოფსე-
ტური საბეჭდი მოწყობილობები; აპარატები 
რჩილვისათვის; სათადარიგო ნაწილები ზე-
მოთ ჩამოთვლილი მანქანებისა და აპარატები-

 
 #6  2017 03 27 

 
91 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

სათვის; ვენტილატორები, ჰაერსაბერი მანქა-
ნები; მარკირების მოწყობილობები, კერძოდ, 
კაბელების, კაბელების დამცავი გარსებისა და 
პლასტმასის მილებისათვის მანქანები მრა-
ვალძარღვიანი გამტარების, გამტარების, კა-
ბელებისა და ელექტრული ან ოპტიკური გამ-
ტარების წარმოებისა და შეერთებისათვის. 
 

9 – ელექტრონული, ელექტრული, ელექტრო-
მექანიკური, ელექტროქიმიური, რადიო, ელექ-
ტრომაგნიტური, ელექტროჰიდრავლიკური, 
ელექტროპნევმატიკური, ოპტიკური, ელექტ-
როოპტიკური, ოპტოელექტრონული, ოპტი-
კურ-ბოჭკოვანი აპარატურა, ხელსაწყოები, 
მოწყობილობები, სამარჯვები და დეტალები; 
აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყობილობები, 
სამარჯვები და დეტალები სამეცნიერო მიზ-
ნებისათვის, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, გა-
მზომი, ტელემეტრიის, კონტროლის, ტელე-
მართვის, რეგულირების, სიგნალიზაციის, მო-
ნიტორინგის, სამაშველო და სასწავლო ხელ-
საწყოები; სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურა 
და ხელსაწყოები ლაბორატორიებისათვის; 
ძლიერი დენის აპარატურა და ხელსაწყოები, 
კერძოდ, გატარების, გარდაქმნის, დაგროვე-
ბის, რეგულირებისა და კონტროლისათვის; 
აპარატურა და ხელსაწყოები სუსტი დენის გა-
მოყენებით, კერძოდ, ტელეკომუნიკაციის, მა-
ღალსიხშირული ჩართვებისა და რეგულირე-
ბისათვის; აპარატურა, ხელსაწყოები, მოწყო-
ბილობები, სამარჯვები და დეტალები მონა-
ცემების, საინფორმაციო სიგნალებისა და შე-
ტყობინებების გენერაციის, გამოთვლის, კონ-
ტროლის, შეყვანის, შენახვის, გადატანის, და-
მუშავების, შერჩევის, გადაცემის, კომუტაცი-
ისა და მიღებისათვის; კომპიუტერები, პერი-
ფერიული, ელექტრული და ელექტრონული 
კომპონენტები და მოწყობილობები მათთვის; 
მოდემები და პრინტერები, კომპიუტერული 
პროგრამები, პროგრამული უზრუნველყოფა, 
პროგრამული პაკეტები; აპარატურა და მოწ-
ყობილობები ფოტოასლების დასამზადებ-
ლად (ელექტროსტატიკური და სითბური აპა-
რატებისა და მოწყობილობების ჩათვლით); 
აპარატები და სხვა მოწყობილობები გამოთ-
ვლებისათვის ონლაინისა და დისტანციურ 
რეჟიმში; კომუნიკაციის, ტელეკომუნიკაციის, 
ტელეფონის, ტელეფონური პერიფერიული 
მოწყობილობები, ტელეგრაფები, ტელეგრა-
ფული ასოთსაბეჭდი აპარატები, ელექტრონუ-
ლი საოფისე მოწყობილობები, ფაქსიმილური 
კავშირგაბმულობის საშუალებები, ხელსაწ-
ყოები და მოწყობილობები პროგრამირებისა 
და ავტომატიზირებული მანქანური ციკლები-
სათვის; აპარატურა, მოწყობილობები, დანად-
გარები და სისტემები სიგნალიზაციისათვის 
და გზის ორივე მხარეს (ქალაქში გამავალი 

გზების ჩათვლით) და სიგნალიზაციისათვის 
ზღვაზე (ბაკენების დაყენება და ა.შ.); ელექ-
ტრონული სისტემები და მოწყობილობები სა-
ჰაერო სივრცეში გამოყენებისა და ნავიგაცი-
ისათვის (ხმელეთზე, ზღვაზე ან ჰაერში); ელ-
ექტრული განმუხტვის მოწყობილობები, ელ-
ექტრული ქსელები, დაბალი ძაბვის ელექ-
ტრული მოწყობილობები, კერძოდ, დნობადი 
დაცველები, შემაერთებელი შტეფსელების 
როზეტები, გამომრთველები, ელექტრული 
ტრანსფორმატორები, კონტაქტორები, ძალუ-
რი წერტილები (ბუდეები); შემაერთებელი 
კოლოფები; საშუალო და მაღალი ძაბვის ელ-
ექტრული მოწყობილობები, კერძოდ, გამთიშ-
ველები, გამომრთველები, მწყვეტარები, ნა-
პერწკლური განმმუხტველები, ინტეგრალური 
სქემები, ნაბეჭდი სქემები, ნახევარგამტარები, 
რელეები, კონდენსატორები, გამმართველები, 
ელექტრული ფილტრები, ელექტრული და 
ელექტრონული ვაკუუმის მილაკები, რეოსტა-
ტები, დამმუხტავი მოწყობილობები, კოჭები; 
ელემენტები, აკუმულატორები, გალვანური 
ელემენტები, კრიოსტატები, ელექტრული და 
ოპტიკური გამტარები, მავთულები, კაბელები, 
არხები კომუნიკაციისა და ენერგიის გადა-
ცემისათვის და დამხმარე სამარჯვები მათ-
თვის, კერძოდ, შედუღებისა და რჩილვის მოწ-
ყობილობები და ელექტროკოროზიისაგან და-
მცავი მოწყობილობები; ლაზერები, მაზერები. 
 

37 – მშენებლობა და რემონტი; მექანიკური, 
ელექტრული, ელექტრონული, კომპიუტერუ-
ლი, ონ-ლაინის, ელექტრონული საოფისე მო-
წყობილობების, კომუნიკაციური, ტელეკომუ-
ნიკაციური, ელექტროქიმიური, ოპტიკური და 
რადიოს სფეროებისათვის განკუთვნილი აპა-
რატების, ინსტრუმენტების, მოწყობილობე-
ბის, სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, 
მომსახურება და რემონტი; ენერგიის გამომუ-
შავების, გადაცემის, განაწილებისა და მომა-
რაგების სფეროებისათვის განკუთვნილი აპა-
რატების, ხელსაწყოების, მოწყობილობების, 
სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, მომ-
სახურება და რემონტი; ატომური, გადაადგი-
ლების, სამოქალაქო მშენებლობის, სამშენებ-
ლო, საბურღი, სახმელეთო და წყალქვეშა 
ძიების სფეროებისათვის განკუთვნილი აპარა-
ტურის, ხელსაწყოების, მოწყობილობების, 
სამარჯვებისა და დეტალების მონტაჟი, მომ-
სახურება და რემონტი; სამონტაჟო სამუშაოე-
ბი და სამშენებლო მოედნების დაგეგმვა, 
ნებისმიერი სამუშაოს შესრულება, რომელიც 
დაკავშირებულია ენერგიის გამომუშავებას-
თან, გადაცემასთან, განაწილებასა და მოხ-
მარებასთან; წყლით მომარაგებისა და გაწ-
მენდისათვის და სპეციალური სითხეების გა-
ნაწილებისათვის განკუთვნილი დანადგარე-
ბის მშენებლობა, მონტაჟი, მომსახურება და 
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რემონტი; მშენებლობა, მონტაჟი, მომსახურე-
ბა და რემონტი ყველა ტიპის ფაბრიკებისა და 
დანადგარების, რომლებიც დაკავშირებულია 
მიწების მელიორაციასთან, კერძოდ: ჰიდრო-
ტექნიკასთან, კომუნალურ მეურნეობებთან, 
აგროტექნიკასა და ირიგაციულ ტექნიკასთან; 
მომსახურება მართვასა და ზედამხედველო-
ბაში, ტერიტორიის მელიორაციასთან დაკავ-
შირებული ნებისმიერი სახის სამუშაოების 
შესრულება და ნებისმიერი დანადგარების 
მომსახურება ხელშეკრულების საფუძველზე. 
 

38 – კომუნიკაცია და ტელეკომუნიკაცია, ინ-
ფორმაციის ან მონაცემთა გადაცემა, ინფორ-
მაციის ან სიგნალების დისტანციური გადა-
ცემა, სატელეტაიპო კავშირგაბმულობა. 
 

42 – ტექნიკური კვლევები, კერძოდ, კვლევები 
დაკავშირებული აპარატურასთან, ხელსაწყო-
ებთან, მოწყობილობებთან, სამარჯვებთან, 
მასალებთან, დანადგარებსა და მანქანებთან, 
რომლებიც განეკუთვნება მექანიკურ, ელექ-
ტრულ, ელექტრონულ, კომპიუტერულ, ონ-
ლაინური მოწყობილობების, ოფისების ელექ-
ტრონული მოწყობილობების, კომუნიკაციის 
მოწყობილობების, ტელეკომუნიკაციის, ელ-
ექტროქიმიის, ოპტიკისა და რადიოს სფე-
როებს; აპარატურასთან, ხელსაწყოებთან, მო-
წყობილიბებთან, სამარჯვებთან, მასალებ-
თან, დანადგარებსა და მანქანებთან დაკავში-
რებული კვლევები, რომლებიც განეკუთვნება 
ენერგიის გამომუშავების, გადაცემის, განაწი-
ლებისა და მომსახურების სფეროებს; აპარა-
ტურასთან, ხელსაწყოებთან, მოწყობილობებ-
თან, სამარჯვებთან, მასალებთან, დანადგა-
რებსა და მანქანებთან დაკავშირებული კვლე-
ვები, რომლებიც განეკუთვნება ატომურ, გა-
დაადგილების ტექნიკას, ძიებას ხმელეთზე და 
წყალქვეშ; სამელიორაციო, კომუნალური, სა-
სოფლო-სამეურნეო სამუშაოები და ირიგა-
ცია; კვლევები დაკავშირებული ახლადაშენე-
ბული საწარმოების მზადყოფნაში ჩაბარე-
ბასთან, ტექნიკური კონსულტაციები, პროფე-
სიული კონსულტაციები, პროექტების, გეგმე-
ბის, ანგარიშებისა და პროგრამების (რომლე-
ბიც საქმიან ოპერაციებთან არაა დაკავშირე-
ბული) შედგენა, შეფასება, მასალათა გამოც-
და, ლაბორატორიული სამუშაოები, სამუშა-
ოები სამოქალაქო მშენებლობაში, ტექნიკური 
და კვლევითი გამოთვლითი ცენტრები, მომ-
სახურება ელექტრონული პროგრამირების 
სფეროში; მომსახურება მონაცემთა კომპიუ-
ტერული დამუშავების სფეროში, სამეცნიერო 
სამუშაოები, კერძოდ, ფიზიკის სფეროში; აპა-
რატურის, მასალებისა და მანქანების გაქირა-
ვება შემდეგ სფეროებში: ელექტრობა, ელექ-
ტრონიკა, ელექტროქიმია, ატომური ენერგე-
ტიკა, ბურღვა, ძიება ხმელეთზე და წყალქვეშ;  

ინფორმაციის დამუშავებისათვის განკუთვნი-
ლი ტელეკომუნიკაციური, საოფისო, კომუ-
ნიკაციისა და ონ-ლაინის მოწყობილობების 
გაქირავება; სარკინიგზო ქსელების ექსპლოა-
ტაცია და მართვა, მართვისა და საზედამხედ-
ველო სამუშაოები, დაკავშირებული ენერგიის 
გამომუშავებასთან, გადაცემასთან, განაწი-
ლებასა და მომსახურებასთან. 
(580) 2007 11 29 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008480 R1 
(511)   
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყლები 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენლობები. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარ-
და). 
 

42 – სასტუმროების, რესტორნებისა და მება-
ღეობის მომსახურებანი.  
(580) 2008 04 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008482 R1 
(511)   
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყლები 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარ-
და). 
 

42 – სასტუმროების, რესტორნებისა და მება-
ღეობის მომსახურებანი. 
(580) 2008 04 16 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008637 R1 
(511)   
1 – სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივ-
თიერებები. 
 

17 – საგმანი, შესამჭიდროებელი და საიზო-
ლაციო მასალები, მასტიკები, საგოზავები შე-
მაერთებელი ნაკერებისათვის. 
(580) 2008 05  05 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 008644 R1 
(511)   
18 – ტყავის ან მისი შემცვლელებისაგან და-
მზადებული ჩანთები იარაღებისათვის (ცარი-
ელი). 
(580) 2008 04 04 
_________________________________________ 
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(111) M 1998 008950 R1 
(511)   
7 – მანქანები და ჩარხები; ძრავები (მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუ-
თვნილის გარდა), მათ შორის, ჰიდრავლიკური 
ძრავები; ქუროები, შეერთებები და გადაცემის 
ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო სა-
შუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა), 
მათ შორის, ძრავების სამართავი ჰიდრავლი-
კური მექანიზმები (ჰიდრავლიკური კბილანუ-
რი მექანიზმები, ჰიდრავლიკური შეერთებები), 
კომპრესორები; სასოფლო-სამეურნეო დანად-
გარები და იარაღები; ინკუბატორები; 
(580) 2008 06 04 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009114 R1 
(511)   
1 – ქიმიური პროდუქტები, გათვალისწინებუ-
ლი მეცნიერებასა და ფოტოგრაფიაში გა-
მოყენებისათვის, მგრძნობიარე მასალებისა 
და ასლის გადამღებ მანქანებში გამოსაყენე-
ბელი გასამჟღავნებელი მასალების ჩათვლით, 
ფოტოგრაფიული სენსიბილიზატორები, სენ-
სიბილიზებული ფირები (არაექსპონირებუ-
ლი), სენსიბილიზებული ქაღალდი, ფოტო-
გრაფიული გასამჟღავნებლები; ქიმიური პრო-
დუქტები სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა 
და მეტყევეობისათვის; დაუმუშავებელი პლა-
სტმასები და სინთეზური ფისები; სასუქები, 
ცეცხლსაქრობი შემადგენლობები; ქიმიური 
ნივთიერებები ლითონთა რჩილვისა და წრთო-
ბისათვის; სათრიმლავი ნივთიერებები; მწება-
ვი ნივთიერებები საწარმოო მიზნებისათვის. 
 

9 – სამეცნიერო დანიშნულების, საზღვაო, გე-
ოდეზიური, ელექტრული, ფოტოგრაფიული, 
კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამ-
ზომი, სასიგნალო, საკონტროლო, სამაშველო 
და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტე-
ბი, ელექტროსტატიკური ასლის გადამღები 
მანქანების, ფოტოასლის გადამღები მანქანე-
ბის, დიაზოასლის გადამღები მანქანებისა და 
სხვა ასლის გადამღები მანქანების ჩათვლით, 
რომლებიც შეტანილია მე-9 კლასში, მათი ნა-
წილები და საკუთნო, ფირები (ექსპონირებუ-
ლი); ხმისა და გამოსახულების ჩამწერი, გა-
დამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, დისკე-
ბი (გრამფირფიტები); სავაჭრო ავტომატები 
და წინასწარი გადახდის აპარატების მექანიზ-
მები; საკასო აპარატები; საანგარიშო მანქანე-
ბი; ინფორმაციის გადამამუშავებელი აღჭურ-
ვილობა, ცეცხლმქრობები. ასლის გადამღები 
მანქანები და დაწესებულების საკუთნო (ავე-
ჯის გარდა); სასწავლო მასალები და თვალ-
საჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის 

შესაფუთი მასალები, შეტანილი ამ კლასში; 
ბანქო; შრიფტები; კლიშე (ტიპოგრაფიული). 
(580) 2008 07 03 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009471 R1 
(511)   
1 – სამრეწველო დანიშნულების ქიმიური ნა-
წარმი; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი 
ნივთიერებები. 
 

3 – საპნები, სუნამოები, ეთერზეთები, ჰიგიე-
ნური საშუალებები სხეულისათვის, კოსმეტი-
კური საშუალებები, თმის დასაბანი და გა-
ლამაზების საშუალებები, თმის მოვლის სა-
შუალებები, დეზოდორანტები. 
 

5 – ფარმაცევტული და ჯანდაცვისათვის გან-
კუთვნილი პრეპარატები, სალბუნები, სახვევი 
მასალები, მადეზინფიცირებელი საშუალებე-
ბი. 
 

10 – ქირურგიული, სამკურნალო, სტომატო-
ლოგიური და ვეტერინარული დანიშნულების 
ინსტრუმენტები და აპარატები, ხელოვნური 
მასალისაგან დამზადებული კიდურების ჩათ-
ვლით. 
(580) 2008 05 01 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009613 R1 
(511)   
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულე-
ბის, ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, 
მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოყენებადი 
ქიმიური პროდუქტები; ხელოვნური და სინთე-
ზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები 
(ფხვნილის, სითხის ან მასის სახით); სასუქი 
(ბუნებრივი და ხელოვნური), ცეცხლსაქრობი 
შემადგენლობები, ლითონთა სარჩილავი და 
საწრთობი ნივთიერებები, კვების პროდუქ-
ტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერე-
ბები; სათრიმლვი ნივთიერებები, სამრეწველო 
დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები. 
 

4 – სამრეწველო დანიშნულების ცხიმები და 
ზეთები (საკვები ცხიმებისა და ზეთების, აგ-
რეთვე, ეთერზეთების გარდა); საპოხი ნივთიე-
რებები; მტვრის შემკვრელი შემადგენლობები, 
საწვავი (მათ შორის, ძრავებისათვის), გასანა-
თებელი ნივთიერებები, სანთლები, ღამის ლა-
მპები, პატრუქი. 
 

5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; ვეტერინა-
რული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური 
კვება ბავშვებისა და ავადმყოფებისათვის; 
სალბუნები, სახვევი მასალები; კბილის და-
საპლომბი და კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუა-
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ლებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების 
გასანადგურებელი პრეპარატები. 
 

17 – გუტაპერჩი, რეზინი, ბალატა და მისი შემ-
ცვლელები, ამ მასალისაგან დამზადებული 
საქონელი, სხვა კლასებში შეტანილის გარ-
და; პლასტმასის ფურცლები, ფირფიტები და 
ჩხირები (ნახევარფაბრიკატები); საგმანი და 
საიზოლაციო მასალები; აზბესტი, ქარსი და 
მათი ნაწარმი; მოქნილი არალითონური შლა-
ნგები. 
(580) 2008 02 12 
_________________________________________ 
 
(111) M 1998 009769 R1 
(511)  
3 – მათეთრებელი და სხვა სარეცხი საშუალე-
ბები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნები-
სა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; 
საპნები, პარფიუმერია, ეთერზეთები, კოსმე-
ტიკა, თმის ლოსიონები, კბილის ფხვნილები 
და პასტები; ტალკი ტუალეტისათვის. 
 

6 – ნალები, ნალებისათვის განკუთვნილი ლუ-
რსმნები. 
 

14 – ძვირფასი ლითონები, მათი შენადნობები, 
ამ მასალებისაგან დამზადებული ან დაფა-
რული ნივთები (დანების, ჩანგლებისა და 
კოვზების გარდა); საიუველირო ნაწარმი, 
ძვირფასი ქვები; კედლის საათები და სხვა 
ქრონომეტრული ხელსაწყოები; ბიჟუტერია. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
სხვა კლასში შეტანილის გარდა; ცხოველთა 
ტყავები; ჩანთები და ჩემოდნები; წვიმისა და 
მზის ქოლგები და ხელჯოხები; მათრახები; 
ცხენის აღკაზმულობა და უნაგირები. 
(580) 2011 05 23 
_________________________________________ 
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(111) M 2013 23262 R 
(141) 2017 02 27, სასამართლოს გადაწყვეტი- 

ლება 
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“ 

ლავრსკაია ქ.16, 01015, ქ. კიევი, უკრაინა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 23469 R 
(141) 2017 02 27, სასამართლოს გადაწყვეტი- 

ლება 
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“ 

ლავრსკაია ქ.16, 01015, ქ. კიევი, უკრაინა 
_________________________________________ 
 
(111) M 2013 24011 R 
(141) 2017 02 27, სასამართლოს გადაწყვეტი- 

ლება 
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“ 

ულ. ლავრსკაია, 16, 01015, ქ. კიევი,  
უკრაინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 24193 R 
(141) 2017 02 27, სასამართლოს გადაწყვეტი- 

ლება 
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“ 

ულ. ლავრსკაია, 16, 01015, ქ. კიევი,  
უკრაინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 24194 R 
(141) 2017 02 27, სასამართლოს გადაწყვეტი- 

ლება 
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“ 

ულ. ლავრსკაია, 16, 01015, ქ. კიევი,  
უკრაინა 

_________________________________________  
 
(111) M 2013 24195 R 
(141) 2017 02 27, სასამართლოს გადაწყვეტი- 

ლება 
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“ 

ულ. ლავრსკაია, 16, 01015, ქ. კიევი,  
უკრაინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2013 24196 R 
(141) 2017 02 27, სასამართლოს გადაწყვეტი- 

ლება 
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“ 

ულ. ლავრსკაია, 16, 01015, ქ. კიევი,  
უკრაინა 

_________________________________________ 
 

 
 
 
(111) M 2013 24197 R 
(141) 2017 02 27, სასამართლოს გადაწყვეტი- 

ლება 
(732) ოოო „ფირმა „დისნა“ 

ულ. ლავრსკაია, 16, 01015, ქ. კიევი,  
უკრაინა 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2877 R1 
(141) 2007 03 06, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბიოფარმა 
50, რიუ კარნო, 92284 სიურენი სედექსი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2884 R1 
(141) 2007 03 06, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბიოფარმა 
50, რიუ კარნო, 92284 სიურენი სედექსი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2885 R1 
(141) 2007 03 06, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბიოფარმა 
50, რიუ კარნო, 92284 სიურენი სედექსი, 
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2886 R1 
(141) 2007 03 06, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ბიოფარმა 
50, რიუ კარნო, 92284 სიურენი სედექსი,  
საფრანგეთი 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2911 R1 
(141) 2007 03 06, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით 
გაგრძელების საფასური 

(732) ტუენტის სენჩერი ფოქს ფილმ  
კორპორეიშენ, დელავერის შტატის  
კორპორაცია 
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია, აშშ 

_________________________________________ 
 
 

sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba  
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(111) M 1996 2912 R1 
(141) 2007 03 06, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) ტუენტის სენჩერი ფოქს ფილმ  
კორპორეიშენ, დელავერის შტატის  
კორპორაცია 
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია, აშშ 

_________________________________________ 
 
(111) M 1996 2914 R1 
(141) 2007 03 06, არ არის გადახდილი  

რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით  
გაგრძელების საფასური 

(732) დიაჯეო ბრენდს ბ.ვ. 
მოლენვერფ 10-12, 1014 BG ამსტერდამი,  
ნიდერლანდი 

_________________________________________  
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 61 K 9/20 AP 2017 12701 A 
A 61 K 31/57; A 61 K 45/06; A 61 P 15/00 AP 2017 13608 A 
B 01 D 53/14; B 01 D 53/50; C 01 B 17/05 AP 2017 13095 A 
C 07 D 401/04; A 61 K 31/44; A 61 P 25/00 AP 2017 13508 A 
C 07 D 413/14; C 07 D 413/04; C 07 D 417/14; A 61 K 31/506;  
A 61 P 35/00 AP 2017 13934 A 

C 07 D 471/04; A 61 K 31/506; A 61 K 31/444; A 61 P 31/16 AP 2017 13685 A 
C 09 K 5/04 AP 2017 13661 A 
F 02 F 3/00 AP 2017 13855 A 
F 03 D 3/02 AP 2017 14065 A 
H 01 L 21/66; G 01 R 31/66 AP 2017 14017 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2017 12701 A A 61 K 9/20 
AP 2017 13095 A B 01 D 53/14; B 01 D 53/50; C 01 B 17/05 
AP 2017 13508 A C 07 D 401/04; A 61 K 31/44; A 61 P 25/00 
AP 2017 13608 A A 61 K 31/57; A 61 K 45/06; A 61 P 15/00 
AP 2017 13661 A C 09 K 5/04 
AP 2017 13685 A C 07 D 471/04; A 61 K 31/506; A 61 K 31/444; A 61 P 31/16 
AP 2017 13855 A F 02 F 3/00 

AP 2017 13934 A C 07 D 413/14; C 07 D 413/04; C 07 D 417/14; A 61 K 31/506;  
A 61 P 35/00 

AP 2017 14017 A H 01 L 21/66; G 01 R 31/66 
AP 2017 14065 A F 03 D 3/02 
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saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 01 N 25/04; A 01 N 25/18; A 01 N 25/20;  
A 01 N 25/34; A 01 N 53/00 P 2017 6644 B AP 2016 13630 A 

A 23 F 3/08 P 2017 6646 B AP 2016 13836 A 
A 61 K 31/54 P 2017 6639 B AP 2016 12625 A 
A 61 K 31/40; A 61 K 31/167; A 61 K 31/4704;  
A 61 K 45/06; A 61 K 9/14; A 61 M 15/00;  
A 61 K 9/00 

P 2017 6640 B AP 2016 13251 A 

A 61 K 31/135; A 61 K 31/192 P 2017 6649 B AP 2016 13908 A 
A 61 K 39/255 P 2017 6650 B AP 2016 13604 A 
A 61 K 39/295; A 61 P 31/04; A 61 P 31/12 P 2017 6642 B AP 2016 13552 A 
A 61 K 47/20; A 61 K 9/14; A 61 K 31/57;  
A 61 P 15/00; A 61 P 15/18 P 2017 6648 B AP 2016 13848 A 

B 08 B 3/04 P 2017 6647 B AP 2016 13839 A 
E 04 B 2/26; B 28 B 1/08 P 2017 6645 B AP 2016 13781 A 
E 05 B 29/00 P 2017 6643 B AP 2016 13570 A 
G 06 Q 30/04; G 06 Q 40/02 P 2017 6641 B AP 2016 13534 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2017 6639 B AP 2016 12625 A A 61 K 31/54 

P 2017 6640 B AP 2016 13251 A 
A 61 K 31/40; A 61 K 31/167; A 61 K 31/4704;  
A 61 K 45/06; A 61 K 9/14; A 61 M 15/00;  
A 61 K 9/00 

P 2017 6641 B AP 2016 13534 A G 06 Q 30/04; G 06 Q 40/02 
P 2017 6642 B AP 2016 13552 A A 61 K 39/295; A 61 P 31/04; A 61 P 31/12 
P 2017 6643 B AP 2016 13570 A E 05 B 29/00 

P 2017 6644 B AP 2016 13630 A A 01 N 25/04; A 01 N 25/18; A 01 N 25/20;  
A 01 N 25/34; A 01 N 53/00 

P 2017 6645 B AP 2016 13781 A E 04 B 2/26; B 28 B 1/08 
P 2017 6646 B AP 2016 13836 A A 23 F 3/08 
P 2017 6647 B AP 2016 13839 A B 08 B 3/04 

P 2017 6648 B AP 2016 13848 A A 61 K 47/20; A 61 K 9/14; A 61 K 31/57;  
A 61 P 15/00; A 61 P 15/18 

P 2017 6649 B AP 2016 13908 A A 61 K 31/135; A 61 K 31/192 
P 2017 6650 B AP 2016 13604 A A 61 K 39/255 
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ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2010 012625 AP 2016 12625 A P 2017 6639 B 
AP 2012 013251 AP 2016 13251 A P 2017 6640 B 
AP 2012 013534 AP 2016 13534 A P 2017 6641 B 
AP 2013 013552 AP 2016 13552 A P 2017 6642 B 
AP 2013 013570 AP 2016 13570 A P 2017 6643 B 
AP 2013 013604 AP 2016 13604 A P 2017 6650 B 
AP 2013 013630 AP 2016 13630 A P 2017 6644 B 
AP 2015 013781 AP 2016 13781 A P 2017 6645 B 
AP 2013 013836 AP 2016 13836 A P 2017 6646 B 
AP 2013 013839 AP 2016 13839 A P 2017 6647 B 
AP 2013 013848 AP 2016 13848 A P 2017 6648 B 
AP 2014 013908 AP 2016 13908 A P 2017 6649 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 G 15/00 AU 2017 13975 U 
B 60 D 1/12 AU 2017 13905 U 
B 65 B 3/00 AU 2017 14044 U 

E 04 B 2/14; E 04 C 1/40 AU 2017 14280 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2017 13905 U B 60 D 1/12 
AU 2017 13975 U A 01 G 15/00 
AU 2017 14044 U B 65 B 3/00 
AU 2017 14280 U E 04 B 2/14; E 04 C 1/40 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 01 G 9/02 U 2017 1931 Y AU 2016 14208 U 
A 21 C 9/06 U 2017 1932 Y AU 2016 14209 U 

A 61 K 31/65, 31/63, 31/165 U 2017 1929 Y AU 2016 14066 U 
B 01 J 19/00, 19/18 U 2017 1930 Y AU 2016 14127 U 
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sistemuri saZieblebi 

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

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2017 1929 Y AU 2016 14066 U A 61 K 31/65, 31/63, 31/165 
U 2017 1930 Y AU 2016 14127 U B 01 J 19/00, 19/18 
U 2017 1931 Y AU 2016 14208 U A 01 G 9/02 
U 2017 1932 Y AU 2016 14209 U A 21 C 9/06 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2016 014066 AU 2016 14066 U U 2017 1929 Y 
AU 2016 014127 AU 2016 14127 U U 2017 1930 Y 
AU 2016 014208 AU 2016 14208 U U 2017 1931 Y 
AU 2016 014209 AU 2016 14209 U U 2017 1932 Y 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

09-01 AD 2017 929 S 
09-03 AD 2017 925 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2017 925 S 09-03 
AD 2017 929 S 09-01 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

06-07 D 2017 701 S AD 2016 922 S 
07-06 D 2017 702 S AD 2016 923 S 
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sistemuri saZieblebi 

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

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2017 701 S AD 2016 922 S 06-07 
D 2017 702 S AD 2016 923 S 07-06 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2016 000922 AD 2016 922 S D 2017 701 S 
AD 2016 000923 AD 2016 923 S D 2017 702 S 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli dizaini 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da patentis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

11-02 D 2017 700 S 

 
patentis nomris da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis 

Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2017 700 S 11-02 

 
ganacxadis nomris da patentis nomris Sesabamisobis  

cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2017 000943 D 2017 700 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 
M 2017 28240 R AM 90812 - 6(466)2017 
M 2017 28241 R AM 90617 - 6(466)2017 
M 2017 28242 R AM 85879 AM 2016 85879 A 21(457)2016 
M 2017 28243 R AM 90991 - 6(466)2017 
M 2017 28244 R AM 77058 AM 2014 77058 A 1(413)2015 
M 2017 28245 R AM 82714 AM 2016 82714 A 9(445)2016 
M 2017 28246 R AM 82808 AM 2016 82808 A 14(450)2016 
M 2017 28247 R AM 82909 AM 2016 82909 A 15(451)2016 
M 2017 28248 R AM 82910 AM 2016 82910 A 17(453)2016 
M 2017 28249 R AM 82911 AM 2016 82911 A 17(453)2016 
M 2017 28250 R AM 83807 AM 2016 83807 A 14(450)2016 
M 2017 28251 R AM 84196 AM 2016 84196 A 15(451)2016 
M 2017 28252 R AM 84197 AM 2016 84197 A 15(451)2016 
M 2017 28253 R AM 84623 AM 2016 84623 A 14(450)2016 
M 2017 28254 R AM 84628 AM 2016 84628 A 14(450)2016 
M 2017 28255 R AM 84941 AM 2016 84941 A 14(450)2016 
M 2017 28256 R AM 84942 AM 2016 84942 A 14(450)2016 
M 2017 28257 R AM 84946 AM 2016 84946 A 15(451)2016 
M 2017 28258 R AM 85037 AM 2016 85037 A 15(451)2016 
M 2017 28259 R AM 85038 AM 2016 85038 A 15(451)2016 
M 2017 28260 R AM 85044 AM 2016 85044 A 15(451)2016 
M 2017 28261 R AM 85083 AM 2016 85083 A 18(454)2016 
M 2017 28262 R AM 85084 AM 2016 85084 A 18(454)2016 
M 2017 28263 R AM 85086 AM 2016 85086 A 18(454)2016 
M 2017 28264 R AM  85259 AM 2016 85259 A 15(451)2016 
M 2017 28265 R AM 90787 - 6(466)2017 
M 2017 28266 R AM 90802 - 6(466)2017 
M 2017 28267 R AM 85395 AM 2016 85395 A 15(451)2016 
M 2017 28268 R AM 85432 AM 2016 85432 A 15(451)2016 
M 2017 28269 R AM 85591 AM 2016 85591 A 15(451)2016 
M 2017 28270 R AM 85600 AM 2016 85600 A 15(451)2016 
M 2017 28271 R AM 85602 AM 2016 85602 A 15(451)2016 
M 2017 28272 R AM 85606 AM 2016 85606 A 15(451)2016 
M 2017 28273 R AM 85752 AM 2016 85752 A 17(453)2016 
M 2017 28274 R AM 85761 AM 2016 85761 A 17(453)2016 
M 2017 28275 R AM 85834 AM 2016 85834 A 20(456)2016 
M 2017 28276 R AM 85891 AM 2016 85891 A 20(456)2016 
M 2017 28277 R AM 85902 AM 2016 85902 A 20(456)2016 
M 2017 28278 R AM 85904 AM 2016 85904 A 20(456)2016 
M 2017 28279 R AM 86006 AM 2016 86006 A 20(456)2016 
M 2017 28280 R AM 86129 AM 2016 86129 A 20(456)2016 
M 2017 28281 R AM 86272 AM 2016 86272 A 19(455)2016 
M 2017 28282 R AM 86332 AM 2016 86332 A 19(455)2016 
M 2017 28283 R AM 86334 AM 2016 86334 A 19(455)2016 
M 2017 28284 R AM 86335 AM 2016 86335 A 19(455)2016 
M 2017 28285 R AM 86360 AM 2016 86360 A 19(455)2016 

 
#6  2017 03 27 

 
103 



                                                    
 
 

sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2017 28286 R AM 86363 AM 2016 86363 A 19(455)2016 
M 2017 28287 R AM 86367 AM 2016 86367 A 21(457)2016 
M 2017 28288 R AM 86368 AM 2016 86368 A 19(455)2016 
M 2017 28289 R AM 86439 AM 2016 86439 A 21(457)2016 
M 2017 28290 R AM 86460 AM 2016 86460 A 19(455)2016 
M 2017 28291 R AM 86504 AM 2016 86504 A 21(457)2016 
M 2017 28292 R AM 86506 AM 2016 86506 A 21(457)2016 
M 2017 28293 R AM 86509 AM 2016 86509 A 21(457)2016 
M 2017 28295 R AM 86561 AM 2016 86561 A 21(457)2016 
M 2017 28296 R AM 86626 AM 2016 86626 A 21(457)2016 
M 2017 28297 R AM 86696 AM 2016 86696 A 21(457)2016 
M 2017 28298 R AM 86699 AM 2016 86699 A 21(457)2016 
M 2017 28299 R AM 86849 AM 2016 86849 A 20(456)2016 
M 2017 28300 R AM 86850 AM 2016 86850 A 20(456)2016 
M 2017 28301 R AM 86883 AM 2016 86883 A 20(456)2016 
M 2017 28302 R AM 86884 AM 2016 86884 A 21(457)2016 
M 2017 28303 R AM 86885 AM 2016 86885 A 20(456)2016 
M 2017 28304 R AM 86887 AM 2016 86887 A 21(457)2016 
M 2017 28305 R AM 86888 AM 2016 86888 A 21(457)2016 
M 2017 28306 R AM 85749 AM 2016 85749 A 18(454)2016 
M 2017 28307 R AM 85751 AM 2016 85751 A 18(454)2016 
M 2017 28308 R AM 85755 AM 2016 85755 A 18(454)2016 
M 2017 28309 R AM 85773 AM 2016 85773 A 16(452)2016 
M 2017 28310 R AM 85878 AM 2016 85878 A 16(452)2016 
M 2017 28311 R AM 86298 AM 2016 86298 A 20(456)2016 
M 2017 28312 R AM  86442 AM 2016 86442 A 22(458)2016 
M 2017 28313 R AM 90976 - 6(466)2017 
M 2017 28314 R AM 90541 - 6(466)2017 
M 2017 28315 R AM 91255 - 6(466)2017 
M 2017 28314 R AM 91112 - 6(466)2017 

 
 

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  
Sesabamisobis cxrili 

 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis 
nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2017 88000 A AM 88000 A 
AM 2017 88003 A AM 88003 A 
AM 2017 88104 A AM 88104 A 
AM 2017 88205 A AM 88205 A 

1 2  AM 2017 88216 A AM 88216 A 
AM 2017 84179 A AM 84179 A  AM 2017 88222 A AM 88222 A 
AM 2017 84435 A AM 84435 A  AM 2017 88223 A AM 88223 A 
AM 2017 86514 A AM 86514 A  AM 2017 88225 A AM 88225 A 
AM 2017 87112 A AM 87112 A  AM 2017 88226 A AM 88226 A 
AM 2017 87133 A AM 87133 A  AM 2017 88462 A AM 88462 A 
AM 2017 87390 A AM 87390 A  AM 2017 88484 A AM 88484 A 
AM 2017 87667 A AM 87667 A  AM 2017 88530 A AM 88530 A 
AM 2017 87969 A AM 87969 A  AM 2017 88531 A AM 88531 A 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
33 AM 2017 88225 A 
33 AM 2017 88226 A 
33 AM 2017 88484 A 
34 AM 2017 87390 A 

1 2  34 AM 2017 88000 A 
5 AM 2017 86514 A  34 AM 2017 88531 A 
5 AM 2017 87112 A  35 AM 2017 84179 A 
9 AM 2017 84179 A  35 AM 2017 87969 A 
9 AM 2017 88104 A  35 AM 2017 88003 A 

29 AM 2017 88462 A  36 AM 2017 84179 A 
30 AM 2017 88003 A  37 AM 2017 84179 A 
30 AM 2017 88222 A  38 AM 2017 84179 A 
30 AM 2017 88223 A  39 AM 2017 87969 A 
30 AM 2017 88462 A  39 AM 2017 88216 A 
31 AM 2017 88462 A  42 AM 2017 84179 A 
32 AM 2017 88205 A  42 AM 2017 87667 A 
32 AM 2017 88462 A  43 AM 2017 84435 A 
32 AM 2017 88530 A  43 AM 2017 87969 A 
33 AM 2017 87113 A  43 AM 2017 88003 A 
33 AM 2017 88205 A    

 
 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

1 2 
19 M 2017 28313 R 
32 M 2017 28315 R 
33 M 2017 28241 R 
33 M 2017 28243 R 
34 M 2017 28314 R 
34 M 2017 28316 R 
35 M 2017 28266 R 
37 M 2017 28265 R 
43 M 2017 28240 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

6(466) 

 

biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba 

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

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis 

vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi. 
 

 
 
 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2017 03 24 
 

tiraJi: 25 

SekveTa #6 
 
 
 

 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533 

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

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